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1. Plan Główny 

a) Charakterystyka zagrożeń oraz ocena ryzyka ich wystąpienia 

Lp. Zagrożenie 
Scenariusz 
zagrożenia Prawdopodobieństwo Mapa ryzyka Mapa zagrożeń 

1. 
Podtopienia 

lokalne 

SCENARIUSZ 
podtopienia 
lokalne 
spowodowane 
gwałtownymi 
opadami 
deszczu,  
roztopami 
śniegu czy 
zatorami na 
ciekach 
wodnych  

możliwe 

LUDNOŚĆ 
Skutkiem może być konieczność ewakuacji ludności oraz zwierząt, 
trudno określić ilość osób do ewakuacji oraz miejsca skąd ewakuować 
ponieważ zjawisko takie może wystąpić na terenie całej Gminy  

GOSPODARKA 
Może dojść do podtopienia znacznych obszarów łąk i innych użytków 
rolnych, co będzie przyczyną zmniejszonej produkcji 

MIENIE 
Podtopienie budynków mieszkalnych na terenach miejskich                       
i wiejskich, zwłaszcza piwnic oraz dróg lokalnych. W wyniku 
podtopienia obiektów mieszkalnych oraz innej infrastruktury starty mogą 
być znaczne 

ŚRODOWISKO 
Może dojść do skażenia wody pitnej (głownie studnie przydomowe), 
możliwe skażenie fekaliami z przydomowych szamb 

obszar całej 
Gminy 

2. 
Zdarzenie 
radiacyjne 

SCENARIUSZ 
wystąpienie 
zdarzenia 
radiacyjnego 

bardzo rzadkie 

LUDNOŚĆ 
Skutkiem zdarzenie może być przyjęcie granicznej dawki 
promieniowania i konieczność podania preparatów jodowych dla części 
populacji lub całości populacji; może dojść do wystąpienia choroby 
popromiennej wśród bezpośrednio narażonych na długą ekspozycję; 
niewykluczone są ofiary śmiertelne – ich ilość trudno oszacować 

GOSPODARKA 
Wpływ zależy od rodzaju zdarzenia, zdarzenie, które spowodowane jest 
użyciem BMR będzie miało skutki katastrofalne, a inny rodzaj zdarzenia 
ograniczy wpływ na dziedziny, których dotkną ograniczenia 
wprowadzane w ramach działań interwencyjnych, czyli w praktyce 
głównie rolnictwo i przemysł spożywczy 

MIENIE 
Skutki będą minimalne – za wyjątkiem zdarzenia spowodowanego 
użyciem BMR 

ŚRODOWISKO 
Wpływ zdarzeń w większości przypadków będzie niewielki lub 
ograniczony, natomiast użycie BMR spowoduje nieodwracalne szkody 

 

obszar całej 
Gminy 
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3. 

Wystąpienie 
chorób 

zakaźnych 
wśród ludzi 

SCENARIUSZ 
wprowadzenie 
stanu epidemii 
lub zagrożenia 
epidemicznego 

możliwe 

 
MIENIE 

Zagrożenie nie niszczy obiektów materialnych 
LUDNOŚĆ 

Bezpośredni wpływ na życie i zdrowie całej populacji, skutki są trudne 
do oszacowania i zależą od konkretnej jednostki chorobowej 

GOSPODARKA 
Ze względu na absencje chorobową pracowników lub wstrzymania ruchu 
granicznego oraz ograniczenia eksportu i importu może dojść do 
znacznego spadku produkcji we wszystkich działach gospodarki 
 

obszar całej 
Gminy 

SCENARIUSZ 
1 

awaria                    
w transporcie 

możliwe 

 
LUDNOŚĆ 

Śmierć lub obrażenia uczestników katastrofy i okolicznych mieszkańców 
lub osób tam przebywających 

GOSPODARKA 
Skutki dla gospodarki są minimalne 

MIENIE 
Skutki bezpośrednie, straty trudne do oszacowania, jeśli zdarzenie będzie 
miało miejsce w terenie zurbanizowanym straty mogą być znaczne 

ŚRODOWISKO 
Skutki odwracalne w krótszym lub dłuższym czasie, jednakże może 
wiązać się ze znacznym skażeniem środowiska i ogromnymi kosztami 
przywrócenia do stanu pierwotnego 
 

mapa nr  1 

4. 

Zaistnienie 
poważnej 
awarii lub 
poważnej 

awarii 
przemysłowej 

SCENARIUSZ 
2 

poważna awaria 
rzadkie 

 
LUDNOŚĆ 

Śmierć lub obrażenia uczestników katastrofy i okolicznych mieszkańców 
lub osób tam przebywających 

GOSPODARKA 
Skutki dla gospodarki trudne do oszacowania 

MIENIE 
Skutki bezpośrednie trudne do oszacowania, zależne od charakteru 
zdarzenia 

ŚRODOWISKO 
Skutki odwracalne w krótszym lub dłuższym czasie, jednakże może 
wiązać się ze znacznym skażeniem środowiska i ogromnymi kosztami 
przywrócenia do stanu pierwotnego 
 

obszar całej 
Gminy 
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SCENARIUSZ 
1 

wprowadzenie 
stanu 

wyjątkowego 
 

minimalne 

 
LUDNOŚĆ 

Ograniczenie praw wolności i obywatela, wprowadzenie cenzury, 
odosobnienia. Mogą wystąpić trudności z dostępem do produktów 
żywnościowych, sanitarnych czy paliw 

GOSPODARKA 
Skutki trudne do oszacowania, zależne od przyczyny wprowadzenia 
stanu wyjątkowego 

MIENIE 
Skutki trudne do oszacowania, zależne od przyczyny wprowadzenia 
stanu wyjątkowego 

ŚRODOWISKO 
Pomijalne 
 

obszar całej 
Gminy 

5. 

Zagrożenie 
konstytucyjnego

/ 
zewnętrznego 

bezpieczeństwa 
państwa 

SCENARIUSZ 
2 

wprowadzenie 
stanu 

wojennego 

minimalne 

 
LUDNOŚĆ 

Ograniczenie praw wolności i obywatela, wprowadzenie cenzury, 
odosobnienia; zwiększona przestępczość, ograniczony dostęp do 
produktów żywnościowych i pierwszej potrzeby 

GOSPODARKA 
Znaczny spadek PKB, utrudnienia w eksporcie i imporcie, reorganizacji 
gospodarki na produkcję dla potrzeb obronnych 

MIENIE 
Skutki trudne do oszacowania, zależne od podejmowanych działań 
ścierających się stron 

ŚRODOWISKO 
Pomijalne 

obszar całej 
Gminy 

6. 
Katastrofa 
budowlana 

SCENARIUSZ 
katastrofa 
obiektu 

wielkopowie-
rzchniowego, 
mieszkalnego 

lub użytku 
publicznego               
z różnych 
przyczyn 

możliwe 

 
LUDNOŚĆ 

Zawalenie budynku powoduje natychmiastowe ofiary śmiertelne                 
w zależności od charakteru budynku i poziomu bezpieczeństwa obiektu 
liczba osób poszkodowanych może być duża 

GOSPODARKA 
Występują skutki o ograniczonym zasięgu i skali 

MIENIE 
Skutki bezpośrednie ograniczają się do budynku i jego ścisłego 
sąsiedztwa 

ŚRODOWISKO 
Raczej pomijane 

obszar całej 
Gminy 
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SCENARIUSZ 
1 

katastrofa 
kolejowa 

możliwe 

 
LUDNOŚĆ 

Zdarzenie nagłe, brak przygotowania ludności, skutki bezpośrednie, 
możliwość wielu zabitych i wielu rannych 

GOSPODARKA 
Utrudnienia w ruchu kolejowym i drogowym, wielogodzinne opóźnienia 
pociągów osobowych i towarowych 

MIENIE 
Straty w mieniu ograniczają się do uszkodzeń trakcji, składów pociągów 

ŚRODOWISKO 
Straty ograniczone 

mapa nr  1 

SCENARIUSZ 
2 

katastrofa 
lotnicza 

możliwe tylko  
w obszarze przelotów 
korytarzy lotniczych 

LUDNOŚĆ 
Zdarzenie nagłe, mogące zaistnieć w dowolnym miejscu i czasie                        
w rejonie korytarzy lotniczych. Brak możliwości przygotowania 
ludności, zarówno korzystających z usług przewoźnika jak i tych,  
w miejscu zdarzenia. Skutki bezpośrednie-należy liczyć się z dużą ilością 
zabitych. 

GOSPODARKA 
Na terenie Gminy nie występują lotniska pasażerskie.   

MIENIE 
Zdarzanie możliwe jedynie w obszarach przelotu samolotu  (korytarze 
lotnicze). -zdarzenia poza lotniskiem – trudno przewidzieć wielkość strat. 
Zależeć one będą od miejsca zdarzenia (zniszczenie budynków 
mieszkalnych i innych obiektów poza lotniskiem itp.). 

ŚRODOWISKO 
Uwolnienie środków toksycznych np. hydrazyny w przypadku katastrofy 
F16. 

obszar całej 
Gminy 7. Katastrofa 

komunikacyjna 

SCENARIUSZ 
3 

katastrofa 
drogowa 

możliwe 

 

LUDNOŚĆ 
Zdarzenie nagłe, brak przygotowania ludności, skutki bezpośrednie, 
możliwość wielu zabitych i wielu rannych 

GOSPODARKA 
Utrudnienia w ruchu drogowym 

MIENIE 
Straty dotyczą pojazdów i obiektów infrastruktury drogowej oraz innych 
budynków 

ŚRODOWISKO 
Straty ograniczone lub duże w zależności od rodzaju przewożonych  
substancji 

mapa nr  1 
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SCENARIUSZ 
1 

ograniczenia  
w dostawach 

paliw płynnych 

możliwe 

LUDNOŚĆ 
W takiej sytuacji może zostać wprowadzony system reglamentacji paliw 
płynnych dla osób prywatnych i przedsiębiorstw, co wywoła 
natychmiastowe zjawiska patologiczne: np. spekulacje 

GOSPODARKA 
Znaczące oddziaływanie na PKB wynikające z wprowadzonych 
ograniczeń w dostępie do paliw 

MIENIE 
Ograniczony wpływ lub żaden 

ŚRODOWISKO 
Pozytywny, zmniejszona emisja spalin 
 

8. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ograniczenia 
lub przerwy              
w dostawach 

energii 
elektrycznej, 
wody pitnej, 
ciepła i paliw 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SCENARIUSZ 
2 

przerwy                      
w dostawach 

energii 
elektrycznej 

prawdopodobne 

LUDNOŚĆ 
Natychmiastowy negatywny wpływ na komfort życia, ograniczony 
dostęp do cywilizacji – może doprowadzić do śmierci osób starszych                 
i niepełnosprawnych brak podtrzymania działania urządzeń medycznych) 
zjawisko powodować będzie niezadowolenie społeczne, również może 
być przyczyną wzmożonej przestępczości, konsekwencją jest brak wody 
pitnej, ogrzewania, brak odbioru ścieków  i brak sygnalizacji świetlnej 
(korki) 

GOSPODARKA 
Znaczące oddziaływanie na PKB poprzez natychmiastowe wstrzymanie 
produkcji szczególnie w małych i średnich przedsiębiorstwach, trudności 
w transporcie materiałów koleją 

MIENIE 
Nie działa infrastruktura komunalna (sygnalizacja świetlna, 
przepompownie ścieków, wody pitnej oraz stacje uzdatniania wody), 
zapewne wystąpią duże straty poprzez oddziaływanie wtórne (np. zalanie 
ściekami) 

ŚRODOWISKO 
Pozytywny, mniejsza emisja spalin 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
obszar całej 

Gminy 
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SCEANRIUSZ 
3 

ograniczenia  
w dostawach 

ciepła 

możliwe 

 

 
LUDNOŚĆ 

Znaczny dyskomfort dla ludności, szczególnie w szpitalach, domach 
opieki społecznej, żłobkach, szkołach i przedszkolach 

GOSPODARKA 
Oddziaływanie na PKB spowodowane koniecznością zatrzymania 
produkcji 

MIENIE 
Ograniczony wpływ do uszkodzeń instalacji wewnętrznej (popękane 
sieci i instalacje wewnętrzne) 

ŚRODOWISKO 
Trudny do oszacowania 
 

SCENARIUSZ 
4 

ograniczenia            
w dostawach 

gazu ziemnego 
 

prawdopodobne 

 
LUDNOŚĆ 

Zjawisko będzie bardzo uciążliwe dla ludności i będzie miało wpływ na 
sytuacje sanitarno-epidemiologiczną, ograniczenie ogrzewania,   

GOSPODARKA 
Skutki ograniczone 

MIENIE 
Ograniczony wpływ lub żaden 

ŚRODOWISKO 
Obojętny 
 

  

SCENARIUSZ 
5 

przerwy               
w dostawach 
wody pitnej 

 
 
 

prawdopodobne 

LUDNOŚĆ 
Konieczność zaopatrywania ludności w wodę pitną. Zjawisko będzie 
bardzo uciążliwe dla ludności i będzie miało wpływ na sytuacje 
sanitarno-epidemiologiczną. 

GOSPODARKA 
Znaczny wpływ na PKB, znaczne straty poszczególnych zakładów 
produkcyjnych 

MIENIE 
Małe 

ŚRODOWISKO 
Trudny do oszacowania 
 
 
 

 
obszar całej 

Gminy 
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SCENARIUSZ 
1 

brak 
funkcjonowania 

sieci PSTN            
w tym numerów 

alarmowych 

możliwe 

 
LUDNOŚĆ 

Brak możliwości kontaktu ze służbami ratunkowymi, brak kontaktu 
telefonicznego pomiędzy ludnością, firmami i urzędami 

GOSPODARKA 
Znaczny wpływ na PKB, znaczne straty poszczególnych przedsiębiorstw, 
spowodowane zmniejszoną ilością transakcji elektronicznych (giełda, 
banki, zakupy) 

MIENIE 
Małe 

ŚRODOWISKO 
Obojętny 
 

9. 

Rozległe 
awarie 

systemów 
łączności  

i 
teleinformaty-       

cznych 
SCENARIUSZ 

2 
długotrwała 

awaria systemu 
bankomatowego 

 i transakcji 
bezgotówkowych 

rzadkie 

 
 

LUDNOŚĆ 
Brak możliwości zakupu produktów, paliw, wypłaty pieniędzy 

GOSPODARKA 
Znaczny wpływ na PKB, znaczne straty poszczególnych przedsiębiorstw 

MIENIE 
Małe 

ŚRODOWISKO 
Obojętny 
 

obszar całej 
Gminy 

10 
Choroby 
zakaźne 
zwierząt 

SCENARIUSZ 
wystąpienie 

chorób 
zakaźnych 
zwierząt  

możliwe 

 
 

LUDNOŚĆ 
Możliwość przeniesienia choroby na ludzi 

GOSPODARKA 
Znaczny wpływ na PKB, znaczne straty poszczególnych gospodarstw                 
i przedsiębiorstw (przede wszystkim hodowlanych i przetwórczych) 

MIENIE 
Małe 

ŚRODOWISKO 
Możliwość przeniesienia patogenów choroby do środowiska naturalnego 
 
 
 
 

obszar całej 
Gminy 
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SCENARIUSZ 
1 

utrzymywanie 
się wysokich 
temperatur 

(powyżej 30ºC) 

możliwe 

 
 

LUDNOŚĆ 
Zwiększona śmiertelność szczególnie wśród osób starszych 

GOSPODARKA 
Znaczne zwiększenie poboru energii elektrycznej możliwe ograniczenia 
w funkcjonowaniu niektórych przedsiębiorstw, produkcji pasz,                            
i żywności  

MIENIE 
Małe 

ŚRODOWISKO 
Obumieranie roślin 
 

11 
Zagrożenia 
klimatyczne 

SCENARIUSZ 
2 

utrzymywanie 
się bardzo 

niskich 
temperatur  

i/lub dużych 
opadów śniegu 

możliwe 

 
LUDNOŚĆ 

Skutki paraliżu komunikacyjnego na drogach oraz liniach kolejowych; 
prawdopodobna konieczność lokalnych ewakuacji ludności z powodu 
braku funkcjonowania systemów zbiorczego ogrzewania 

GOSPODARKA 
Niefunkcjonujący normalnie transport drogowy i kolejowy, zmniejszenie 
PKB, zwiększona ilość awarii w systemach zaopatrujących ludność                  
w energię elektryczną, ciepło, wodę, 

MIENIE 
Mały 

ŚRODOWISKO 
Obojętny 
 

obszar całej 
Gminy 

12 
Zagrożenia 

terrorystyczne 

SCENARIUSZ 
 

użycie środków 
pirotechnicznych 
chemicznych, 
radiacyjnych 

lub 
biologicznych 

możliwe 

 
LUDNOŚĆ 

Możliwa duża liczba osób poszkodowanych w tym zabitych, konieczność 
lokalnych ewakuacji ludności, możliwy paraliż komunikacyjny 

GOSPODARKA 
niefunkcjonujący normalnie transport drogowy i kolejowy, zmniejszenie 
PKB, zwiększona ilość awarii w systemach zaopatrujących ludność                 
w energię elektryczną, ciepło, wodę, 

MIENIE 
Trudny do określenia 

ŚRODOWISKO 
Może wystąpić promieniotwórcze skażenie terenu 

obszar całej 
Gminy  
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SCENARIUSZ 

1 
pożar obiektu  
wielkopowie- 
rzchniowego, 
mieszkalnego 

lub użytku 
publicznego 

oraz zabudowy 
zwartej 

 

możliwe 

 
LUDNOŚĆ 

Możliwa duża ilość osób poszkodowanych w tym zabitych oraz 
konieczność ewakuacji ludności 

GOSPODARKA 
Straty osób prywatnych oraz przedsiębiorstw 

MIENIE 
Ograniczające się do obiektu i jego sąsiedztwa 

ŚRODOWISKO 
Małe  (duże zadymienie) 

obszar całej 
Gminy 

13 
Zagrożenia 
pożarowe 

 
SCENARIUSZ 

2 
pożary 

wielkopowie- 
rzchniowych 

terenów 
zalesionych 

 

możliwe 

 
LUDNOŚĆ 

Zagrożenie duże konieczność ewakuacji ludności 
GOSPODARKA 

Straty w infrastrukturze, przerwy w dostawie energii elektrycznej 
MIENIE 

Duże straty w postaci zasobów leśnych 
SRODOWISKO 

Duży wpływ na środowisko naturalne 
Długotrwałe odbudowanie zasobów leśnych i naturalnej flory i fauny 
 

mapa nr 2 
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b) Wykaz map 

Mapa nr 1 – Sieć komunikacyjna Gminy i Miasta Jastrowie 

 

 

 

 

trakcje kolejowe  

drogi wojewódzkie 

drogi powiatowe 

drogi lokalne 
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Mapa nr 2 – Zagrożenie pożarowe na terenie Gminy i Miasta Jastrowie 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LEGENDA: Stopnie zagrożenia 
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 c)Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeństwa 
 

Ograniczenia lub przerwy  
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Legenda: 
  
W    – podmiot wiodący;  
 
PW  – podmiot współpracujący; 
 

*        – zdarzenie obejmujące więcej niż dwie gminy. 

W czasie klęski żywiołowej działaniami prowadzonymi w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia kieruje starosta,                            
jeżeli stan klęski wprowadzono na obszarze więcej niż jednej gminy wchodzącej w skład powiatu. 
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d) Zestawienie sił i środków planowanych do wykorzystania w sytuacjach kryzysowych 
 

Bezpośrednio uruchamiający siły  
i środki 

Siły Środki Czas Ocena możliwości wykorzystania 

Burmistrz X X 
Zgodnie  

z procedurami  

− Akty prawa miejscowego, decyzje administracyjne  
wynikające  z ustaw szczegółowych, 

− W sytuacji stanu nadzwyczajnego nałożenie decyzji                         
w zakresie świadczeń  osobistych i rzeczowych, 

− Wnioskowanie do Wojewody o przyznanie Sił Zbrojnych RP 
lub przydzielenie osadzonych  w aresztach, 

W ramach budżetu  w 2012 roku na finansowanie wykonywania 
zadań własnych  z zakresu zarządzania kryzysowego zaplanowano 
rezerwę celową w wysokości  0,5% wydatków budżetu GiM. 

Zakład Energetyki Cieplnej i Usług 
Komunalnych 

X X 
Zgodnie 

z procedurami 
W zakresie merytorycznego obszaru działania 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej 

X X 
Zgodnie 

z procedurami 
W zakresie merytorycznego obszaru działania 

Komendant Komisariatu Policji / 
Komendant Powiatowy Policji 

X X 
Zgodnie z planami 
operacyjnymi Policji 
 

W zakresie merytorycznego obszaru działania 

Komendant Miejsko-Gminny  
Ochotniczej Straży Pożarnej/  
Komendant Powiatowy PSP 

X X 
Zgodnie z własnymi 
planami i procedurami 

Wykorzystanie JRG w ramach KSRG. 
W zakresie merytorycznego obszaru działania 

Operator Logistyczny Paliw 
Płynnych Baza Paliw Nr 8 

X X 
Zgodnie z własnymi 
planami i procedurami 

W zakresie merytorycznego obszaru działania 

PHU”NORIS”IIWaldemar 
Sopoliński Chłodnia Jastrowie 

 X 
Zgodnie z własnymi 
planami i procedurami 

W zakresie merytorycznego obszaru działania 

PSSE X X 
Zgodnie z własnymi 

planami 
 

W zakresie merytorycznego obszaru działania 

PIW X X 
Zgodnie z własnymi 

planami 
 

 
W zakresie merytorycznego obszaru działania 
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PINB X X 
Zgodnie  z własnymi 

planami 
W zakresie merytorycznego obszaru działania 

Przychodnie lekarza rodzinnego X X 
Zgodnie                              

z procedurami 
W zakresie merytorycznego obszaru działania 

Podmioty zaopatrujące w wodę pitną, 
energię, ciepło i paliwa 

X X 
Zgodnie z własnymi 

planami i procedurami 
W zakresie merytorycznego obszaru działania 

Operatorzy telekomunikacyjni X X 
Zgodnie z własnymi 

planami 
W zakresie merytorycznego obszaru działania 
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2. Zespół przedsięwzięć na wypadek sytuacji kryzysowej 

a) Zadania w zakresie monitorowania zagrożeń 
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Procedury związane z monitorowaniem występujących zagrożeń szczególnych stosowane przez GZZK określa poniższa tabela: 

Lp. Numer 
procedury 

Nazwa procedury Uwagi 

1. PRK 13 Monitoring zagrożeń  

2. 
PRK 9 Działania w sytuacji wystąpienia zdarzeń 

terrorystycznych 
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b) Tryb uruchamiania niezbędnych sił i środków, uczestniczących w realizacji planowanych przedsięwzięć na wypadek sytuacji kryzysowej 

 

Tryb uruchamiania sił i środków  
Zagrożenie  

Etap I Etap II Etap III Etap IV 

Podtopienia lokalne 
Uruchomienie sił  i środków 
Burmistrza  Gminy i Miasta 

Uruchomienie służb 
ratowniczych 

Wniosek                              
o wprowadzenie stanu 
klęski żywiołowej 

Wnioskowanie                                 
o odszkodowania 
 i dotacje 

Zdarzenie radiacyjne 
Uruchomienie sił i służb 
ratowniczych 

Wprowadzenie działań 
interwencyjnych przez 
Wojewodę 

Uruchomienie sił                        
i środków Burmistrza 
oraz podmiotów 
wydających preparaty 
jodowe  

Wniosek o pokrycie kosztów 
działań interwencyjnych 

Wystąpienie chorób 
zakaźnych wśród ludzi 

Uruchomienie sił i środków 
Burmistrza 
Gminy i Miasta  
 
 

Uruchomienie sił służb 
sanitarnych. 
Siły i środki zaplanowane  
w wojewódzkim planie działań 
na wypadek wystąpienia 
epidemii 

Wniosek                                          
o wprowadzenie stanu 
klęski żywiołowej 

Wniosek o wprowadzenie 
stanu wyjątkowego 

Zaistnienie poważnej 
awarii lub poważnej 
awarii przemysłowej 

Uruchomienie sił i środków 
Burmistrza Gminy i Miasta 
i zakładów pracy 
w którym wystąpiło 
zdarzenie 

Uruchomienie sił służb 
ratowniczych 
 

Wprowadzenie środków 
prawnych wynikających 
z Dekretu z 1953 r.  
o usuwaniu skutków 
klęsk żywiołowych 

Wsparcie sił i środków 
wojewody siłami gminnymi. 
Wniosek o wprowadzenie 
stanu wyjątkowego 

Zagrożenie 
konstytucyjnego/ 
zewnętrznego 
bezpieczeństwa państwa 

Siły Policji  i ABW 
/wojska 

Wprowadzenie środków 
prawnych wynikających z ustawy 
o stanie wyjątkowym / ustawy                
o powszechnym obowiązku 
obrony 

 
Uruchomienie sił                    
i środków wynikających 
z planu operacyjnego 
funkcjonowania              
Gminy i  Miasta  
  

Realizacja procedur systemu 
zarządzania kryzysowego                 
i planu operacyjnego 
funkcjonowania Gminy                   
i Miasta 
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Katastrofa budowlana 
Uruchomienie sił i środków 
Burmistrza Gminy i Miasta  

Uruchomienie sił służb 
ratowniczych 

Wniosek o wsparcie               
z rezerwy celowej                       
z budżetu państwa 

Realizacja procedur 
zarządzania kryzysowego                 
/ procedur reagowania 
kryzysowego 

Katastrofa 
komunikacyjna 

Uruchomienie sił i środków 
Burmistrza Gminy i Miasta 

Uruchomienie sił służb 
ratowniczych  

Wniosek o wsparcie                 
z rezerwy celowej                  
z budżetu państwa 

Realizacja procedur 
zarządzania kryzysowego                
/ procedur reagowania 
kryzysowego 

Ograniczenia lub 
przerwy  w dostawach 
energii elektrycznej, 
wody pitnej,  
ciepła  i paliw 

Działania podmiotów, 
organów odpowiedzialnych 
za zaopatrzenie mieszkańców                      
w zasoby żywotne 

Wniosek o wsparcie z rezerwy 
celowej z budżetu państwa 

Uruchomienie 
wojewódzkiego planu 
ograniczeń w dostawach 
paliw 

Realizacja procedur 
zarządzania kryzysowego/             
procedur reagowania 
kryzysowego 

Rozległe awarie 
systemów łączności                    
i teleinformatycznych 

Działania podmiotów,  
odpowiedzialnych za 
zaopatrzenie mieszkańców                       
w teleinformatyczne usługi 
żywotne 

 
Monitoring skutków zdarzenia 

  

Choroby zakaźne 
zwierząt 

Siły i środki Powiatowego 
Lekarza Weterynarii 

Udział w działaniach 
Powiatowego Lekarza 
Weterynarii 

Monitoring skutków 
zdarzenia 

 

Zagrożenia klimatyczne 
Uruchomienie sił i środków 
Burmistrza Gminy i Miasta  

Siły i środki służb ratowniczych 
Wniosek                                  
o wprowadzenia stanu 
klęski żywiołowej 

Wnioskowanie                                     
o odszkodowania 
 i dotacje 

Zagrożenia 
terrorystyczne 

Uruchomienie sił   i środków 
Burmistrza Gminy i Miasta 

Siły i środki służb ratowniczych    

Zagrożenia pożarowe 
Uruchomienie sił  i środków 
Burmistrza Gminy i Miasta  

Siły i środki służb ratowniczych 
Wniosek                                   
o wprowadzenie stanu 
klęski żywiołowej 

Wniosek o odszkodowania 
 i dotacje 
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c) Procedury reagowania kryzysowego, określające sposób postępowania w sytuacjach kryzysowych 

 

Lp. 
Numer 
PRK 

Nazwa PRK Wykonawca Plan powiązany / Podstawa 

1.  PRK 1 
Działania w sytuacji wystąpienia zagrożeń 
hydrometeorologicznych 

GZZK  

2.  PRK 2 Postępowanie w przypadku zdarzeń radiacyjnych GZZK 
Wojewódzki plan postępowania 
awaryjnego w przypadku zdarzeń 
radiacyjnych 

3.  PRK 3 Postępowanie w czasie zagrożenia epidemicznego i epidemii GZZK 
Wojewódzki plan działań na 
wypadek wystąpienia epidemii 

4.  PRK 4 
Działania w przypadku powstania poważnej awarii lub 
poważnej awarii przemysłowej 

GZZK 
 

Własnymi planami i procedurami 
zakładów pracy 

5.  PRK 5 Działania w stanie wyjątkowym i wojennym 
GZZK 

 
 

6.  PRK 6 Działania w przypadku katastrof i dużych pożarów 
GZZK 

 
 

7.  PRK 7 Działania w sytuacji wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt 
GZZK 

 
 

8.  PRK 8 Działania po wprowadzeniu stanu klęski żywiołowej 
UGiM 

 
 

9.  PRK 9 Działania w sytuacji wystąpienia zdarzeń terrorystycznych 
GZZK 

 
 

10.  PRK 10 Alarmowanie, ostrzeganie i informowanie ludności 
GZZK 

 
Plan Obrony Cywilnej 

11.  PRK 11 Uruchomienie akcji kurierskiej 
UGiM 

 
Plan Akcji Kurierskiej 
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Lp. 
Numer 
PRK 

Nazwa PRK Wykonawca Plan powiązany / Podstawa 

12.  PRK 12 Wprowadzenie systemów stałych dyżurów UGiM 
Plan Operacyjny Funkcjonowania 
Gminy i Miasta/Dokumentacja 
Stałego Dyżuru 

13.  PRK 13 Monitoring zagrożeń 
GZZK 

 
 

14.  PRK 14 
Działanie w przypadku powstania awarii technicznej                         
i wypadków komunikacyjnych 

GZZK  

15.  PRK 15 
Działanie w przypadku powstania awarii technicznej 
(skażenia) wodociągu                         

GZZK  

16.  PRK 16 Działanie w przypadku katastrofy budowlanej 
GZZK 

 
 

17.  PRK 17 Na wniosek uruchomienie sił i środków Sił Zbrojnych RP UGiM 
Plan Akcji Kurierskiej/Plan 
Operacyjny Funkcjonowania 
Gminy i Miasta 

18.  PRK 18 
Wprowadzenie obowiązku świadczeń osobistych  
i rzeczowych w celu likwidacji skutków zagrożeń 

UGiM  

19.  PRK 19 Koordynacja pomocy psychologicznej 
UGiM 

 
 

20.  PRK 20 Szacowanie i dokumentowanie strat samorządu 
UGiM 

 
 

21.  PRK 21 Podwyższanie gotowości działania służby zdrowia GZZK 

Powiatowy Plan przygotowań 
publicznej i niepublicznej służby 
zdrowia na potrzeby obronne 
państwa 
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Procedury 

Nazwa dokumentu: Działania w sytuacji wystąpienia zagrożeń hydrometeorologicznych. 
PRK 1 

Rodzaj dokumentu: PRK | Data:  2013                                 |Podmiot opracowujący: UGiM 

 

I. Cel procedury 

Określenie zasad postępowania Burmistrza, GCZK, GZZK w przypadku zagrożeń hydrometeorologicznych 

II. Lider / Uczestnicy procedury 

Burmistrz / GZZK, służby i straże gminne oraz inne podmioty/ 

 

III. Wej ście, wyjście oraz formalne podstawy realizacji procedury 

 

Wejście Prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia hydrometeorologicznego na terenie Gminy i Miasta  

Wyj ście Ustąpienie zagrożenia hydrometeorologicznego albo zakończenie likwidacji skutków jego wystąpienia 

Podstawy prawne realizacji procedury 

1.Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)  

2. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590 ze zm.).  

3. Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r.  o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 62, poz. 558 ze zm.).  

4. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.). 

5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 sierpnia 2007 r. w sprawie podmiotów, którym państwowa służba hydrologiczno-meteorologiczna 

i państwowa służba hydrogeologiczna są obowiązane przekazywać ostrzeżenia, prognozy, komunikaty i biuletyny oraz sposobu i częstotliwości ich 

przekazywania (Dz. U. z 2007 r., Nr 158, poz. 1114 
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IV. Przebieg procedury 

Lp. Zadanie Wykonawcy Uwagi Czynności 

1.                                                                 Prowadzenie monitoringu zagrożeń 

1.1 Monitorowanie zagrożeń hydrometeorologicznych na podstawie komunikatów IMGW 
oraz informacji od służb i straży. 

GCZK   

2. Dystrybuowanie komunikatów ostrzegawczych o zagrożeniach 

2.1 Przyjęcie komunikatu ostrzegawczego lub alarmowego z PCZK w zakresie 2 i 3 stopnia 
zagrożenia.  

GCZK   

2.2 Poinformowanie kierownika Referatu OB. GCZK   

2.3 Przekazywanie komunikatów dla 2 i 3 stopnia zagrożenia do służb i straży na 
administrowanym terenie. 

GCZK poczta 
elektroniczna, 
faks, telefon 

 

2.4 Bieżące monitorowanie sytuacji. GZZK   

3                                                           Przebieg zdarzenia hydrometeorologicznego 

3.1 W zależności od rodzaju wystąpienia zagrożenia hydrometeorologicznego podjęcie 
następujących działań: 
PODTOPIENIA LOKALNE SPOWODOWANE GWAŁTOWNYMI OPADAMI  
DESZCZU, ROZTOPAMI ŚNIEGU CZY ZATORAMI NA CIEKACH 
WODNYCH  
− ustalenie obszarów zagrożonych, podtopionych w tym również tras 

komunikacyjnych, 
− wytypowanie tras zastępczych, 
− ustalenie ewentualnych ofiar, strat w mieniu, 
− ustalenie rejonów do ewakuacji mienia lub ludności, 
− zabezpieczenie mienia na terenach zagrożonych, z których ewakuowanej ludność 
− ustalenie obszarów zagrożonych, podtopionych, 
− przygotowanie zestawienia dróg objazdowych i dojazdowych do miejsc 

zagrożonych, 
− postawienie w stan gotowości planowanych sił i środków technicznych, pomoc                

w organizacji drużyn ratowniczych przy współudziale Straży Pożarnej i Policji, 

 
 
 
 

GZZK 
Burmistrz 
Komisariat 

Policji 
OSP 

WZMiUW 
ZECiUK 

ZGM 
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Lp. Zadanie Wykonawcy Uwagi Czynności 

− kontrola i monitorowanie przepływów wód wielkich przy budowlach 
hydrotechnicznych takich jak tamy, jazzy, zastawki, stopnie oraz przy budowlach 
komunikacyjnych – mostach, 

− kontrola i ewidencjonowanie przepływu wielkich wód w rzekach, 
− monitoring zagrożeń hydrometeorologicznych w oparciu o dane IMiGW 
− dysponowanie odpowiednich sił i środków potrzebnych do wypompowywania wody 

z zalanych terenów, obiektów, 
− realizacja pozostałych zadań wynikających z rozwoju sytuacji przy tego typu 

katastrofie, 
− ewakuacja osób zagrożonych przy użyciu sprzętu pływającego, 
− udzielenie pomocy poszkodowanym 
SILNE WIATRY  

− ustalenie obszarów zagrożonych, 
− ustalenie miejsc zagrożenia osób, pomoc przy ewakuacji ludzi i mienia, 
− wytypowanie tras zastępczych, 
− ustalenie ewentualnych ofiar, 
− zabezpieczenie ewakuowanego mienia jak i pozostawionego mienia, 
− współpraca z kierującym działaniami ratowniczymi i służbami medycznymi 
− powiadomienie odpowiednich służb o potrzebie odcięcia mediów (gaz, prąd itp.) 
− zadysponowanie odpowiednich sił i środków w zależności od potrzeb, 
− realizacja zadań ratowniczych wynikających z zaistniałej sytuacji,  
− w zależności od potrzeb żądanie dysponowania odpowiednich sił i środków z gmin 

ościennych oraz sił i środków powiatowych, 
− w zależności od potrzeb informowanie i dysponowanie podmiotów oraz jednostek 

współdziałających, 
− realizacja działań ratowniczych oraz pomocniczych wynikających z rozwoju sytuacji 

na miejscu katastrofy, 
− udzielenie pomocy poszkodowanym. 
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Lp. Zadanie Wykonawcy Uwagi Czynności 

EKSTRAMALNA TEMPERATURA, SUSZA  
− określenie terenów zagrożonych pożarami, 
− przygotowanie wykazu budowli hydrotechnicznych (tam, jazzy, zastawki) do 

piętrzenia wód na terenie zagrożonym, 
− postawienie w stan gotowości służb melioracyjnych oraz planowanych sił i środków 

technicznych do usuwania skutków suszy, 
− kontrola przepływu wód niskich w rzekach, kanałach i ciekach melioracji 

szczegółowej, 
− kontrola poziomu wód gruntowych na terenach zagrożonych, 
− dostarczenie za pomocą beczkowozów wody pitnej dla ludności, 
− dostarczenie wody dla zwierząt gospodarskich, 
− zabezpieczenie wody dla potrzeb bytowych danej społeczności, 
− wzmożenie czynności kontrolno-rozpoznawczych na terenach o bardzo dużym 

zagrożeniu pożarowym, 
− realizacja zadań wynikających z rozwoju sytuacji przy tego typu katastrofie, 
− udzielenie pomocy poszkodowanym 

3.2 W zależności od rozwoju sytuacji hydrometeorologicznej zorganizowanie posiedzenia 
GZZK na polecenie Burmistrza. 

Burmistrz   

3.3 Wystąpienie do Starosty z wnioskiem w sprawie wsparcia siłami i środkami powiatu oraz 
o użycie sił i środków wojska. 

Burmistrz   

3.4 W przypadku eskalacji zjawisk przekraczających możliwości przeciwdziałania skutkom 
zjawisk w normalnym stanie prawnym Burmistrz wnioskuje  do Wojewody za 
pośrednictwem Starosty o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej.   

Burmistrz   

3.5 Ocenianie i dokumentowanie strat. GZZK   
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Procedury 

Nazwa dokumentu: Postępowanie w przypadku zdarzeń radiacyjnych. 
PRK 2 

Rodzaj dokumentu: PRK | Data:  2013                             |Podmiot opracowujący: UGiM 

I. Cel procedury 

Określenie zasad w sytuacji wystąpienia zdarzenia radiacyjnego 

II. Lider / Uczestnicy procedury 

Burmistrz/ GCZK, GZZK, KP, PPIS/ 

III. Wej ście, wyjście oraz formalne podstawy realizacji procedury 

Wejście Informacja o zdarzeniu radiacyjnym 

Wyj ście Zakończenie działań 

Podstawy prawne realizacji procedury 

1. Ustawa z dnia 29 listopada 2000r. Prawo atomowe ( Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 276 ze zm.).  

2. Rozporządzenie 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 ze zm.). 

IV. Przebieg procedury 

Lp. Zadanie Wykonawcy Uwagi Czynności 

1                                                   Zdarzenie podczas transportu, prac w terenie, aktu terrorystycznego 

1.1 Przyjęcie informacji od  PCZK, służb, inspekcji lub straży o wystąpieniu zdarzenia 
radiacyjnego – ustalenie dokładnej lokalizacji, rodzaju          i aktywności substancji 
promieniotwórczych, oraz rozmiarów skażeń. 

GCZK Ustalenie danych 
niezbędnych do 

oceny 
zagrożenia 

 

1.2 Poinformowanie Burmistrza, Kierownika Referatu OB., OSP, KP GCZK pilne  

1.3  Stały  monitoring sytuacji ,  przekazywanie informacji do  powiatu oraz gminnych              
i powiatowych służb inspekcji i straży 

GZZK pilne  



 32

Lp. Zadanie Wykonawcy Uwagi Czynności 

1.4 Bieżąca analiza sytuacji - zbieranie, analizowanie i prognozowanie przebiegu 
zdarzenia – współpraca z PCZK 

GCZK   

1.5 Zwołanie posiedzenia GZZK  
 

GZZK pilne  

1.6 Na polecenie Burmistrza zaproszenie przedstawicieli PSSE  GZZK Decyzja 
Burmistrza 

 

1.7 Przekazanie otrzymanej  od GCZK informacji  ludności, która może otrzymać dawkę  
graniczną promieniowania jonizującego, w sposób zwyczajowo przyjęty 

GZZK   

1.8 Powiadomienie ościennych gmin o zaistniałym zdarzeniu GZZK   

2 Wprowadzenie działań interwencyjnych 

2.1 Uzyskanie od Wojewody informacji o możliwości przekroczenia lub przekroczeniu 
poziomów interwencyjnych  

GCZK Zdarzenie 
rozpoczynające 

procedurę 

 

2.2 Poinformowanie Burmistrza, kierownika Referatu SOO o możliwości przekroczenia 
lub przekroczeniu poziomów interwencyjnych 

GCZK niezwłocznie  

2.3 Nawiązanie współpracy z PCZK i WCZK GZZK Przed 
posiedzeniem 
PZZK 

 

2.4 Na podstawie informacji uzyskanej z WCZK  podanie dla ludności informacji 
wyprzedzającej  

GZZK   

2.5 Zwołanie posiedzenia GZZK w trybie alarmowym w rozszerzonym składzie  Szef GZZK Po konsultacji            
z Burmistrzem, 
co do osób 
zaproszonych 

 

2.6 Przekazanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty zarządzenia 
Wojewody w sprawie wprowadzenia działań interwencyjnych 

GZZK   

2.7 Na polecenie Wojewody wprowadzenie  działań interwencyjnych oraz koordynacja 
działań ze Starostą 

GZZK   
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Lp. Zadanie Wykonawcy Uwagi Czynności 

2.8 W przypadku ewakuacji, czasowego lub stałego przesiedlenia ludności 
zabezpieczenie pozostawionego mienia 

Komisariat 
Policji, Straż 

Miejska 

Zależy od skali 
zdarzenia 

 

2.9 W przypadku ewakuacji, czasowego lub stałego przesiedlenia ludności zapewnienie 
transportu i miejsc zamieszkania dla ewakuowanej ludności 

Burmistrz Zgodnie                      
z ogólnymi 
zasadami 
ewakuacji 

 

2.10 W przypadku wprowadzenia zakazu lub ograniczenia spożywania skażonej żywności 
i skażonej wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wycofanie z obrotu skażonej 
żywności 

Burmistrz 
PPIS, PLW 

  

2.11 W przypadku wprowadzenia zakazu lub ograniczenia spożywania skażonej żywności 
i skażonej wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zamknięcie ujęć skażonej 
wody, bezpłatna dystrybucja nieskażonej wody oraz wprowadzenie do sprzedaży 
nieskażonych artykułów żywnościowych 

Burmistrz 
ZECiUK 

  

2.12 W przypadku zakazu lub ograniczenia żywienia zwierząt skażonymi środkami 
żywienia i pojenia skażoną wodą oraz wypasu zwierząt na skażonym terenie 
udostępnianie nieskażonych środków żywienia zwierząt i wody 

Burmistrz 
ZECiUK 

  

2.13 W przypadku zakazu lub ograniczenia żywienia zwierząt skażonymi środkami 
żywienia i pojenia skażoną wodą oraz wypasu zwierząt na skażonych pastwiskach 

PLW i we 
współpracy           

Burmistrzem 

  

2.14 Skierowanie wniosku poprzez Starostę do Wojewody  o refundację poniesionych  
wydatków   przez podmioty likwidujące 

Burmistrz   

3 Podanie preparatów jodowych na wypadek zdarzeń radiacyjnych 

3.1 Przyjęcie informacji od Wojewody o podaniu określonym grupom ludności 
preparatów jodowych 

PCZK   

3.2 Poinformowanie Starosty,  kierownika BZK, burmistrzów/wójta, dyrektora SP ZOZ, 
kierowników powiatowych służb inspekcji i straży  o rozpoczęciu działań 
interwencyjnych polegających na podaniu preparatów jodowych 
 

PCZK niezwłocznie  
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Lp. Zadanie Wykonawcy Uwagi Czynności 

3.3 Zwołanie posiedzenia GZZK GZZK na polecenie 
Burmistrza 

 

3.4 Wydanie  preparatów jodowych upoważnionym osobom z gmin powiatu 
złotowskiego 

PCZK   

3.5 Koordynowanie działań w zakresie dystrybucji preparatów jodowych, sporządzenie 
raportu  

GZZK współudział 
apteki przy                
ul. Żymierskiego 

 

3.6 Złożenie Staroście oraz Wojewodzie informacji o przebiegu i zakończeniu 
dystrybucji preparatów jodowych 

Burmistrz   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 35

Procedury 

Nazwa dokumentu: Postępowanie w czasie zagrożenia epidemicznego i epidemii 
PRK 3 

Rodzaj dokumentu: PRK | Data:   2013                     |Podmiot opracowujący: UGiM 

I. Cel procedury 

Określenie zasad postępowania w zakresie przeciwdziałania zagrożeniu epidemiologicznemu i epidemii.  

II. Lider / Uczestnicy procedury 

Burmistrz / GCZK, GZZK, służby i straże gminne oraz inne podmioty/ 

III. Wej ście, wyjście oraz formalne podstawy realizacji procedury 

Wejście Stwierdzenie zachorowań powodujących zagrożenie epidemiologiczne. 

Wyj ście Odwołanie zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii. 

Podstawy prawne realizacji procedury 

1. Ustawa  z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi ( Dz.U.2008.234.1570) 

2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 

3. Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy                   

o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi 

IV. Przebieg procedury 

Lp. Zadanie Wykonawcy Uwagi Czynności 

1.                                                             Ogłoszenie stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii 

1.1 Zgłoszenie Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu faktu wzrostu zachorowań, 
podejrzenia epidemicznego lub zaistnienia zagrożenia epidemią, bądź wystąpienia 
choroby o wysokiej zjadliwości na terenie Gminy i Miasta 

GZZK Natychmiast, 
jeśli zagrożenie 
dotyczy 
wyłącznie 
obszaru  GIM 
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Lp. Zadanie Wykonawcy Uwagi Czynności 

1.2 Uzyskanie od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego lub od WCZK 
informacji o zamiarze wprowadzenia stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego 

GZZK   

1.3 Przekazanie informacji burmistrzowi, a także zwołanie posiedzenia GZZK GZZK   

1.4 Rozwinięcie GZZK GZZK, PPIS   

1.5 Przyjęcie rozporządzenia Wojewody i przekazanie do Burmistrza oraz ogłoszenie 
aktów prawnych dotyczących danej sytuacji w sposób zwyczajowo przyjęty 

GZZK   

1.6 Bieżące informowanie obywateli o obowiązkach wynikających z rozporządzenia GZZK   

2 Organizacja GZZK na wypadek działań podczas epidemii 

2.1 Decyzja o uruchomieniu całodobowego funkcjonowania GZZK  Burmistrz            
Szef GZZK 

W zależności od 
rodzaju i skali 
epidemii 

 

2.2 Przekazywanie Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu oraz Staroście informacji 
o bieżącej sytuacji epidemiologicznej 

GZZK   

2.3 Udział w realizacji zadań wynikających z rozporządzenia Wojewody lub ministra 
właściwego do spraw zdrowia, ogłaszającego stan zagrożenia epidemicznego lub 
epidemii. Zadania mogą polegać na: 

−  czasowym ograniczeniu w ruchu osobom, 
−  czasowym ograniczeniu funkcjonowania określonych instytucji lub 

zakładów pracy, 
−  zakazie organizowania widowisk, zgromadzeń i innych skupisk ludności, 
−  obowiązku wykonywania określonych zabiegów sanitarnych i szczepień 

ochronnych, 
−  nakazie udostępnienia nieruchomości, lokali, terenów i dostarczania 
środków transportu do działań przeciwepidemicznych, 

− czasowym ograniczeniu lub zakazie obrotu i używania przedmiotów                       
i artykułów spożywczych 

 
 
 

 PPIS, Burmistrz 
Policja, służby 

straże, inne 
podmioty 
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Lp. Zadanie Wykonawcy Uwagi Czynności 

2.4 Realizowanie innych zaleceń Wojewody lub ministra właściwego do spraw zdrowia PPIS, Burmistrz 
Policja, służby 

straże, inspekcje, 
inne podmioty 

  

2.5 Bieżące prowadzenie monitoringu sytuacji epidemiologicznej PPIS, GCZK   

2.6 Informowanie ludności – pozostawanie w bezpośrednim kontakcie z lokalnymi 
środkami masowego przekazu w celu przekazywania społeczeństwu informacji na 
temat prowadzonych działań przeciwepidemicznych i upowszechniania informacji 
dotyczących stosowania odpowiednich rygorów 

GZZK   

2.7 Zorganizowanie całodobowego punktu informacyjnego dla ludności GZZK   

3 Kierowanie osób do pracy przy zwalczaniu epidemii 

3.1 Wystąpienie do Wojewody za pośrednictwem Starosty z wnioskiem o skierowanie 
sił i środków do zwalczania epidemii 

Burmistrz Zdarzenie 
rozpoczynające 
procedurę 

 

3.2 Realizacja decyzji Wojewody Burmistrz    

4 Uruchomienie miejsc kwarantanny 

4.1 Organizowanie transportu osób skierowanych do izolacji lub kwarantanny do 
wyznaczonych miejsc w Szpitalu Powiatowym 

GZZK, PIS   

5. Przyjęcie sprzętu z rezerw państwowych na wypadek epidemii 

5.1 Wniosek do Wojewody za pośrednictwem Starosty o skierowanie  rezerw 
państwowych w zakresie sprzętu przeciwepidemicznego 

Burmistrz   

5.2 Przyjęcie informacji o uruchomieniu na rzecz Starosty określonej ilości sprzętu z 
rezerw państwowych przeznaczonych do zwalczania epidemii (z podaniem miejsca 
odbioru, wagi, sposobu zapakowania, formy odbioru, rodzaju transportu itp.) 

PCZK Forma pisemna  

5.3 Podjęcie decyzji w zakresie formy odbioru sprzętu transportem ciężarowym, siłami 
wynajętej firmy komercyjnej przez GiM 
 
 

PCZK   
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Lp. Zadanie Wykonawcy Uwagi Czynności 

5.4 Wyznaczenie pracownika upoważnionego pisemnie do odbioru rezerw 
państwowych 

GZZK Upoważnienie 
podpisane przez 
Burmistrza 
zarejestrowane     
w wykazie 
upoważnień 

 

5.5 Skierowanie samochodu transportowego po odbiór sprzętu wraz z wyznaczonym 
pracownikiem upoważnionym do odbioru rezerw 

GZZK   

5.6 Przewiezienie sprzętu  i przekazanie sprzętu za pokwitowaniem – bezpośrednio 
przeładunek dokonywany jest tym samym transportem, który został wysłany po 
jego odbiór 

Upoważniona 
osoba 

  

5.7 Bieżące monitorowanie sytuacji do czasu odwołania zagrożenia GZZK   

6                                                         Finansowanie kosztów świadczeń w czasie epidemii 

6.1 Wystawienie noty księgowej  (Wydział Finansowy) – na podstawie faktur                           
i przesłanie do Wojewody 

Referat 
Finansowy 
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Procedury 

Nazwa dokumentu: Działania w przypadku powstania poważnej awarii lub poważnej awarii przemysłowej 
PRK 4 

Rodzaj dokumentu: PRK | Data:   2013              |Podmiot opracowujący: UGiM 

I. Cel procedury 

Realizacja art. 246 ust. 1 ustawy Prawo Ochrony Środowiska. 

II. Lider / Uczestnicy procedury 

Burmistrz / Komendant Powiatowy PSP, Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Delegatura w Pile,  OSP 

III. Wej ście, wyjście oraz formalne podstawy realizacji procedury 

Wejście Wystąpienie poważnej awarii 

Wyj ście Podjęcie działań i zastosowanie środków niezbędnych do usunięcia awarii i jej skutków, określając w szczególności 
związane z tym obowiązki organów administracji i podmiotów korzystających ze środowiska. 

Podstawy prawne realizacji procedury 

1.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.). 

IV. Przebieg procedury 

Lp. Zadanie Wykonawcy Uwagi Czynności 

1.                                     Podejmowanie działań przez Burmistrza w związku z poważną awarią 

1.1 Powzięcie oficjalnego potwierdzenia wystąpienia poważnej awarii zgłoszonej przez 
Komendanta Powiatowego PSP lub Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska 

GCZK Jeśli zagrożenie 
dotyczy 
wyłącznie 
obszaru  gminy 

 

1.2 Poinformowanie o wystąpieniu zdarzenia  Burmistrza  służby dyżurne 
zakładów  

GCZK 

telefon  

1.3 Przyjęcie informacji od WIOŚ i KP PSP o podejmowanych dotychczas działaniach                      
i zastosowanych środkach niezbędnych do usunięcia poważnej awarii 

GZZK   
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Lp. Zadanie Wykonawcy Uwagi Czynności 

1.4 Zorganizowanie posiedzenia alarmowego GZZK   
 

Szef GZZK W zależności od 
decyzji 
Burmistrza 
skład zespołu 
może zostać 
poszerzony 

 

1.5 Prowadzenie ścisłej współpracy z podmiotami ratowniczymi oraz kierownictwem zakładu GZZK   

1.6 Realizacja zaleceń Wojewody, Starosty w zakresie wykonywania obowiązków 
nałożonych w myśl art. 246 ust. 1 ustawy prawo ochrony środowiska 

GZZK   

1.7 Ocena rozmiarów powstałego zdarzenia i prognozowanie jego rozwoju GCZK   

1.8  Bieżące informowanie Starosty oraz Wojewody o przebiegu sytuacji i realizacji zaleceń GZZK   

1.9 Na wniosek burmistrza wystąpienie do Wojewody za pośrednictwem Starosty o wsparcie 
siłami i środkami województwa lub użycie sił wojska 

GZZK   

2.                                                           Powiadomienie Wojewody o poważnej awarii 

2.1 Przygotowanie i przekazanie wstępnej informacji dla Wojewody za pośrednictwem 
Starosty o powstaniu poważnej awarii przemysłowej i podjętych działaniach 

GZZK Telefonicznie 
lub pisemnie 

 

2.2 Stosownie do przebiegu akcji ratowniczej – okresowe przekazywanie Wojewodzie za 
pośrednictwem Starosty informacji o przebiegu usuwania awarii i jej skutków, w tym 
informacji o zakończeniu likwidacji jej skutków – formie pisemnej 

GZZK Na bieżąco  

 

 
 

 

 

 



 41

Procedury 

Nazwa dokumentu: Działania w stanie wyjątkowym i wojennym 
PRK 5 

Rodzaj dokumentu: PRK | Data:     2013          |Podmiot opracowujący: UGiM 

I. Cel procedury 

Określenie zasad działania Burmistrza w stanie wyjątkowym. 

II. Lider / Uczestnicy procedury 

/GZZK, służby, inspekcje i straże/ 

III. Wej ście, wyjście oraz formalne podstawy realizacji procedury 

Wejście wprowadzenie cenzury 

Wyj ście realizacja cenzury 

Podstawy prawne realizacji procedury 

1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym (Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 985 ze zm.).  
2.  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 2002 r. Nr 156, poz. 1301 ze zm.). 

IV. Przebieg procedury 

Lp. Zadanie Wykonawcy Uwagi Czynności 

1.                                                 Wprowadzenie stanu wyjątkowego na obszarze kraju 

1.1 Podanie do publicznej wiadomości treści Rozporządzenia 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: 
a) przekazanie redaktorom naczelnym prasy lokalnej oraz nadawcom programów 

telewizyjnych i radiowych do nieodpłatnego opublikowania treści w/w dokumentów; 
b) rozprowadzenie obwieszczenia; 
c) rozplakatowanie obwieszczenia. 

Burmistrz 
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Lp. Zadanie Wykonawcy Uwagi Czynności 

1.2 Zwołanie posiedzenia GZZK Burmistrz    

1.3 Działania przywracające konstytucyjny ustrój państwa, bezpieczeństwo obywateli lub 
porządek publiczny. 

GZZK poprzez 
służby inspekcje 

straże 

  

1.4 Wprowadzenie ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela w ramach procedury 
PRK 8  

Burmistrz   

1.5  Organizacja punktu informacyjnego dla ludności według procedury PRK 10 Burmistrz,  
GZZK 

  

2.                                           Wprowadzenie stanu wyjątkowego tylko na obszarze powiatu 

2.1 Otrzymanie i podanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty treści 
Zarządzenia Wojewody na podstawie Rozporządzenia Prezydenta RP, które może 
obejmować w szczególności: 
a) szczegółowy tryb i sposoby oraz podmiotowy i przedmiotowy zakres wprowadzenia                  

i stosowania ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela ustalonych 
w Rozporządzeniu Prezydenta RP; 

b) w zakres działalności edukacyjnej; 
c) w zakres dostępu do towarów konsumpcyjnych – całkowitą lub częściową 

reglamentację zaopatrzenia ludności; 
d) zakres wolności działalności gospodarczej – nakazanie okresowego zaniechania 

prowadzenia działalności gospodarczej określonego rodzaju albo ustanowienie 
obowiązku uzyskania zezwolenia na rozpoczęcie działalności gospodarczej 
określonego rodzaju; 

e) zakres transportu drogowego, kolejowego i lotniczego oraz w ruchu jednostek 
pływających na śródlądowych drogach wodnych; 

f) zakres obrotu krajowymi środkami płatniczymi; 
g) zakres funkcjonowania środków łączności; 
h) zakres prawa posiadania broni; 
i) nakazy i zakazy: przebywania lub opuszczenia w ustalonym czasie oznaczonych 

obiektów, miejsc i obszarów, uzyskania zezwolenia na zmianę miejsca zamieszkania, 
utrwalania za pomocą środków technicznych wyglądu lub innych cech określonych 
miejsc, obiektów lub obszarów 

 GCZK/GZZK   
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Lp. Zadanie Wykonawcy Uwagi Czynności 

2.2 Działania przywracające konstytucyjny ustrój państwa, bezpieczeństwo obywateli lub 
porządek publiczny 

Starosta   
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Procedury 

Nazwa dokumentu: Działania w przypadku katastrof i dużych pożarów. 
PRK 6 

Rodzaj dokumentu: PRK | Data:     2013                |Podmiot opracowujący: UGiM 

I. Cel procedury 

Koordynacja działań służb i straży bez wpływania na działania ratownicze. 

II. Lider / Uczestnicy procedury 

Podmiot ratowniczy (OSP)/ uczestniczą organy inspekcji nadzoru budowlanego oraz podmioty systemu PRM oraz Policji.  

III. Wej ście, wyjście oraz formalne podstawy realizacji procedury 

Wejście Zdarzenie i prośba o pomoc ze strony organu prowadzącego działania. 

Wyj ście Zakończenie akcji ratunkowej. 

Podstawy prawne realizacji procedury 

1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 68 ze zm.).  
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego 
systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz. U. z 2011 r. Nr 46, poz. 239). 
 3. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r., Nr 108, poz. 908 ze zm.).  
4. Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 62, poz. 558 ze zm.). 
5. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r.  o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590 ze zm.).  
6. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277 ze zm.) 

IV. Przebieg procedury 

Lp. Zadanie Wykonawcy Uwagi Czynności 

1.                                                       Katastrofy budowlane i pożary 

1.1 Przyjęcie informacji o zdarzeniu, uzyskanie potwierdzenia wystąpienia zdarzenia oraz 
rozpoczęcie monitorowania o przebiegu zdarzenia 

GCZK   

1.2 Poinformowanie o przebiegu zdarzenia Burmistrza i Kierownika Referatu Spraw 
Obywatelskich i Organizacyjnych. 

GCZK niezwłocznie  
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Lp. Zadanie Wykonawcy Uwagi Czynności 

1.3 Poinformowanie o zdarzeniu  PCZK 
 

GCZK niezwłocznie  

1.4  W przypadku dużego zdarzenia wymagającego wsparcia służb ratowniczych zwołanie 
posiedzenia GZZK i dalsze działania zgodnie z podjętymi decyzjami 

Burmistrz 
GZZK 

Kierownik 
Referatu OB 

zwiększenie 
obsady dyżurnej 

 

2.                                                               Katastrofy drogowe 

2.1 Przyjęcie i potwierdzenie informacji o katastrofie drogowej GCZK ustalenie ilości 
rannych i 

poszkodowanych, 
a także rodzaju 

zdarzenia 

 

2.2 Poinformowanie  PCZK, Burmistrza i kierownika Referatu OB. 
 

GCZK telefonicznie  

2.3 W przypadku dużego zdarzenia wymagającego wsparcia służb ratowniczych zwołanie 
posiedzenia GZZK i dalsze działania zgodnie z podjętymi decyzjami 

Burmistrz 
GZZK 

Kierownik 
Referatu OB 

ustalenie czy 
doszło                 

do zdarzenia 
masowego           

lub zdarzenia            
w transporcie 

towarów 
niebezpiecznych 

 

2.4 Współpraca ze służbami ratowniczymi działającymi na miejscu zdarzenia  GZZK  
OSP 

  

2.5 W razie uwolnienia w związku ze zdarzeniem materiałów niebezpiecznych 
poinformowanie WIOŚ 

GZZK zgodnie                   
z grafikiem 

dyżurów WIOŚ 
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Lp. Zadanie Wykonawcy Uwagi Czynności 

2.6 Poinformowanie WITD w razie udziału w zdarzeniu autokaru przewożącego osoby lub 
transportu ciężkiego 

GZZK szczególnie           
w przypadkach 
gdy wystąpiły 

osoby zabite do 
analizy 

tachografu 

 

3.                                                  Katastrofy kolejowe 

3.1 Monitoring skutków zdarzenia we współpracy z Ekspozyturą Ruchu PKP PLK SA – 
podmiotem, który odpowiada za pasażerów i ponosi koszty ewentualnych działań                             
z zakresu zabezpieczenia pasażerów 

GCZK   

3.2 Niezwłocznie powiadomić Burmistrza i Kierownika Referatu OB GCZK   

3.3 W przypadku dużego zdarzenia wymagającego wsparcia służb ratowniczych zwołanie 
posiedzenia GZZK i dalsze działania zgodnie z podjętymi decyzjami 

Burmistrz 
GZZK 

Kierownik 
Referatu OB 

  

3.4 Ustalenie liczby rannych i zabitych i przekazanie danych o prowadzonych ratowniczych 
czynnościach do PCZK 

GZZK   

3.5 Ustalenie i czy doszło do wycieku niebezpiecznych substancji  GZZK   

3.6 Ustalenie stanu zabezpieczenia pasażerów szczególnie w nocy i w okresie zimowym ER PKP PLK 
SA we 

współpracy                
z GZZK 

  

3.7 Ustalanie listy ofiar i poszkodowanych znajdujących się w szpitalach SP ZOZ, we 
współpracy     

z GZZK 
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Procedury 

Nazwa dokumentu: Działania w sytuacji wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt. 
PRK 7 

Rodzaj dokumentu: PRK | Data:            2013 |                Podmiot opracowujący: UGiM 

I. Cel procedury 

Określenie sposobu opracowania zarządzenia w sprawie wprowadzenia czasowych zakazów i ograniczeń na obszarze zagrożenia. 

II. Lider / Uczestnicy procedury 

Burmistrz/GZZK, Powiatowy Lekarz Weterynarii, referaty UGiM. 

III. Wej ście, wyjście oraz formalne podstawy realizacji procedury 

 

Wejście Wniosek PLW 

Wyj ście Opublikowanie zarządzenia 

Podstawy prawne realizacji procedury 

1. Ustawa z dnia 11marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008r. Nr 213, poz.1342 ze zm.) 
2. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2007r. w sprawie zwalczania grypy ptaków (Dz. U. z 2007r. Nr 239, poz. 
1752).  
3. 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 2005 r. Nr 169, poz. 1423) 

IV. Przebieg procedury 

Lp. Zadanie Wykonawcy Uwagi Czynności 

1.                                                    Przyjęcie informacji o wystąpieniu choroby zakaźnej zwierząt 

1.1 Stwierdzenie chorób zakaźnych zwierząt PLW   

1.2 Wydanie aktu prawnego przez PLW PLW   

1.3 Rozpowszechnienie aktów prawnych w sposób zwyczajowo przyjęty GCZK   

1.4 Poinformowanie Burmistrza o wystąpieniu choroby zakaźnej GCZK   
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Lp. Zadanie Wykonawcy Uwagi Czynności 

1.5 Podjęcie decyzji o zwołaniu posiedzenia GZZK GCZK decyzja 
Burmistrza 

 

2.                                                                                   Wsparcie działań PLW 

2.1 Skierowanie przedstawiciela Urzędu do prac w składzie zespołu PLW Burmistrz   

2.2 Rozpowszechnianie informacji o wystąpieniu choroby zakaźnej w sposób 
zwyczajowo przyjęty 

GZZK   

2.3 Udział w działaniach określonych w rozporządzeniu – akcie prawa miejscowego 
wydanym przez PLW,  

Burmistrz 
GCZK, GZZK, 

Policja, 
służby i straże 
inne podmioty 

  

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

GZZK   

2.5 Nadzór nad realizacją ograniczeń i zakazów – poprzez kontrole skoordynowane 
przez GZZK 

służby i straże 

  

2.6 Finansowanie likwidacji chorób zakaźnych zwierząt realizowane jest z budżetu 
państwa 

PLW i WLW   
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Procedury 

Nazwa dokumentu: Wprowadzenie i działania w stanie klęski żywiołowej 
PRK 8 

Rodzaj dokumentu: PRK | Data:      2013        |Podmiot opracowujący: UGiM 

I. Cel procedury 

Określenie sposobu opracowania wniosku do Wojewody. Określenie sposobu wprowadzania ograniczeń. Określenie zasad postępowania podczas 
przyznawania odszkodowania za świadczenia osobiste w stanie klęski żywiołowej. 

II. Lider / Uczestnicy procedury 

Burmistrz/GZZK, GCZK, Radca Prawny.  

III. Wej ście, wyjście oraz formalne podstawy realizacji procedury 

Wejście Zaistnienie przesłanek powodujących podjęcie decyzji o opracowaniu wniosku w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej, 
a także, gdy wystąpiły lub mogą wystąpić skutki tej klęski na danym obszarze. 

Wyj ście Odwołanie stanu klęski żywiołowej. 

Podstawy prawne realizacji procedury 

1. Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 62, poz. 558 ze zm.).  
2. Dekret z dnia 23 kwietnia 1953 r. o świadczeniach w celu zwalczania klęsk żywiołowych (Dz. U. z 1953 r., Nr 23, poz. 93 ze zm.).                     
3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 1953 r. w sprawie wykonania art. 5 dekretu o świadczeniach w celu zwalczania klęsk żywiołowych 
(Dz. U. z 1953 r., Nr 37, poz. 158).  
4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 1999 w sprawie zasad oraz trybu ustalania i wypłaty odszkodowań za szkody poniesione 
w związku z akcjami zwalczania klęsk żywiołowych (Dz. U. z 1999 r., Nr 55, poz. 573) 

IV. Przebieg procedury 

Lp. Zadanie Wykonawcy Uwagi Czynności 

1.                                           Decyzja Burmistrza o przedłożeniu wniosku do Wojewody za pośrednictwem Starosty 

1.1 Decyzja Burmistrza w sprawie wnioskowania do Wojewody za pośrednictwem Starosty      
o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej 

Burmistrz polecenie 
przygotowania               
dla Kierownika 

Referatu OB                  
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Lp. Zadanie Wykonawcy Uwagi Czynności 

1.2 Przygotowanie wstępnej treści wniosku z określeniem przewidywanych ograniczeń Kierownik 
Referatu OB 

  

1.3 Analiza prawna treści projektu wniosku Radca Prawny   

1.4 Przedstawienie wniosku Burmistrzowi do akceptacji Kierownik 
Referatu OB 

  

1.5  Podpisanie wniosku Burmistrz   

1.6 Przesłanie wniosku do Wojewody za pośrednictwem Starosty GZZK   

2.                                      Wprowadzenie ograniczeń wolności i praw człowieka, i obywatela  

2.1 Otrzymanie treści decyzji wprowadzającego stan klęski żywiołowej Starosta   

2.2 Przekazanie treści decyzji wprowadzającego stan klęski żywiołowej celem ogłoszenia na 
swoim terenie 

GZZK na 
polecenie 

Burmistrza 

  

2.3 Zorganizowanie spotkania (posiedzenia GZZK) celem określenia zadań w zakresie 
przestrzegania i kontroli prowadzonych ograniczeń praw wolności człowieka i obywatela 

GZZK   

2.4 Postawienie zadań kierownikom służb, straży, instytucji, zakładom pracy w formie 
pisemnej 

Burmistrz   

3.                                      Odszkodowanie za straty poniesione w zorganizowanej akcji społecznej 

3.1 Przekazanie wniosku w sprawie zwrotów kosztów paliwa i innych materiałów, użytych               
w związku z wykorzystaniem środków przewozowych i narzędzi (maszyn) 

Burmistrz Żądanie takie winno 
być zgłaszane przed 
upływem jednego 
miesiąca od chwili 
spełnienia 
obowiązku 
świadczeń 
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Lp. Zadanie Wykonawcy Uwagi Czynności 

3.2 Rozpatrzenie słuszności wniosku Kierownik 
BZK/ 
PZZK 

Odszkodowanie 
przysługuje także 
osobie fizycznej, 
która bez własnej 
winy w czasie 
zorganizowanej akcji 
społecznej                        
i w związku                     
z udziałem w tej 
akcji doznała utraty 
zdrowia 
powodującej 
całkowitą lub 
częściową utratę 
zdolności do pracy 
zarobkowej jak 
również osobie 
fizycznej, osobie 
prawnej, jednostce 
organizacyjnej nie 
mającej osobowości 
prawnej, która 
poniosła szkodę 
wskutek zniszczenia, 
uszkodzenia, użycia 
lub utraty mienia w 
czasie 
zorganizowanej akcji 
społecznej 
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Lp. Zadanie Wykonawcy Uwagi Czynności 

3.3 Przesłanie wniosku wraz z uzasadnieniem do Wojewody 
 

PCZK   

3.4 Decyzja o wypłacie poniesionych kosztów Wojewoda Odszkodowanie 
przysługuje do 
rzeczywiście 
poniesionych szkód 

 

3.5 Zwrot poniesionych kosztów Wojewoda Na podstawie 
decyzji Wojewody     
z budżetu Wojewody 
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Procedury 

Nazwa dokumentu: Działania w sytuacji wystąpienia zdarzeń terrorystycznych. 
PRK 9 

Rodzaj dokumentu: PRK | Data:     2013                 |Podmiot opracowujący: UGiM 

I. Cel procedury 

Zapewnienie udzielenia pomocy poszkodowanym i likwidacji skutków zdarzenia. 

II. Lider / Uczestnicy procedury 

Burmistrz / GZZK, GCZK. 

III. Wej ście, wyjście oraz formalne podstawy realizacji procedury 

Wejście Otrzymanie informacji o zdarzeniu. 

Wyj ście Rezygnacja terrorystów z żądań lub zakończenie udzielania pomocy poszkodowanym w miejscu zdarzenia. 

Podstawy prawne realizacji procedury 

1.Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007r. Nr 89, poz. 590 ze zm.).  
2. Ustalenia własne. 

IV. Przebieg procedury 

Lp. Zadanie Wykonawcy Uwagi Czynności 

1.                                                         Działania po zajściu zdarzenia terrorystycznego 

1.1 Przyjęcie informacji o zdarzeniu terrorystycznym GCZK potwierdzenie     
w KP, jeśli  
informacja 
pochodzi                    

z innego źródła, 
przekazanie 
wszelkich 

informacji do 
Policji i ABW 
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Lp. Zadanie Wykonawcy Uwagi Czynności 

1.2 Poinformowanie Burmistrza, KP oraz PCZK 
 

GCZK niezwłocznie  

1.3 Na polecenie Wojewody ewentualne wszczęcie procedur (podwyższanie gotowości 
działania )  
 

Wojewoda   

1.4 Ewentualna decyzja Burmistrza o zwołaniu GZZK Burmistrz zależnie od 
decyzji 

Burmistrza 

 

1.5  Zwołanie GZZK w składzie wskazanym przez Burmistrza 
 

GCZK niezwłocznie  

1.6 Posiedzenie GZZK Burmistrz                      
i uczestnicy 
GZZK oraz 
zaproszeni 

goście 

niezwłocznie  

2.                                     Informacja o możliwym podłożeniu ładunku wybuchowego 

2.1 Przyjęcie informacji o możliwym zagrożeniu wynikającym z informacji o podłożeniu 
ładunku wybuchowego 
 

GCZK od KP  

2.2 Monitorowanie sytuacji GZZK we współpracy z 
Policją 

 

3.                                                          Żądania okupu przez terrorystów 

3.1 Przyjęcie informacji od Policji o konieczności zabezpieczenia środków finansowych na 
potrzeby okupu 

GZZK nie dotyczy 
terroru 

kryminalnego 
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Lp. Zadanie Wykonawcy Uwagi Czynności 

3.2 Decyzja w sprawie przekazania środków finansowych na potrzeby okupu Burmistrz   

3.3 Przekazanie zapotrzebowania na środki finansowe do KPP i Starosty po wykorzystaniu 
własnej rezerwę w budżecie 

      Burmistrz informację                           
z prośbą Policji 
o zapewnienie 
środków 

finansowych              
w tym zakresie         
i oczekiwany 

czas 
dostarczenia 

GCZK 
przekazuje do 

Starosty 

 

3.4 Współpraca ze Starostą w zakresie ustalenia czasu i miejsca przyjęcia środków 
finansowych na potrzeby okupu i ewentualnego zabezpieczenia konwoju przez Policję 

GZZK czas realizacji 
dostarczenia 

okupu zależy od 
skuteczności 

działań Starosty-
brak wpływu 
Burmistrza na 
przedmiotowe 

działanie 

 

3.5 Informacja Policji o zakończeniu działań GZZK przyjęcie 
informacji              

i przekazanie do 
Starosty 
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Procedury 

Nazwa dokumentu: Alarmowanie, ostrzeganie i informowanie ludności. 
PRK 10 

Rodzaj dokumentu: PRK | Data:    2013       |Podmiot opracowujący: UGiM 

I. Cel procedury 

Określenie zasad przekazywania informacji dla ludności w sytuacjach kryzysowych lub w sytuacjach możliwości ich wystąpienia. 

II. Lider / Uczestnicy procedury 

Burmistrz/GZZK/Stanowisko ds. promocji / we współdziałaniu z rzecznikami prasowymi służb i straży, GCZK. 

 

III. Wej ście, wyjście oraz formalne podstawy realizacji procedury 

Wejście Potrzeba przekazania informacji dla ludności w związku z zaistnieniem lub możliwością zaistnienia zagrożenia. 

Wyj ście Poinformowanie ludności. 

Podstawy prawne realizacji procedury 

1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów 
obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. z 2002 r. Nr 96, poz. 850).  
2.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 2006 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i właściwości organów w tych sprawach 
(Dz. U. z 2006 r. Nr 191, poz. 1415).  
3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie informacji wyprzedzającej dla ludności na wypadek zdarzeń radiacyjnych 
(Dz. U. z 2004 r., Nr 102, poz. 1065).  
 

IV. Przebieg procedury 

Lp. Zadanie Wykonawcy Uwagi Czynności 

1. Monitorowanie stanu bezpieczeństwa ludności i środowiska naturalnego GCZK/gminne 
służby                  
i straże 
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Lp. Zadanie Wykonawcy Uwagi Czynności 

2.             Alarmowanie 

2.1 Otrzymanie informacji o zdarzeniu zagrażających życiu i zdrowiu ludności lub 
środowisku i jej analiza 
 

GCZK  

2.2 Przekazanie informacji o konieczności zaalarmowania ludności Burmistrzowi 
 

GCZK  

2.3 Podjęcie decyzji o zaalarmowaniu ludności 
 

Burmistrz  

2.4 Opracowanie treści alarmu 
 

GZZK  

2.5 Zaalarmowanie ludności o grożącym niebezpieczeństwie oraz przekazanie zasad 
postępowania  

GZZK co najmniej 
dwoma 
środkami 
łączności 

2.6 Odwołanie alarmu 
 

Burmistrz  

2.7 Przekazanie informacji do PCZK  
 

GCZK  

Alarmowanie 
realizowane będzie 
poprzez: 
− przekazywanie 

informacji do 
mediów;  

− umieszczanie 
informacji na 
stronach 
internetowych 

− ulotki                        
i obwieszczenia 

− konferencje 
prasowe 
Burmistrza. 

3. Ostrzeganie  

3.1 Otrzymanie informacji o zdarzeniu zagrażających życiu i zdrowiu ludności lub 
środowisku i jej analiza 
 

GCZK  

3.2 Przekazanie informacji o konieczności zaalarmowania ludności Burmistrzowi 
 

GCZK  

3.3 Zwołanie posiedzenia GZZK 
 

GZZK  

3.4 Podjęcie decyzji przez Burmistrza lub GZZK o ostrzeżeniu ludności Burmistrz. 
GZZK 

 

Ostrzeganie 
realizowane będzie 
poprzez: 
− przekazywanie 

informacji do 
mediów  

− umieszczanie 
informacji na 
stronach 
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Lp. Zadanie Wykonawcy Uwagi Czynności 

3.5 Przygotowanie komunikatów ostrzegawczych 
 

GZZK  

3.6 Ostrzeżenie ludności, przekazanie zasad postępowania w danej sytuacji GCZK 
/Stanowisko                   
ds. promocji 

 

3.7 Przekazanie informacji do PCZK  GZZK  

internetowych 
− ulotki i 

obwieszczenia 
−  przekazywanie 

informacji do 
organów 
administracji 
samorządowej 
szczebla 
gminnego 

− konferencje 
prasowe 
Burmistrza. 

4 Informowanie  

4.1 Otrzymanie informacji o sytuacji wymagającej informowania ludności GCZK  

4.2 Przygotowanie propozycji treści komunikatów informacyjnych GCZK  

4.3 Podjęcie decyzji przez Burmistrza lub GZZK i organy służb i straży o zakresie 
informowania ludności 

Burmistrz       
/GZZK 

każdy                  
w zakresie 

swoich 
kompetencji 

4.4 Przekazanie komunikatów informacyjnych ludności GZZK 
/Stanowisko                   
ds. promocji 

w sposób  
zwyczajowo 

przyjęty 

4.5 Przekazanie informacji do PCZK GZZK  

Informowanie 
realizowane będzie 
poprzez: 
− przekazywanie 

informacji do 
mediów ; 

− umieszczanie 
informacji na 
stronach 
internetowych 

− ulotki i 
obwieszczenia; 

− konferencje 
prasowe 
Burmistrza. 
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Lp. Zadanie Wykonawcy Uwagi Czynności 

5.                                                     Organizowanie punktu informacyjnego dla ludności 

5.1 Zaistnienie okoliczności wymuszających uruchomienie punktu informacyjnego dla 
ludności  

GZZK   

5.2 Decyzja Burmistrza w sprawie uruchomienia punktu informacyjnego dla ludności Burmistrz   

5.3 Uruchomienie punktu informacyjnego w budynku Urzędu lub „infolinii” Kierownik 
GCZK/    

Kierownik 
Referatu OR. 

  

5.4 Bieżące dostarczanie informacji osobom obsługującym punkt informacyjny dla ludności wyznaczeni 
pracownicy 
referatów 
Urzędu         

w zależności od 
sytuacji 

  

5.5 Nadzór nad pracą punktu informacyjnego Szef GZZK   

5.6 Podjęcie decyzji o zakończeniu pracy punktu informacyjnego Burmistrz   
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Procedury 

Nazwa dokumentu: Uruchomienie akcji kurierskiej. 
PRK 11 

Rodzaj dokumentu: PRK | Data:   2013 |Podmiot opracowujący: UGiM 

I. Cel procedury 

Określenie sposobu postępowania służby dyżurnej GCZK po otrzymaniu ze Starostwa Powiatowego lub WKU w Pile sygnału dotyczącego akcji 
kurierskiej. 

II. Lider / Uczestnicy procedury 

Burmistrz, Kierownik referatu OB. 

III. Wej ście, wyjście oraz formalne podstawy realizacji procedury 

Wejście Przyjęcie sygnału. 

Wyj ście Powiadomienie Burmistrza o wdrożeniu akcji kurierskiej. 

Podstawy prawne realizacji procedury 

1.Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych, Obrony Narodowej oraz Infrastruktury z dnia 5 lipca 2002 roku w sprawie trybu doręczania kart 
powołania i rozplakatowywania obwieszczeń o stawieniu się osób do czynnej służby wojskowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 122, poz. 1049 ze zm.). 
 

IV. Przebieg procedury 

Lp. Zadanie Wykonawcy Uwagi Czynności 

1. Postępowanie w dzień roboczy do godziny 15.30  

1.1 Przyjąć sygnał i odnotować w zeszycie do przyjmowania sygnałów Inspektor 
Referatu OB. 

stopień, imię              
i nazwisko, 
stanowisko 
służbowe, 
godzinę 
przyjęcia 
sygnału, 
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Lp. Zadanie Wykonawcy Uwagi Czynności 

symbole litero-
cyfrowe 

sygnału, dane 
odbiorcy 

1.2 Wyjąć z szafy tabelę sygnałową „JOWISZ” Inspektor 
Referatu OB. 

  

1.3 Rozkodować symbole literowo-cyfrowe sygnału w zeszycie do rozkodowywania 
sygnałów 

Inspektor 
Referatu OB. 

  

1.4 Potwierdzić telefonicznie otrzymany sygnał dzwoniąc do oficera dyżurnego WKU w Pile Inspektor 
Referatu OB. 

  

1.5 Przekazanie treści sygnału Burmistrzowi Kierownik 
Referatu OB. 

  

1.6 Przekazać treść sygnału kolejnej osobie uprawnionej do zapoznania się z treścią sygnału Inspektor 
Referatu OB. 

  

2. Postępowanie w dzień roboczy po godzinie 15.30 i w dni wolne od pracy  

2.1 Przyjąć sygnał, powiadomić pracownika Referatu OB i odnotować w zeszycie do 
przyjmowania sygnałów treść informacji 

GCZK stopień, imię                  
i nazwisko, 
stanowisko 
służbowe, 
godzinę 
przyjęcia 
sygnału, 

symbole litero-
cyfrowe 

sygnału, dane 
odbiorcy 

 

 

2.2 Natychmiastowe stawienie się pracownika Referatu OB. do miejsca pracy celem podjęcia 
działań 

GCZK   
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Lp. Zadanie Wykonawcy Uwagi Czynności 

2.3 Wyjąć z szafy tabelę sygnałową „JOWISZ” Inspektor 
Referatu OB. 

  

2.4 Rozkodować symbole literowo-cyfrowe sygnału w zeszycie do rozkodowywania 
sygnałów 

Inspektor 
Referatu OB. 

  

2.5 Potwierdzić telefonicznie otrzymany sygnał dzwoniąc do oficera dyżurnego WKU w Pile Inspektor 
Referatu OB 

  

2.6 Przekazanie treści sygnału Burmistrzowi Kierownik 
Referatu OB. 

  

2.7 Przekazać treść sygnału kolejnej osobie uprawnionej do zapoznania się z treścią sygnału Inspektor 
Referatu OB. 

  

2.8 Opracować treść odpowiedzi do WKU Piła zgodnie z tabelą sygnałową Referat OB.   

2.9 Przekazać treść sygnału do WKU Piła GCZK   
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Procedury 

Nazwa dokumentu: Wprowadzenie systemu stałych dyżurów. 
PRK 12 

Rodzaj dokumentu: PRK | Data:    2013   |Podmiot opracowujący: UGiM 

I. Cel procedury 

Określenie czynności po otrzymaniu sygnału wprowadzającego system stałych dyżurów Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie. 

II. Lider / Uczestnicy procedury 

Burmistrz, Kierownik Referatu OB, GCZK, skład osobowy stałego dyżuru Burmistrza Gminy i Miasta , kierownicy (służb i straży gminnych), kierownicy 
podległych i nadzorowanych jednostek organizacyjnych, przedsiębiorcy, inne jednostki organizacyjne i organizacje społeczne wytypowane do wykonania 
określonych zadań obronnych. 

III. Wej ście, wyjście oraz formalne podstawy realizacji procedury 

Wejście Przyjęcie sygnału z PCZK. 

Wyj ście Przekazanie sygnału w systemie stałego dyżuru Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie - zgodnie z sygnałem. 

Podstawy prawne realizacji procedury 

1. Art. 16 ust. 2 pkt 2 i 7 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590 ze zm.).  
2. Art. 11 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007 r., Nr 89, poz. 590 ze  zm.).  
3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie gotowości obronnej państwa (Dz. U. z 2004 r. Nr 219, poz. 2218) 
4.Zarządzenie Nr 25/2005 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 12 maja 2005r. w sprawie organizacji stałego dyżuru na czas zewnętrznego 
zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny. 

IV. Przebieg procedury 

Lp. Zadanie Wykonawcy Uwagi Czynności 

1. Przyjęcie sygnału  

1.1 Przyjęcie sygnału  ze Starostwa Powiatowego  GCZK   

1.2 Dokonanie autoryzacji GCZK   

1.3 Wpisanie do „Dziennika ewidencji informacji” treści sygnału czasu otrzymania i nadawcy 
sygnału 

GCZK   
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Lp. Zadanie Wykonawcy Uwagi Czynności 

2. Powiadomienie o otrzymaniu sygnału  

2.1 Powiadomienie o otrzymaniu sygnału Kierownika Referatu OB., Kierownika Stałego 
Dyżuru 

GCZK   

2.2 Wpisanie do „Dziennika ewidencji informacji” treści sygnału czasu otrzymania i osoby, 
którą powiadomiono o otrzymaniu sygnału 

GCZK   

2.3 Rozkodowanie przez osobę uprawnioną Referat OB.   

2.4 Powiadomienie przez Kierownika Referatu OB. o otrzymaniu sygnału (wprowadzeniu 
stałego dyżuru) Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie. W przypadku nieobecności 
Burmistrza, przekazanie sygnału Z-cy Burmistrza. 

Kierownik 
Referatu OB. 

  

2.5 Wpisanie do „Dziennika ewidencji informacji” czasu przekazania sygnału Burmistrzowi 
lub osobie go zastępującej 

GCZK telefon, mail  

3. Przekazanie sygnału  

3.1 Na polecenie Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie  przekazanie sygnału do elementów 
stałego dyżuru Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie (zgodnie z poleceniami zawartymi                
w sygnale).Wszystkie czynności realizowane w uzgodnieniu z Kierownikiem Referatu OB 

Dyżurny SD telefon, mail  

3.2 Przekazanie sygnału kierownikom służb i straży gminnych Dyżurny SD telefon, mail  

3.3 Przekazanie sygnału kierownikom podległych i nadzorowanych jednostek 
organizacyjnych 

Dyżurny SD telefon, mail  

3.4 Przekazanie sygnału przedsiębiorcom i innym jednostkom organizacyjnym i organizacjom 
społecznym wytypowanym do wykonywania określonych zadań obronnych, działający na 
terenie Gminy i Miasta  

Dyżurny SD telefon, mail  

3.5 Wpisanie do „Dziennika ewidencji informacji” czasu przekazania sygnału, treści oraz 
osoby, której sygnał przekazano 

Dyżurny SD telefon, mail  

4. Powiadomienie pracowników Urzędu o natychmiastowym stawieniu się do pracy  

4.1 W zależności od decyzji, uruchomienie powiadamiania wyznaczonych osób lub według I, 
II lub III kolejności powiadamiania 

GCZK telefon  

4.2 Wpisanie do „Dziennika ewidencji informacji” czasu przekazania sygnału, treści oraz 
osoby, której sygnał przekazano 

GCZK   
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Lp. Zadanie Wykonawcy Uwagi Czynności 

5.                                             Przejęcie realizacji zadań przez obsadę stałego dyżuru  

5.1 Przybycie i przystąpienie do realizacji zadań w ramach stałego dyżuru przez obsadę 
stałego dyżuru 

Dyżurny SD   

5.2 Przyjęcie przez zmianę stałego dyżuru dokumentacji, stanowisk, przystąpienie do 
pełnienia dyżuru 

Dyżurny SD   

5.3 Przekazanie informacji o przyjęciu dyżuru kierownikowi Referatu OB. Kierownik SD radiotelefon  

5.4 Wpisanie do „Dziennika ewidencji informacji” przejęcia stałego dyżuru od służby 
dyżurnej GCZK 

Dyżurny SD   

5.5 Powiadomienie Burmistrza, a następnie Starosty o uruchomieniu stałego dyżuru Kierownik SD   

6.                                                            Realizacja zadań w ramach stałego dyżuru  

6.1 Utrzymywanie łączności z elementami systemu stałego dyżuru Burmistrza Gminy i Miasta Dyżurny SD   

6.2 Przekazywanie określonym podmiotom zadań wynikających z zestawów zadań 
operacyjnych 

Dyżurny SD   

6.3 Dokumentowanie w „Dzienniku ewidencji informacji” wszystkich czynności 
realizowanych w ramach stałego dyżuru 

Dyżurny SD   

6.4 Bieżące informowanie Burmistrza i Starosty o realizacji zadań Kierownik SD   
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Procedury 

Nazwa dokumentu: Monitoring zagrożeń. 
PRK 13 

Rodzaj dokumentu: PRK | Data:  2013      |Podmiot opracowujący: UGiM 

I. Cel procedury 

Bieżący monitoring zdarzeń 

II. Lider / Uczestnicy procedury 

GZZK/ Policja. 

III. Wej ście, wyjście oraz formalne podstawy realizacji procedury 

Wejście Informacja o zdarzeniach społecznych - strajkach, blokadach itp. 

Wyj ście Informacja o zakończeniu zdarzeń. 

Podstawy prawne realizacji procedury 

1.Ustalenia wewnętrzne. 

IV. Przebieg procedury 

Lp. Zadanie Wykonawcy Uwagi Czynności 

1. Protesty społeczne, strajki  

1.1 Pozyskanie informacji o skali protestu i legalności demonstracji GCZK pismo z urzędu gminy, 
zgodnie z ustawą                             
o zgromadzeniach 

 

1.2 Monitoring przebiegu protestu, bieżąca współpraca z Policją GZZK   

1.3 Ujęcie informacji w meldunku tygodniowym GZZK   

1.4 Poinformowanie Starosty  GZZK   

2. Zdarzenia hydrometeorologiczne  

2.1 Przyjęcie informacji z  KP PSP lub innej jednostki mogącej raportować 
zdarzenia 

GCZK   
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Lp. Zadanie Wykonawcy Uwagi Czynności 

2.2 W przypadku polecenia przełożonych podniesienie gotowości GZZK GZZK W zależności od sytuacji 
decyzje podejmuje 

Burmistrz lub Kierownik 
Referatu OB. 

 

2.3 Poinformowanie Starosty o zdarzeniu GZZK   

2.4 Sporządzenie meldunku sytuacyjnego wraz z wizualizacją opartą o dostępne 
materiały 

GZZK   

2.5 Dalsze zbieranie informacji, przesłanie konkretnych danych o stratach na  
obszarze gim do Starosty zgodnie z wzorem tabeli ze starostwa 

GZZK   

2.6 Analiza otrzymanych danych w celu dalszego raportowania do Starosty                  
i Wojewody 

GZZK Dane mogą być 
otrzymywane z wielu 

źródeł, służb i podmiotów 

 

     

3. Awarie infrastruktury  

3.1 Przyjęcie wstępnej informacji o awarii infrastruktury GCZK Źródłem może być KP PSP,  
lub inne służby 

 

3.2 W przypadku polecenia przełożonych podniesienie gotowości PCZK i 
zorganizowanie posiedzenia PZZK 

PCZK We współpracy z innymi 
pracownikami Biura na 
plecenie Starosty lub 

Kierownika Biura 

 

3.3 Kontakt z ze służbą dyżurną właściciela danej infrastruktury w celu 
potwierdzenia skali zdarzenia 

GZZK niezbędne jest 
potwierdzenie  u podmiotu 
odpowiadającego za daną 

infrastrukturę 

 

3.4 Analiza możliwych skutków awarii GZZK We współpracy z innymi 
ekspertami 

 

3.5 

 

Poinformowanie Starosty oraz Wojewody o zdarzeniu GZZK   
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Lp. Zadanie Wykonawcy Uwagi Czynności 

4. Poważnie awarie i awarie przemysłowe  

4.1 Przyjęcie informacji o zdarzeniu, które może wyczerpywać znamiona 
ustawowe awarii lub poważnej awarii 

GCZK Jeśli źródłem nie  są KP PSP 
lub WIOŚ należy przekazać 

informację do tych służb 

 

4.2 Poinformowanie Starosty, WCZK oraz WIOŚ o zdarzeniach i wstępnych 
ustaleniach 

GCZK niezwłocznie  

4.3 Potwierdzenie przez PSP lub WIOŚ o wystąpieniu poważnej awarii lub 
awarii 

GCZK PSP i WIOŚ są właściwe do 
kwalifikacji zdarzenia 

według kryteriów z ustawy 

 

4.4 Decyzja Burmistrza o uruchomieniu GZZK Burmistrz zależnie od sytuacji  

4.5 Zwołanie GZZK w składzie ustalonym przez Burmistrza  GZZK niezwłocznie  

4.6 Działanie GZZK Członkowie 
GZZK       

i zaproszeni 
goście 

  

4.7 Poinformowanie Starosty i Wojewody o podejmowanych działaniach GZZK w przypadku poważnych 
awarii 
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Procedury 

Nazwa dokumentu: Działania w przypadku powstania awarii technicznej i wypadków komunikacyjnych. 
PRK 14 

Rodzaj dokumentu: PRK | Data: 2013 |Podmiot opracowujący: UGiM 

I. Cel procedury 

Określenie działań ratowniczych OSP podczas wystąpienia awarii technicznej i wypadków komunikacyjnych. 

II. Lider / Uczestnicy procedury 

Burmistrz, GZZK/ OSP. 

III. Wej ście, wyjście oraz formalne podstawy realizacji procedury 

Wejście Wystąpienie awarii technicznych, wypadków komunikacyjnych i innych zdarzeń nadzwyczajnych. 

Wyj ście Ustąpienie zagrożenia. 

Podstawy prawne realizacji procedury 

1.Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 68 ze zm.).  
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego 
systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz. U. z 2011 r. Nr 46, poz. 239). 

IV. Przebieg procedury 

Lp. Zadanie Wykonawcy Uwagi Czynności 

1. Przyjmowanie informacji o zdarzeniu. OSP   

2. Dysponowanie jednostek ochrony przeciwpożarowej  Burmistrz    

3. Zabezpieczenie miejsca zdarzenia, rozpoznanie sytuacji, koordynacja działań z zakresu 
ratownictwa technicznego, chemiczno – ekologicznego, medycznego oraz 
prowadzonych działań gaśniczych. 

OSP   

4. Kierowanie działaniem ratowniczym na szczeblu poziomu interwencyjnego, 
taktycznego, organizacja pracy sztabu na potrzeby akcji ratowniczej, określeniu strategii 
działania ratowniczego. 

OSP   

5. Organizowanie dowodzenia i łączności. OSP   
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Lp. Zadanie Wykonawcy Uwagi Czynności 

6. Powiadomienie KP PSP. OSP   

7. W zależności od potrzeb współpraca z innymi służbami. OSP   
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Procedury 

Nazwa dokumentu: Działanie w przypadku wystąpienia awarii technicznej (skażenia) wodociągu 
PRK 15 

Rodzaj dokumentu: PRZ | Data: 2013 |Podmiot opracowujący: UGiM 

I. Cel procedury 

Określenie sposobu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w przypadku wystąpienia awarii wodociągu 

II. Lider / Uczestnicy procedury 

Burmistrz, GZZK / PPIS/PSSE 

III. Wej ście, wyjście oraz formalne podstawy realizacji procedury 

Wejście Awaria wodociągu powodująca zagrożenie sanitarno-epidemiologiczne 

Wyj ście Realizacja działań kontrolnych, zapobiegawczych i ochronnych 

Podstawy prawne realizacji procedury 

1.Ustawa z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 122, poz. 851 ze zm.). 

IV. Przebieg procedury 

Lp. Zadanie Wykonawcy Uwagi Czynności 

1. Informacja o skażeniu wody w sieci wodociągowej. PIS   

2. Decyzja o zakazie użytkowania wody wodociągowej, zobowiązująca jednocześnie 
producenta wody o powiadomieniu wszystkich użytkowników o zakazie jej konsumpcji 
do czasu wydania decyzji o przydatności wody do spożycia przez ludzi. 

PIS 
  

3. Powiadomienie na podstawie decyzji PPIS wszystkich użytkowników o zakazie jej 
konsumpcji do czasu wydania decyzji o przydatności wody do spożycia przez ludzi. 

GZZK 
  

4. Ustalenie przyczyny i czynnika skażenia wody oraz wykonanie badań potwierdzających 
fakt jej skażenia. 

PIS/PSSE 
  

5. Przekazywanie komunikatów ludności o zagrożeniach i zasadach postępowania, we 
współdziałaniu z PCZK i GZZK 

GZZK 
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Lp. Zadanie Wykonawcy Uwagi Czynności 

6. Rozpoznanie rozmiaru awarii i zagrożeń dla zdrowia konsumentów wody przeznaczonej 
do spożycia przez ludzi 

PIS/PSSE 
  

7. Określenie sposobu awaryjnego zaopatrzenia ludności w wodę i nadzór nad nim - tzn. 
kontrola jakości wody z awaryjnych źródeł  i cystern. 

GZZK  
  

8. Zlecenie producentowi wykonania badań określających rodzaj i stężenie czynnika 
skażającego wody oraz zastosowanie metody jej oczyszczenia zgodnie z procedurą 
bezpieczną dla środowiska gruntowo – wodnego. 

PIS 
  

9. Wykonanie badań kontrolnych jakości wody przez Państwową Inspekcję Sanitarną (lub 
inne laboratorium – z akredytacją  i udokumentowanym systemem jakości).  
Decyzja o przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

PIS 
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Procedury 

Nazwa dokumentu: Działanie w przypadku katastrofy budowlanej. 
PRK 16 

Rodzaj dokumentu: PRK | Data: 2013 |Podmiot opracowujący: UGiM 

I. Cel procedury 

Określenie zasad postępowania wyjaśniającego. 

II. Lider / Uczestnicy procedury 

Burmistrz, GZZK/ Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego (PINB). 

III. Wej ście, wyjście oraz formalne podstawy realizacji procedury 

Wejście Otrzymanie informacji o katastrofie budowlanej. 

Wyj ście Zakończenie postępowania wyjaśniającego przyczyny i okoliczności katastrofy budowlanej. 

Podstawy prawne realizacji procedury 

1.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.). 

IV. Przebieg procedury 

Lp. Zadanie Wykonawcy 

1. Zawiadomienia o zaistniałej katastrofie budowlanej.  

2. Przyjęcie zawiadomienia o zaistniałej katastrofie budowlanej PINB 

Uwagi Czynności 

3. Sprawdzenie właściwości rzeczowej organu nadzoru budowlanego – PINB lub WINB              
w zależności od rodzaju obiektu budowlanego i robót budowlanych. 

WINB –                   
w zakresie 
art.82 ust. 3 

prawo 
budowlane. 

  

4. Sprawdzenie na podstawie zgłoszenia lub na miejscu zdarzenia czy zgłoszona katastrofa 
odpowiada kryteriom określonym w definicji katastrofy budowlanej – art. 73 ustawy 
Prawo budowlane. 
 

PINB 
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Lp. Zadanie Wykonawcy 

5. Sprawdzenie wykonania odpowiednio przez kierownika budowy (robót), właściciela, 
zarządcę lub użytkownika obowiązku (art. 75): 
1. Zorganizowania doraźnej pomocy poszkodowanym i przeciwdziałania rozszerzaniu 

się skutków katastrofy, 
2. Zabezpieczenia miejsca katastrofy przed zmianami uniemożliwiającymi prowadzenie 

postępowania wyjaśniającego lub szczegółowego opisania stanu po katastrofie oraz 
zmiany w nim wprowadzonych, z oznaczeniem miejsc ich wprowadzenia na 
szkicach i w miarę możliwości na fotografiach w przypadku konieczności podjęcia 
czynności mających na celu ratowanie życia lub zabezpieczenie przed rozszerzaniem 
się skutków katastrofy, 

3. Zawiadomienia o katastrofie: 
− prokurator i KPP, 
− inwestor, inspektor nadzoru inwestorskiego i projektant obiektu 

budowlanego, jeśli katastrofa nastąpiła   w trakcie budowy, 
− inne organy lub jednostki organizacyjne zainteresowane przyczynami lub 

skutkami katastrofy z mocy szczególnych przepisów. 

PINB 

  

6. Niezwłoczne powołanie Komisji w celu ustalenia przyczyny i okoliczności katastrofy 
budowlanej oraz zakresu czynności niezbędnych do likwidacji zagrożenia 
bezpieczeństwa ludzi lub mienia (art. 76 ust. 2 i 3 ). 

PINB 
  

7. Przewodniczenie pracom Komisji, w tym udział w: 
1) wizji w terenie, 
2) przesłuchaniu świadków i przyjęcie oświadczeń, 
3) analizie dokumentacji budowy lub dokumentacji powykonawczej. 

Przewodniczą
cy Komisji 
powołany 
pracownik 
powiatowej 
inspekcji 
nadzoru 

budowlanego 
ewentualnie 
WINB jak 
wyżej wg 

właściwości 
rzeczowej 
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Lp. Zadanie Wykonawcy 

8. Niezwłoczne telefoniczne zawiadomienie o katastrofie budowlanej Wojewódzkiego 
Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego 
(art. 76 ust. 1 pkt 2)  

PINB 
  

9. Możliwość wydania decyzji na podstawie art. 76 ust. 4 Prawa budowlanego – 
zabezpieczenie miejsca katastrofy, uporządkowanie terenu lub wykonanie innych 
niezbędnych czynności i robót budowlanych. 

PINB  
ewentualnie 
WINB – jak 
wyżej wg 

właściwości 
rzeczowej 

  

10. Zlecenie na koszt inwestora, właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego 
sporządzenia ekspertyzy, jeżeli jest to niezbędne do wydania decyzji lub do ustalenia 
przyczyn katastrofy (art. 78 ust. 2). 

 
  

11. Niezwłoczne wydanie decyzji określającej zakres i termin wykonania niezbędnych robót 
w celu uporządkowania terenu katastrofy i zabezpieczenia obiektu budowlanego do 
czasu wykonania robót doprowadzających obiekt do stanu właściwego (art. 78 ust. 1). 

PINB  
ewentualnie 
WINB – jak 
wyżej wg 

właściwości 
rzeczowej 

  

12. Sprawdzenie wykonania przez inwestora, właściciela lub zarządcę obiektu budowlanego 
działań niezbędnych do usunięcia skutków katastrofy budowlanej (art. 79). 

 
  

13. Sprawdzenie wykonania przez zobowiązanego decyzji, o której mowa w pkt 10. PINB   

14. Przekazanie do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego pełnej informacji o 
katastrofie. 

PINB 
  

 

 

 



 76

Procedury 

Nazwa dokumentu: Uruchomienie sił i środków Sił Zbrojnych RP.  
PRK 14 

Rodzaj dokumentu: PRK | Data:    2013      |Podmiot opracowujący: UGiM 

I. Cel procedury 

Określenie zasad wnioskowania do Wojewody o wsparcie działań siłami i środkami pododdziałów Sił Zbrojnych RP oraz uzgodnienia ich działań. 

II. Lider / Uczestnicy procedury 

Burmistrz/GZZK/GCZK 

III. Wej ście, wyjście oraz formalne podstawy realizacji procedury 

Wejście Wystąpienie z wnioskiem do Wojewody o wsparcie działań Siłami Zbrojnymi. 

Wyj ście Wysłanie wniosku. 

Podstawy prawne realizacji procedury 

1. Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 62, poz. 558 ze zm.).  

2. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007 r., Nr 89, poz. 590 ze zm.).  

3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2003r. w sprawie szczegółowych zasad udziału pododdziałów i oddziałów Sił Zbrojnych RP 

w zapobieganiu skutkom klęski żywiołowej lub ich usuwaniu (Dz. U. z 2003 r., Nr 41, poz. 347). 4. Plan udziału pododdziałów i oddziałów Sił  

Zbrojnych RP w zapobieganiu skutkom klęski żywiołowej lub ich usuwaniu na obszarze województwa wielkopolskiego.  

5. Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r., Nr 15, poz. 148 ze zm.). 

IV. Przebieg procedury 

Lp. Zadanie Wykonawcy Uwagi Czynności 

1. Monitorowanie i ocenianie efektywności działań ratowniczych podczas akcji ratunkowej GCZK   

2. Podjęcie decyzji w sprawie wnioskowania do Wojewody o udział wojska do wsparcia sił  
i środków biorących udział w akcji ratunkowej. Określenie zadań dla pododdziałów 
wojskowych (w uzgodnieniu z kierownictwem sił ratowniczych) 

Burmistrz/GZZK   
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Lp. Zadanie Wykonawcy Uwagi Czynności 

3. Przygotowanie wniosku do Wojewody  Szef GZZK/           
Radca Prawny 

  

4. Akceptacja wniosku Burmistrz   

5. Wysłanie wniosku do Wojewody. Rozpatrzenie wniosku przez Wojewodę lub odrzucenie 
wniosku. Przesłanie wniosku Wojewody do Ministra Obrony Narodowej 

GCZK   

6. Po otrzymaniu decyzji od Ministra Obrony Narodowej, Wojewoda informuje Starostę o 
skierowaniu pododdziałów do wsparcia akcji ratunkowej. Na podstawie otrzymanej 
informacji  starosta informuje Burmistrza 

PCZK   

7. Organizacja współdziałania świadczeniodawców z innymi uczestnikami akcji ratunkowej GZZK   

8. Kontrola realizacji nałożonych świadczeń GZZK   

9. Powiadomienie Wojewody o nałożeniu świadczeń Burmistrz/GZZK   

10. Zwrot kosztów paliwa i innych materiałów, użytych w związku z wykorzystaniem 
środków przewozowych i narzędzi (maszyn) następuje po zgłoszeniu roszczenia w ciągu 
jednego miesiąca od chwili spełnienia obowiązku świadczenia. 

 Zwrot 
kosztów 
pokrywany 
jest  
z budżetu 
państwa 
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 Procedury 

Nazwa dokumentu: Wprowadzenie obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych w celu likwidacji skutków zagrożeń 
PRK 15 

Rodzaj dokumentu: PRK | Data: 2013 |Podmiot opracowujący: UGiM 

I. Cel procedury 

określenie sposobu postępowania w przypadku wprowadzania obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych 

II. Lider / Uczestnicy procedury 

Burmistrz/GZZK/GCZK 

III. Wej ście, wyjście oraz formalne podstawy realizacji procedury 

Wejście Potrzeba wzmocnienia sił ratowniczych prowadzących akcje ratunkowe 

Wyj ście Wydanie decyzji do wykonania świadczeń osobistych i/lub rzeczowych 

Podstawy prawne realizacji procedury 

1. Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 62, poz. 558 ze zm.), 
2. Dekret z dnia 23 kwietnia 1953 r. o świadczeniach w celu zwalczania klęsk żywiołowych (Dz. U. z 1953 r., Nr 23, poz. 93 ze zmianami), 
3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 1953 r. w sprawie wykonania art. 5 dekretu o świadczeniach w celu zwalczania klęsk 
żywiołowych (Dz. U. z 1953 r. Nr 37, poz. 158) 

IV. Przebieg procedury 

Lp. Zadanie Wykonawcy Uwagi Czynności 

1. Monitorowanie powstałego zagrożenia i zbieranie informacji  od służb ratowniczych GCZK   

2. Koordynowanie prowadzenia akcji ratunkowej    

3. Podjęcie decyzji, na wniosek kierujących działaniami ratowniczymi (lub z własnej 
inicjatywy), o konieczności nałożenia świadczeń osobistych i rzeczowych na cele 
zorganizowanej akcji społecznej i w stanie klęski żywiołowej  

Burmistrz/     
GZZK 

  

4. Opracowanie treści decyzji administracyjnych na świadczenia osobiste i rzeczowe Radca 
Prawny/GZZK 

  

5. Dostarczenie decyzji administracyjnych do wykonawców GZZK   
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Lp. Zadanie Wykonawcy Uwagi Czynności 

6. Organizacja współdziałania świadczeniodawców z innymi uczestnikami akcji ratunkowej GZZK   

7. Kontrola realizacji nałożonych świadczeń GZZK   

8. Powiadomienie Wojewody o nałożeniu świadczeń Burmistrz/ 
GZZK 

  

9. Zwrot kosztów paliwa i innych materiałów, użytych w związku z wykorzystaniem 
środków przewozowych i narzędzi (maszyn) następuje po zgłoszeniu roszczenia w ciągu 
jednego miesiąca od chwili spełnienia obowiązku świadczenia. 

 Zwrot kosztów 
pokrywany jest 
z budżetu 
państwa 
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Procedury 

Nazwa dokumentu: Koordynacja pomocy psychologicznej 
PRK 16 

Rodzaj dokumentu: PRK | Data: 2013 |Podmiot opracowujący: UGiM 

I. Cel procedury 

Zapewnienie koordynacji pomocy psychologicznej  

II. Lider / Uczestnicy procedury 

Poradnie specjalistyczne i Poradnie Psychologiczno-- Pedagogiczne 

III. Wej ście, wyjście oraz formalne podstawy realizacji procedury 

Wejście zdarzenie wymagające pomocy psychologicznej w zakresie przekraczającym możliwości gminy 

Wyj ście ewentualne wsparcie działań gmin przez siły pomocy psychologicznej z powiatu i województwa 

Podstawy prawne realizacji procedury 

1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 ze zm.), 
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-
pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2010 r. Nr 228, poz. 1487) 

IV. Przebieg procedury 

Lp. Zadanie Wykonawcy Uwagi Czynności Oblig. Czas 

1.               Koordynacja pomocy psychologicznej w ramach 
powiatu 

 

1.1 Przekazanie prośby od burmistrza  o  uruchomienie poradnictwa 
specjalistycznego w zakresie pomocy psychologicznej  (art. 19 
pkt 2 ustawy o pomocy społecznej) 

GZZK     

1.2 Analiza wniosku i przedstawienie propozycji Staroście GZZK     

1.3 Pozyskanie psychologów i sporządzenie umowy zlecenia na 
realizację zadania 

PCPR     

1.4 Uruchomienie punktu pomocy psychologicznej PCPR     
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Lp. Zadanie Wykonawcy Uwagi Czynności Oblig. Czas 

1.5 Rozważenie możliwości zwiększenia obsady psychologów                 
w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej 

PPP     

1.6 Podjęcie działań w celu zatrudnienia dodatkowych psychologów PPP     

1.7 W razie konieczności wydłużenie czasu pracy Poradni PPP     

1.8 Opracowanie pisemnej prośby do Wojewody o  dodatkowe  
wsparcie powiatu w zakresie pomocy  psychologicznej 

Starosta     

1.9 Po otrzymaniu od wojewody wsparcia utworzenie punktów 
pomocy psychologicznej 

Starosta/GZZK     
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Procedury 

Nazwa dokumentu: Szacowanie i dokumentowanie strat samorządów 
PRK 17 

Rodzaj dokumentu: PRK | Data: 2013 |Podmiot opracowujący: UGiM 

I. Cel procedury 

Określenie zasad oceniania i dokumentowania strat 

II. Lider / Uczestnicy procedury 

Burmistrz/GZZK, wyznaczone osoby do składów komisji 

III. Wej ście, wyjście oraz formalne podstawy realizacji procedury 

 

Wejście Otrzymanie wniosku od gminy 

Wyj ście Przekazanie wniosku do Wojewody o dotacje celowe 

Podstawy prawne realizacji procedury 

1. Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 ze zm.), 
2. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r., Nr 80, poz. 526), 
3. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o  Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. z 2004r., Nr 116, poz. 1206 ze zmianami), 
4. Uchwała budżetowa na dany rok, 
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. 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 2004 r. Nr 130, poz. 1389), 
6. 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. 

IV. Przebieg procedury 

 

Lp. Zadanie Wykonawcy Uwagi Czynności 

1. Monitorowanie sytuacji na terenie Gminy i Miasta  GZZK   
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Lp. Zadanie Wykonawcy Uwagi Czynności 

2.                    Sytuacja dotyczy przynajmniej dwóch gmin 

2.1 Powołanie komisji ds. ustalenia szkód i szacowania strat powstałych wskutek klęski 
żywiołowej 

Burmistrz/ 
GZZK 

  

2.2 Opracowanie protokołu szkód i powstałych strat  Komisja 
powołana przez 
Burmistrza 

  

2.3 Opracowanie planu usuwania skutków klęsk żywiołowych Burmistrz   

3.                          Sytuacja dotyczy jednej gminy 

3.1 Wystąpienie Burmistrza do Starosty z prośbą o dokonanie weryfikacji strat oszacowanych 
przez komisję działającą na szczeblu gminnym 

Burmistrz   

3.2 Powołanie komisji powiatowej, której zadaniem jest dokonanie analizy przedłożonych 
protokołów zniszczeń i oceny czy wysokość strat jest zgodna ze stanem faktycznym oraz 
czy wysokość strat są właściwie ocenione 

Starosta   

3.3 Dokonanie analizy przedłożonych protokołów i sporządzenie protokołu weryfikującego 
straty 

Komisja 
Powiatowa 

  

3.4 Wystąpienie do Wojewody z prośbą o dokonanie weryfikacji strat oszacowanych przez 
komisję działającą na szczeblu powiatowym 

Starosta   

4. Oba warianty  

4.1 Po akceptacji przez Starostę przekazanie do Wojewody informacji ze wszystkich 
jednostek gminnych powiatu dotkniętych klęską żywiołową, podając wysokość strat oraz 
wielkość planowanych dochodów własnych jednostki na rok bezpośrednio 
poprzedzających rok wystąpienia klęski żywiołowej 

Starosta/Zarząd 
Powiatu/ 
Skarbnik/ 
wyznaczone 
osoby 

W wykazie powinny 
zostać umieszczone te 
jednostki, w których 
straty wywołane 
klęską żywiołową są 
nie mniejsze niż 5% 
planowanych 
dochodów własnych 
jednostki na rok 
bezpośrednio 
poprzedzający rok 
wystąpienia klęski 
żywiołowej 
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Procedury 

Nazwa dokumentu: Podwyższanie gotowości działania szpitali. 
PRK 18 

Rodzaj dokumentu: PRK | Data: 2013 |Podmiot opracowujący: UGiM 

I. Cel procedury 

Określenie sposobu podwyższania gotowości działania szpitali. 

II. Lider / Uczestnicy procedury 

Burmistrz/Kierownik Referatu OB, dyrektorzy zakładów opieki zdrowotnej. 

III. Wej ście, wyjście oraz formalne podstawy realizacji procedury 

 

Wejście Wystąpienie katastrofy naturalnej lub awarii technicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski 
żywiołowej. 

Wyj ście Przekazanie decyzji Burmistrza do Zakładu Opieki Zdrowotnej. 

Podstawy prawne realizacji procedury 

1.Ustawa z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2006 r. Nr 191, poz. 1410 ze zm.). 

IV. Przebieg procedury 

 

Lp. Zadanie Wykonawcy Uwagi Czynności 

1. 
 

Burmistrz informuje Starostę i Dyrektor SP ZOZ, że skutki zdarzenia spowodowały                
lub mogą spowodować stan nagłego zagrożenia zdrowotnego znacznej liczby osób. 

Burmistrz/ 
GZZK 

  

2. Dyrektor SP ZOZ informuje Starostę, że skutki zdarzenia spowodowały lub mogą 
spowodować stan nagłego zagrożenia zdrowotnego znacznej liczby osób. 

Dyrektor SP 
ZOZ/ 

Ordynator SOR 

  

3. Po przeprowadzonej analizie Starosta informuje Wojewodę o zaistniałej sytuacji  Starosta/PZZK   
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Lp. Zadanie Wykonawcy Uwagi Czynności 

4. Wojewoda z własnej inicjatywy lub na wniosek Starosty podejmuje decyzję o postawieniu 
w stan podwyższonej gotowości wybrane zespoły opieki zdrowotnej lub odrzuca wniosek 
Starosty. 

 
  

5. Odebranie decyzji administracyjnej Wojewody (nadaje się rygor natychmiastowej 
wykonalności). 

Starosta/PZZK 
  

6. Przekazanie decyzji do SP ZOZ. Starosta/PZZK   

7. Zwołanie posiedzenia PZZK z udziałem Dyrektora SP ZOZ oraz ordynatora SOR - 
omówienie zasad postępowania SP ZOZ zgodnie z decyzją Wojewody  i  raportowania 
realizacji określonych zadań do Starosty i Burmistrza. 

Starosta/PZZK 
  

8. Finansowanie odbywa się na podstawie art. 19 ust. 2-6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 
roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (Dz. U. 
z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.). 

 
  

 



 86

d) Współdziałanie między siłami, o których mowa w lit. b. 

 Podtopienia lokalne 

Podstawy prawne 
podejmowanych 
działań: 

Ustawa o samorządzie gminnym 
   Ustawa o samorządzie powiatowym. 

Ustawa o zarządzaniu kryzysowym. 
Plan zarządzania kryzysowego. 

Wskazanie 
kieruj ących 
działaniami: 

Gmina – Burmistrz 
Powiat - Starosta 

Określenie 
zakresu i trybu 
wymiany 
informacji: 

Wymiana informacji na trzech  płaszczyznach Gmina – PCZK – WCZK oraz służby dyżurne służb/instytucji 
wskazanych w siatce bezpieczeństwa w relacji z GZZK. 

Określenie zasad 
tworzenia sztabów 
dowodzenia; 

Sztabem dowodzenia jest Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego, którego obsługę zapewnia Referat 
Obywatelski komórka organizacyjna Urzędu Gminy i Miasta  w Jastrowiu w  sprawach zarządzania kryzysowego 
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 Zdarzenie radiacyjne Wystąpienie chorób zakaźnych wśród ludzi 

Podstawy prawne 
podejmowanych 
działań: 

Prawo Atomowe 
Wojewódzki plan awaryjny w 
przypadku zdarzeń radiacyjnych 

Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u 
ludzi. 

  Wojewódzki plan działań na wypadek    
  wystąpienia epidemii. 

Wskazanie 
kieruj ących 
działaniami: 

− Poziom operacyjny – kierujący 
działaniami ratowniczymi (KDR) – 
funkcjonariusz PSP. 

− W zakresie medycznym jest 
kierujący medycznymi 
czynnościami ratunkowymi we 
współpracy z dyspozytorem 
medycznym i z LKRM. 

− Poziom strategiczny (stanowienia 
prawa miejscowego) - Wojewoda 
we współpracy z Państwowym 
Wojewódzkim Inspektorem 
Sanitarnym. 

  Wojewoda 

Określenie 
zakresu i trybu 
wymiany 
informacji: 

Służby ratownicze informują 
PCZK   
- powiadania WCZK–niezwłocznie    
powiadamia Wojewodę i PWIS.   
WCZK informuje PAA (CEZAR). 
 

Wymiana informacji na trzech płaszczyznach: Gmina – PCZK – WCZK; 
służby dyżurne służb/instytucji odpowiedzialne za realizację zadań 
ratowniczych - wskazanych w siatce bezpieczeństwa w relacji z PCZK 
oraz SP ZOZ. 

Określenie zasad 
tworzenia sztabów 
dowodzenia; 

Sztabem dowodzenia jest Gminny 
Zespół Zarządzania Kryzysowego, 
którego obsługę zapewnia Referat 
Obywatelski komórka 
organizacyjna Urzędu Gminy                 
i Miasta w Jastrowiu w  sprawach 
zarządzania kryzysowego 

Sztabem dowodzenia jest Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego, 
którego obsługę zapewnia Referat Obywatelski komórka organizacyjna 
Urzędu Gminy  i Miasta  w Jastrowiu w  sprawach zarządzania 
kryzysowego 
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 Zaistnienie poważnej awarii lub poważnej 
awarii przemysłowej 

Zagrożenie konstytucyjnego/zewnętrznego bezpieczeństwa 
państwa 

Podstawy 
prawne 
podejmowanych 
działań: 

Prawo Ochrony Środowiska.                 
Ustawa   o PRM. Powiatowy plan 
ratowniczy. Ustawa o PSP.                   
Ustawa o ochronie przeciwpożarowej. 
Dekret o świadczeniach w sprawie 
usuwania skutków klęsk żywiołowych.                              
Ustawa o zarządzaniu kryzysowym. 
Ustawa o klęsce żywiołowej.                
Ustawa o wojewodzie i administracji 
rządowej w województwie.  
Ustawa o samorządzie powiatowym.  
Ustawa o samorządzie gminnym 

Ustawa o powszechnym obowiązku obrony.                                 
Ustawa o stanie wyjątkowym. 

Wskazanie 
kieruj ących 
działaniami: 

Poziom operacyjny - KDR – 
funkcjonariusz PSP. Poziom stanowienia 
prawa miejscowego- Wojewoda 

Na poziomie województwa – Wojewoda. Starosta zakresie 
realizacji zadań podlega Wojewodzie. Na poziomie powiatowym 
starosta jest organem wiodącym w stosunku do gmin. 

Określenie 
zakresu i trybu 
wymiany 
informacji: 

Służby ratownicze/WIOŚ informują 
GCZK/PCZK/WCZK. PCZK 
niezwłocznie powiadamia Wojewodę. 

Wymiana informacji na trzech płaszczyznach GCZK – PCZK – 
WCZK oraz służby dyżurne służb/instytucji wskazanych                  
w siatce bezpieczeństwa w relacji  z PCZK 
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Określenie zasad 
tworzenia 
sztabów 
dowodzenia; 

Sztabem dowodzenia jest na poziomie 
operacyjnym Powiatowe SK PSP.             
W zakresie medycznym jest dyspozytor 
medyczny  w we współpracy z LKRM.  
Na poziomie powiatowym obsługę 
Powiatowego Zespołu Zarządzania 
Kryzysowego zapewnia Biuro Zarządzania 
Kryzysowego. Na poziomie Gminy 
Gminny Zespół Zarządzania 
Kryzysowego, którego obsługę zapewnia 
Referat Obywatelski komórka 
organizacyjna Urzędu Gminy i Miasta             
w Jastrowiu w  sprawach zarządzania 
kryzysowego. Na poziomie strategicznym 
Wojewódzki Zespół Zarządzania 
Kryzysowego, którego obsługę zapewnia 
komórka organizacyjna WUW w Poznaniu 
w sprawach zarządzania kryzysowego. 

Sztabem dowodzenia jest Gminny Zespół Zarządzania 
Kryzysowego, którego obsługę zapewnia Referat Obywatelski 
komórka organizacyjna Urzędu Gminy i Miasta w Jastrowiu                 
w  sprawach zarządzania kryzysowego 
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 Katastrofa budowlana Katastrofa komunikacyjna 

Podstawy 
prawne 
podejmowanych 
działań: 

Ustawa o PRM. Ustawa o PSP. 
Ustawa o ochronie 
przeciwpożarowej.  
Ustawa o  Policji.   
Ustawa o zarządzaniu kryzysowym, 
Ustawa o samorządzie powiatowym, 
Ustawa o samorządzie gminnym, 
Plan zarządzania kryzysowego. 

Ustawa o PRM. Ustawa o PSP. Ustawa o ochronie przeciwpożarowej.                          
Ustawa o  Policji,   
Ustawa o zarządzaniu kryzysowym,  
Ustawa o samorządzie powiatowym, 
Ustawa o samorządzie gminnym, 

   Plan zarządzania kryzysowego. 

Wskazanie 
kieruj ących 
działaniami: 

SK PSP – funkcjonariusz PSP. SK PSP – funkcjonariusz PSP. 

Określenie 
zakresu i trybu 
wymiany 
informacji: 

Wymiana informacji na trzech 
płaszczyznach GCZK – PCZK – 
WCZK oraz służby dyżurne 
służb/instytucji wskazanych w siatce 
bezpieczeństwa w relacji z PCZK 
(dyspozytor medyczny) 

Wymiana informacji na trzech płaszczyznach GCZK – PCZK – WCZK 
oraz służby dyżurne służb/instytucji wskazanych w siatce bezpieczeństwa 
w relacji  z PCZK(dyspozytor medyczny) 

Określenie zasad 
tworzenia 
sztabów 
dowodzenia; 

Sztabem dowodzenia jest w zakresie 
działań ratowniczych Powiatowe  
SK PSP. W zakresie medycznym 
jest dyspozytor medyczny we 
współpracy z LKRM. 

Sztabem dowodzenia jest w zakresie działań ratowniczych SK PSP.                 
W zakresie medycznym jest dyspozytor medyczny we współpracy                        
z LKRM. 
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Ograniczenia lub przerwy  w dostawach 
energii elektrycznej, wody pitnej, ciepła           
i paliw 

Rozległe awarie systemów łączności i teleinformatycznych 

Podstawy prawne 
podejmowanych 
działań: 

Ustawa o ograniczeniach w dostawach paliw.                       
Ustawa o samorządzie gminnym,                  
Ustawa o samorządzie powiatowym,                  
Plany operatorów ciepłowniczych,                        
Plany ochrony infrastruktury krytycznej. 

Plany operatorów telekomunikacyjnych na wypadek 
szczególnych zagrożeń 

Wskazanie 
kieruj ących 
działaniami: 

Wojewoda w zakresie ograniczeń,  
Gmina w zakresie zaopatrzenia mieszkańców 
w wodę. Operatorzy świadczący usługi                  
w zakresie zapewnienia ciągłości usług. 

Operatorzy telekomunikacyjni 

Określenie zakresu                
i trybu wymiany 
informacji: 

   Służby ratownicze informują GCZK/PCZK 
PCZK powiadamia WCZK.                   
WCZK niezwłocznie powiadamia Wojewodę                       
i PWIS. 

 
Wymiana informacji na trzech płaszczyznach 1. Operatorzy – 
WCZK; 2. Gmina GCZK– PCZK – WCZK oraz 3. Służby 
dyżurne służb/instytucji wskazanych w siatce bezpieczeństwa 
w relacji z PCZK 

Określenie zasad 
tworzenia sztabów 
dowodzenia; 

Na szczeblu lokalnym sztaby tworzą odpowiednio 
Burmistrz, zaś na poziomie powiatowym - 
Starosta. Na szczeblu powiatowym sztabem 
dowodzenia jest Powiatowy Zespół Zarządzania 
Kryzysowego, którego obsługę zapewnia Biuro 
Zarządzania Kryzysowego komórka organizacyjna 
SP w Złotowie w sprawach zarządzania 
kryzysowego. Zespół uruchamiany jest według 
decyzji Starosty, jeśli sytuacja będzie to 
uzasadniała. Na poziomie Gminy-Gminny Zespół 
Zarządzania Kryzysowego, którego obsługę 
zapewnia Referat Obywatelski komórka 
organizacyjna Urzędu Gminy i Miasta w Jastrowiu 
w  sprawach zarządzania kryzysowego 

Sztabem dowodzenia jest Gminny Zespół Zarządzania 
Kryzysowego, którego obsługę zapewnia Referat Obywatelski 
komórka organizacyjna Urzędu Gminy i Miasta w Jastrowiu   
w  sprawach zarządzania kryzysowego Zespół uruchamiany 
jest według decyzji Burmistrza jeśli sytuacja będzie to 
uzasadniała. 
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 Choroby zakaźne zwierząt Zagrożenia klimatyczne 

Podstawy prawne 
podejmowanych 
działań: 

Ustawa o chorobach zakaźnych zwierząt.  
Plany zwalczania chorób zakaźnych wśród 
zwierząt. 

Ustawa o zarządzaniu kryzysowym. 
Ustawa o stanie klęski żywiołowej. 

Wskazanie 
kieruj ących 
działaniami: 

Powiatowy Lekarz Weterynarii Organy administracji publicznej 

Określenie zakresu i 
trybu wymiany 
informacji: 

Gmina GCZK – PCZK -WCZK –                    
Zespół przy PLW. 
PLW - Zespół przy WLW. 

Gmina GCZK – PCZK –WCZK. 

Określenie zasad 
tworzenia sztabów 
dowodzenia; 

Sztabem dowodzenia jest Zespół Kryzysowy 
tworzony przez Powiatowego Lekarza 
Weterynarii. 

Działania zabezpieczają na poziomie Gminy Gminny Zespół 
Zarządzania Kryzysowego, którego obsługę zapewnia 
Referat Obywatelski komórka organizacyjna Urzędu Gminy 
i Miasta w Jastrowiu  w  sprawach zarządzania kryzysowego 
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 Zagrożenie terrorystyczne Zagrożenie pożarowe 

Podstawy prawne 
podejmowanych 
działań: 

Ustawa o Policji. 
Ustawa o zarządzaniu kryzysowym. 

Powiatowy plan ratowniczy. Ustawa o PSP,                     
Ustawa o ochronie przeciwpożarowej,                        
Ustawa o Policji,                    
Ustawa o samorządzie powiatowym,  
Ustawa o samorządzie gminnym, 
Ustawa o zarządzaniu kryzysowym 

Wskazanie 
kieruj ących 
działaniami: 

Osoba z ramienia Policji 

Osoba kierująca akcją ratunkową na terenie Gminy, 
powiatu  z ramienia PSP 
Po ogłoszeniu stanu klęski żywiołowej: 
Na poziomie Gminy kieruje działaniami Burmistrz 
Na poziomie powiatu kieruje działaniami Starosta 

Określenie zakresu            
i trybu wymiany 
informacji: 

Policja powiadamia Starostę. Wymiana 
informacji na trzech płaszczyznach Gmina 
GCZK – PCZK – WCZK oraz służby dyżurne 
służb/instytucji wskazanych w siatce 
bezpieczeństwa w relacji  
z PCZK 

Wymiana informacji na trzech płaszczyznach Gmina 
GCZK– PCZK – WCZK oraz służby dyżurne 
służb/instytucji wskazanych w siatce bezpieczeństwa                   
w relacji z PCZK 

Określenie zasad 
tworzenia sztabów 
dowodzenia; 

Sztaby organizuje policja.  Na wniosek Policji 
lub z własnej inicjatywy  zwołuje się Gminy/ 
Powiatowy Zespół Zarządzania 
Kryzysowego. Wówczas działania służb 
koordynuje szef zespołu gminnego/ 
powiatowego 

 
Sztaby organizuje PSP. 
Na wniosek PSP, własnej inicjatywy lub innego podmiotu  
zwołuje się Gminny/ Powiatowy Zespół Zarządzania 
Kryzysowego. Wówczas działania służb koordynuje szef 
zespołu gminnego/powiatowego 
Po ogłoszeniu staniu klęski żywiołowej działaniami kieruje 
Burmistrz na obszarze Gminy i Miasta, Starosta na 
obszarze więcej niż jednej gminy powiatu w ramach 
GZZK/ PZZK 
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3. Załączniki Funkcjonalne Planu Głównego                                                      

a) Procedury realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 

 

Lp. Numer PRZ Nazwa PRZ Wykonawca 

1. PRZ 1 
Działania Ochotniczej Straży Pożarnej podczas wystąpienia zagrożeń 
hydrometeorologicznych. 

OSP 

2. PRZ 2 Działania Policji podczas zagrożeń hydrometeorologicznych. Komisariat Policji 

3. PRZ 3 
Działanie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w czasie 
zdarzeń hydrometeorologicznych. 

PSSE 

4. PRZ 4 
Działania Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 
w przypadku wystąpienia zdarzeń radiacyjnych 

PSSE 

5. PRZ 5 Działania Policji w związku z wystąpieniem zdarzeń radiacyjnych Komisariat Policji 

6. PRZ 6 
Działania Ochotniczej Straży Pożarnej w związku z wystąpieniem 
zdarzeń radiacyjnych 

OSP 

7. PRZ 7 
Działanie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w czasie 
epidemii 

PSSE 

8. PRZ 8 Działania Policji w związku z wystąpieniem zagrożeń epidemicznych Komisariat Policji 

9. PRZ 9 
Działanie Ochotniczej  Straży Pożarnej w przypadku wystąpienia 
poważnej awarii przemysłowej 

OSP 

10. PRZ 10 
Działanie Policji w przypadku wystąpienia awarii technicznych                 
i wypadków komunikacyjnych 

Komisariat Policji 

11. PRZ 11 
Postępowanie wyjaśniające przyczyny i okoliczności katastrofy 
budowlanej 

PINB 

12. PRZ 12 
Działanie Ochotniczej Straży Pożarnej  w przypadku braku dostaw 
energii elektrycznej 
 

OSP 
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Lp. Numer PRZ Nazwa PRZ Wykonawca 

13. PRZ 13 
Działania Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w sytuacji wystąpienia 
choroby zakaźnej zwierząt. 

PLW 

14. PRZ 14 Działania Policji w związku z wystąpieniem chorób zakaźnych zwierząt. Komisariat Policji 

15. PRZ 15 
Działanie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w przypadku 
wystąpienia awarii (skażenia) wodociągu 

PSSE 

16. PRZ 16 
Działania Ochotniczej Straży Pożarnej podczas pożarów, ataków 
terrorystycznych, katastrof budowlanych i komunikacyjnych 

OSP 

17. PRZ 17 Działania Policji w przypadku zdarzeń terrorystycznych Komisariat Policji 
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Procedury 

Nazwa dokumentu: Działania Ochotniczej Straży Pożarnej podczas wystąpienia zagrożeń hydrometeorologicznych. 
PRZ 1 

Rodzaj dokumentu: PRZ | Data: 2013 |Podmiot opracowujący: OSP 

I. Cel procedury 

Określenie działań ratowniczych Ochotniczych Straży Pożarnych podczas wystąpienia zagrożeń hydrometeorologicznych. 

II. Lider / Uczestnicy procedury 

OSP/Burmistrz, GZZK, KP, inne służby. 

III. Wej ście, wyjście oraz formalne podstawy realizacji procedury 

 

Wejście Wystąpienie zagrożeń hydrometeorologicznych. 

Wyj ście Zakończenie działań interwencyjnych. 

Podstawy prawne realizacji procedury 

1.Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 68 ze zm.).  
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego 
systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz. U. z 2011 r. Nr 46, poz. 239).  

IV. Przebieg procedury 

Lp. Zadanie Wykonawcy Uwagi Czynności 

1. Po przyjęciu informacji o wystąpieniu zagrożenia powiadomić o zdarzeniu GCZK 
oraz inne służby i straże. 

OSP   

2. Dysponowanie jednostek ochrony przeciwpożarowej z terenu Gminy i Miasta         
w tym sił  i środków powiatowych - po uzgodnieniu z KP PSP -  brygad 
odwodowych i specjalistycznych grup ratowniczych. 

OSP/KP PSP   

3. Koordynacja prowadzenia ewakuacji osób, inwentarza i mienia z zagrożonych 
terenów. 

OSP   
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Lp. Zadanie Wykonawcy Uwagi Czynności 

4. Kierowanie działaniem ratowniczym na szczeblu poziomu interwencyjnego, 
taktycznego i strategicznego, organizacja pracy sztabu na potrzeby akcji 
ratowniczej, określeniu strategii działania ratowniczego. 

OSP   

5. Organizowanie dowodzenia i łączności. OSP   

6. Koordynacja współpracy z innymi służbami podczas obrony zagrożonych 
miejscowości i obiektów. 

OSP   

7. Współpraca z innymi służbami. OSP   
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Procedury 

Nazwa dokumentu: Działania Policji podczas zagrożeń hydrometeorologicznych 
PRZ 2 

Rodzaj dokumentu: PRZ | Data: 2013 |Podmiot opracowujący: Komisariat Policji 

I. Cel procedury 

Określenie zasad postępowania podczas zagrożeń hydrometeorologicznych 

II. Lider / Uczestnicy procedury 

Komisariat Policji/OSP, inne służby ratownicze, GZZK, GCZK. 

III. Wej ście, wyjście oraz formalne podstawy realizacji procedury 

 

Wejście Wystąpienie zdarzenia hydrometeorologicznego. 

Wyj ście Zakończenie działań interwencyjnych. 

Podstawy prawne realizacji procedury 

1.Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277 ze zm.).  
2. Zarządzenia i wytyczne Policji. 

IV. Przebieg procedury 

Lp. Zadanie Wykonawcy Uwagi Czynności 

1. Po przyjęciu informacji o zdarzeniu skierować na miejsce jego wystąpienia siły będące   
w służbie w celu zebrania dodatkowych, szczegółowych informacji związanych ze 
zdarzeniem oraz podjęcia niezbędnych działań na miejscu zdarzenia. 

   Komisariat 
Policji 

  

2. Powiadomić o zdarzeniu inne służby, straże i inspekcje. Komisariat 
Policji 

  

3. W razie potrzeby w trybie alarmowym skierować na miejsce zdarzenia dodatkowych 
funkcjonariuszy. 

Komisariat 
Policji 

  

4. W razie potrzeby powołać w jednostce Policji sztab kryzysowy. Komisariat 
Policji 
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Lp. Zadanie Wykonawcy Uwagi Czynności 

5. Nawiązać współpracę i wymianę informacji z organem administracji publicznej i innymi 
instytucjami właściwymi do działań w sytuacjach zwalczania skutków zdarzeń 
hydrometeorologicznych. 

Komisariat 
Policji 

  

6. Przygotować i zabezpieczyć własne obiekty i sprzęt na wypadek zagrożeń 
hydrometeorologicznych. 

Komisariat 
Policji 

  

7. Uzupełnić wyposażenie funkcjonariuszy w sprzęt niezbędny do działania w warunkach 
zagrożeń hydrometeorologicznych. 

Komisariat 
Policji 

KP PSP  

8. Zabezpieczyć prowadzone działania pod względem logistycznym oraz zapewnić sprawne 
funkcjonowanie jednostki Policji. 

Komisariat 
Policji 

  

9. Współdziałanie z Gminnym Zespołem Zarządzania Kryzysowego w zakresie: 
1) wymiany informacji o istniejących i przewidywanych zagrożeniach, 
2) uzgadniania zadań w sytuacji prowadzenia ewakuacji ludności, zwierząt i mienia 

(drogi ewakuacji, punkty zbiórek, miejsca rozmieszczenia ewakuowanej ludności 
i mienia, miejsca rozmieszczenia punktów pomocy humanitarnej), 

3) wprowadzenia przepisów porządkowych na określonym terenie, 
4) informowania o posiadanych siłach i środkach oraz realizowanych przez nie 

zadaniach, 
5) uzgadniania wspólnej polityki informacyjnej. 

Komisariat 
Policji /GZZK 

  

10. Współdziałanie ze służbą zdrowia w zakresie: 
1) uzgadniania i zabezpieczania tras przejazdu karetek pogotowia do miejsc 

zagrożonych, 
2) wymiany informacji o potrzebach udzielania pomocy przez służbę zdrowia w 

nagłych wypadkach. 

Komisariat 
Policji /NZOZ 

  

11. Współdziałanie z PPIS w zakresie: 
1) udzielania pomocy w egzekwowaniu przepisów sanitarnych wprowadzonych 

doraźnie w związku ze zdarzeniem, 
2) udzielania pomocy w przewozie leków i szczepionek na potrzeby 

poszkodowanych (pilotowanie pojazdów), 
3) wymiany informacji o zagrożeniach skażeniami i zakażeniami. 

Komisariat 
Policji /PPIS 
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Lp. Zadanie Wykonawcy Uwagi Czynności 

12. Współdziałanie z OSP w zakresie: 
1) uzgadniania organizacji ruchu drogowego w rejonie prowadzenia działań 

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

2) pomoc w egzekwowaniu poleceń wydanych przez kierującego akcją ratowniczą 
dotyczących usunięcia pojazdów lub innego sprzętu utrudniającego prowadzenie 
działań, 

3) wymiana informacji o ofiarach i osobach zaginionych. 

Komisariat 
Policji /OSP 

  

13. Współdziałanie z Powiatowym Zarządem Dróg w zakresie: 
1) uzgadniania objazdów rejonów zagrożonych oraz ich oznakowanie, 
2) wymiany informacji na temat nieprzejezdnych odcinków dróg oraz sposobu ich 

zamknięcia dla ruchu, 
3) wymiany informacji o sytuacji na drogach oraz informowanie użytkowników 

dróg za pośrednictwem środków masowego przekazu. 

Komisariat 
Policji /PZD 
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Procedury 

Nazwa dokumentu: Działanie Państwowej Inspekcji Sanitarnej w czasie zdarzeń hydrometeorologicznych. 
PRZ 3 

Rodzaj dokumentu: PRZ | Data: 2013 |Podmiot opracowujący: PIS 

I. Cel procedury 

Określenie sposobu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej podczas zagrożeń hydrometeorologicznych (lokalnych podtopień). 

II. Lider / Uczestnicy procedury 

PIS/PSSE/GZZK/Komisariat Policji/OSP/inne służby ratownicze. 

III. Wej ście, wyjście oraz formalne podstawy realizacji procedury 

Wejście Wystąpienie zdarzenia hydrometeorologicznego. 

Wyj ście Zakończenie działań interwencyjnych. 

Podstawy prawne realizacji procedury 

1.Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006r., Nr 122, poz.851 ze zm.).  
2. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych (Dz. U. z 2008r., Nr 234, poz. 1570 ze zm.). 
3.Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 kwietnia 2006 r. w sprawie współdziałania między organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej, 
Inspekcji Weterynaryjnej oraz Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie zwalczania chorób zakaźnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 73, poz. 516). 
4.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie współpracy organów Inspekcji Weterynaryjnej, Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej, Inspekcji Handlowej, Inspekcji Transportu Drogowego, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów 
Rolno-Spożywczych oraz jednostek samorządu terytorialnego przy zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, w tym chorób odzwierzęcych                 
(Dz. U.  z 2006 r. Nr 83, poz.575).  
5. Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r., Nr 136, poz. 914 ze zm.).  
6.Rozporządzenie (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych  
(Dz. U. UE Nr L 139 z 30 kwietnia 2004 r.).  
7. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2006r. Nr 123,                       
poz.858ze zm.). 
8. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r. Nr 61, 
poz. 417 ze. zm.).  
9. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.).  
10. Ustawa z dnia 27 kwietnia o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1351 ze zm.) 
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IV. Przebieg procedury 

Lp. Zadanie Wykonawcy Uwagi Czynności 

 Działania podejmowane przez poszczególne piony PSSE w czasie zdarzenia 
hydrometeorologicznego (lokalnego podtopienia) 

 
  

1.  Epidemiologia 

1.1 Weryfikacja i aktualizacja zapotrzebowania w środki dezynfekcyjne.   

1.2 Ustalenie potrzeb w zakresie stanu zaszczepienia przeciwko durowi brzusznemu i tężcowi 
osób zatrudnionych przy pracach zmniejszających skutki  zdarzenia 
hydrometeorologicznego (lokalnego podtopienia), pracowników służb komunalnych, 
straży pożarnej oraz osób poszkodowanych. 

  

1.3 Prowadzenie monitoringu epidemiologicznego w zakresie chorób zakaźnych, nadzór nad 
wykonywanymi szczepieniami. 

  

1.4 Stały kontakt z placówkami służby zdrowia; weryfikacja zgłaszanych przez lekarzy 
podejrzeń zachorowań i zachorowań na choroby mogących mieć związek ze zdarzeniem 
hydrometeorologicznym. 

PIS/PSSE 

  

2.  Higiena Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku  

2.1 Sporządzenie wykazu obiektów żywnościowo-żywieniowych zagrożonych podtopieniem 
w wyniku zdarzenia hydrometeorologicznego. 

  

2.2 Poinformowanie właścicieli obiektów o wystąpieniu ewentualnego zagrożenia oraz                      
o zasadach postępowania z zalaną żywnością. 

PIS/PSSE 
  

2.3 Ocena działań mających na celu zabezpieczenie żywności, podejmowanych przez 
właścicieli obiektów; kontrole stanu sanitarnego miejsc składowania żywności. 

  

2.4 Informowanie społeczeństwa o zagrożeniach dla zdrowia wynikających ze spożywania 
żywności niewiadomego pochodzenia, zalanych podczas zdarzenia 
hydrometeorologicznego oraz o konieczności zachowywania podstawowych zasad higieny 
 
 
 

PIS/PSSE 
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Lp. Zadanie Wykonawcy Uwagi Czynności 

3.  Higiena Komunalna 

3.1 Dokonanie rozpoznania sytuacji w zakresie: 
− zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia; 
− sposobu usuwania nieczystości płynnych; 
− sposobu gromadzenia i usuwania  nieczystości stałych; 
− miejsc hospitalizacji i opieki medycznej. 

  

3.2 Sporządzenie wykazu obiektów i miejsc nadzorowanych zagrożonych podtopieniem                  
w wyniku zdarzenia hydrometeorologicznego. 

  

3.3 Przeprowadzenie kontroli w zakresie zabezpieczenia miejsc obiektów zagrożonych,                     
w szczególności: urządzeń służących do zaopatrzenia ludności     w wodę,  oczyszczalni 
ścieków, składowisk i wysypisk odpadów, cmentarzy, stacji paliw, szamb  itp. 

  

3.4 Prowadzenie stałego monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.   

3.5 Podjęcie współpracy z Urzędem Gminy i Miasta w zakresie zabezpieczenia                                      
i przygotowania tych do: 

− przeprowadzania zabiegów dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji: budynków 
mieszkalnych, budynków użyteczności publicznej, posesji, śmietników, ustępów 
itp., 

− dostarczania mieszkańcom terenów podtopionych wody do spożycia. 

  

3.6 Weryfikacja zabezpieczenia PSSE w wystarczającą ilość sprzętu i urządzeń potrzebnych 
do poboru prób wody. 

PIS/PSSE 

  

4.  Oświata Zdrowotna i Promocja Zdrowia 

4.1 Informowanie ludności w zakresie: postępowania z żywnością, mającego na celu 
zapobieganie powstawaniu zatruć pokarmowych, postępowania  zapobiegającego  
szerzeniu się chorób zakaźnych, sposobu przygotowania pomieszczeń  podtopionych 
przed ponownym zamieszkaniem, itp. 

  

4.2 Dystrybucja materiałów edukacyjnych (ulotki, plakaty, instrukcje).   

4.3 Przygotowywanie aktualnych komunikatów dla mieszkańców, informacji do prasy lokalnej 
i radia. 

PIS/PSSE 
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Lp. Zadanie Wykonawcy Uwagi Czynności 

5.  Współpraca z Gminnym Zespołem Zarządzania Kryzysowego 

5.1 Wymiana informacji o istniejących i przewidywanych zagrożeniach na obszarach, na 
których wystąpiło zdarzenie hydrometeorologiczne. 

  

5.2 Ocena warunków sanitarno-higienicznych w obiektach przeznaczonych dla ewakuowanych 
mieszkańców. 

  

5.3 Ocena nadzoru nad zabezpieczeniem ujęć wody oraz przygotowaniem zarządców 
wodociągów do prowadzenia ciągłej dezynfekcji wody. 

  

5.4 Ocena zabezpieczenia ludności w wodę zdatną do picia w sytuacjach braku możliwości 
poboru wody wodociągowej. 

  

5.5 Ocena zabezpieczenia obiektów stwarzających zagrożenie dla środowiska, takich jak 
oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, śmietniki, stacje paliw, magazyny środków 
chemicznych, cmentarze, szamba itp. 

  

5.6 Ocena celowości przeprowadzenia zabiegów dezynfekcyjnych.   

5.7 Uzgadnianie polityki informacyjnej. 

PIS/PSSE/ 
GZZK 

  

6. Współpraca z OSP 

6.1 Nadzór nad dezynfekcją w obiektach użyteczności publicznej.   

6.2 Ewentualnej pomocy przy dezynfekcji niektórych budynków mieszkalnych. 

PIS/PSSE/ 
OSP   

6.3 W razie konieczności umożliwienia pracownikom PSSE w dotarciu do niedostępnych 
drogą lądową miejsc (transport wodny). 

 
  

7.  Współpraca z Komisariatem Policji 

7.1 Ewentualna pomoc przy prowadzeniu czynności przeciw epidemiologicznych                                 
w środowiskach opornych. 

  

7.2 Prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej przez pracowników PSSE przy 
wykorzystaniu aparatury nagłaśniającej w radiowozach. 
 
 
 

PIS/PSSE/ 
Komisariat 

Policji 
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Lp. Zadanie Wykonawcy Uwagi Czynności 

8.  Współpraca z Powiatowym Lekarzem Weterynarii 

8.1 Systematyczny przepływ informacji o sytuacji epidemiologicznej i epizootycznej na 
terenach gdzie wystąpiło zdarzenie hydrometeorologiczne (lokalne podtopienie) oraz                 
o wynikach prowadzonych badań laboratoryjnych. 

  

8.2 Współpraca przy likwidacji ognisk zachorowań na choroby odzwierzęce.   

8.3 Wspólne wizytacje w obiektach produkcji i handlu żywnością. 

PIS/PSSE 

  

9.  Współpraca z placówkami służby zdrowia  

9.1 Wytypowanie placówek, w których będą się odbywały szczepienia ochronne osób 
narażonych na zakażenie. 

  

9.2 Zgłaszanie i weryfikacja przypadków zachorowań mogących mieć związek ze zdarzeniem 
hydrometeorologicznym (lokalnym podtopieniem). 

  

9.3 Organizacji opieki medycznej dla ludności ewakuowanej. 

PIS/PSSE/ 
GZZK 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 106

Procedury 

Nazwa dokumentu: Działania Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urz ądzeń Wodnych podczas zagrożeń 
hydrometeorologicznych PRZ 4 

Rodzaj dokumentu: PRK | Data: 2013 |Podmiot opracowujący: WZMiUW 

I. Cel procedury 

Określenie zasad postępowania Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Inspektoratu w Złotowie w przypadku zagrożeń 
hydrometeorologicznych (lokalnych podtopień) 

II. Lider / Uczestnicy procedury 

WZMiUW/GZZK/GCZK 

III. Wej ście, wyjście oraz formalne podstawy realizacji procedury 

Wejście Wystąpienie zdarzenia hydrometeorologicznego. 

Wyj ście Zakończenie działań interwencyjnych. 

Podstawy prawne realizacji procedury 

1. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne ( Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.) 

IV. Przebieg procedury 

Lp. Zadanie Wykonawcy Uwagi Czynności 

1. Przyjęcie informacji o powstaniu zagrożenia hydrometeorologicznego (lokalnego 
podtopienia, zator wodny) na terenie Gminy i Miasta Jastrowie.  

  

2. Ciągła analiza sytuacji związanej z zagrożeniem hydrometeorologicznym (lokalnymi 
podtopieniami, zatorami wodnymi) w gminie przy współpracy z GZZK. 

  

3. Dokonanie w razie potrzeby dodatkowych kontroli interwencyjnych stanu techniczno-
eksploatacyjnego oraz możliwych do usunięcia uszkodzeń  budowli hydrotechnicznych
i urządzeń melioracyjnych. 

  

4. Bieżące opracowywanie analizy stanu ochrony przed zagrożeniami 
hydrometeorologicznymi (lokalne podtopienia, zatory wodne). 

WZMiUW 
Rejonowy 

Oddział Piła 
Inspektorat 

Złotów 
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Lp. Zadanie Wykonawcy Uwagi Czynności 

5. Prowadzenie ewidencji obszarów bezpośredniego i potencjalnego zagrożenia 
hydrometeorologicznego (lokalne podtopienia, zatory wodne). 

  

6. Prognozowanie i terminowe ostrzeganie GZZK o możliwości wystąpienia zagrożenia 
hydrometeorologicznego (lokalne podtopienia, zatory wodne). 

  

7. Utrzymanie w dobrym stanie techniczno-eksploatacyjnym budowli hydrotechnicznych
i urządzeń melioracyjnych. 

  

8. W razie konieczności wnioskowanie, na podstawie decyzji Burmistrza, o wsparcie 
sprzętem ratowniczym (worki, agregaty) znajdującym się w magazynie 
przeciwpowodziowym w Trzciance. 

  

9. Zakończenie działań w ramach akcji ratunkowej i przejście do odtwarzania stanu budowli 
hydrotechnicznych, uzupełnianie sprzętu w magazynach. 

 

  

 
 
 

 



 108

Procedury 

Nazwa dokumentu: Działania Państwowego  Inspektora Sanitarnego w przypadku wystąpienia zdarzeń radiacyjnych 
PRZ 5 

Rodzaj dokumentu: PRZ | Data: 2013 |Podmiot opracowujący: PPIS 

I. Cel procedury 

Określenie sposobu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w przypadku wystąpienia zdarzeń radiacyjnych 

II. Lider / Uczestnicy procedury 

PIS/PSSE/GZZK 

III. Wej ście, wyjście oraz formalne podstawy realizacji procedury 

Wejście Wystąpienie zdarzenia radiacyjnego, którego przyczyną jest przekroczenie lub możliwości przekroczenia poziomów 
interwencyjnych. 

Wyj ście Realizacja działań interwencyjnych. 

Podstawy prawne realizacji procedury 

1. Ustawa z dnia 29 listopada 2000 roku Prawo atomowe (Dz. U. z 2007 r. Nr 42 poz. 276 ze zm.).  
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2002 roku w sprawie stacji wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych i placówek 
prowadzących pomiary skażeń promieniotwórczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 239, poz. 2030).  

IV. Przebieg procedury 

Lp. Zadanie Wykonawcy Uwagi Czynności 

1. Uzyskanie od WSSE lub GCZK informacji o możliwości przekroczenia poziomów 
interwencyjnych. 

PIS   

2. Poinformowanie o wystąpieniu zdarzenia radiacyjnego OSP, Komisariatu Policji oraz 
SOR. 

PIS   

3. Pobranie próbek wód powierzchniowych, wody do picia z sieci wodociągowej, mleka oraz 
innych produktów żywnościowych, pasz surowych – zgodnie z częstotliwością określoną 
przez Prezesa Agencji. 

PSSE   

4. Przekazanie pobranych próbek do wyznaczonego laboratorium. PSSE   
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Lp. Zadanie Wykonawcy Uwagi Czynności 

5. Prowadzenie rejestru pobieranych próbek oraz rejestru wyników pomiarów. PSSE   

6. Przekazanie wyników pomiarów do WSSE, PIW, Burmistrza. PIS   

7. Przekazanie informacji do podjęcia przez Burmistrza decyzji o zakresie działań 
interwencyjnych. 

PIS   

8. Realizacja poleceń WSSE. PIS   

9. Udział w pracach GZZK. PIS/GZZK   

10. Wydanie decyzji o zakazie użytkowania wody wodociągowej w przypadku przekroczenia 
ustalonych norm zawartości izotopów promieniotwórczych. 

PIS   
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Procedury 

Nazwa dokumentu: Działania Policji w związku z wystąpieniem zdarzeń radiacyjnych 
PRZ 6 

Rodzaj dokumentu: PRZ | Data: 2013 |Podmiot opracowujący: Komisariat Policji 
 
I. Cel procedury 
Zdarzenie powodujące sytuacją kryzysową - zagrożenie w związku z wystąpieniem zdarzeń radiacyjnych. 
 
II. Lider / Uczestnicy procedury 
Komisariat Policji /OSP/GZZK  
 
III. Wej ście, wyjście oraz formalne podstawy realizacji procedury 
 
Wejście Wystąpienie zdarzenia zagrożenie wystąpieniem zdarzeń radiacyjnych, które jest przyczyna przekroczenia lub możliwości 

przekroczenia poziomów interwencyjnych. 

Wyj ście Realizacja działań interwencyjnych. 

Podstawy prawne realizacji procedury 

1. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji ( Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277 ze zm.).  
2.Zarządzenia i wytyczne Policji. 

 
IV. Przebieg procedury 
 
Lp. Zadanie Wykonawcy Uwagi Czynności 

1. W przypadku otrzymania sygnału o zdarzeniu radiacyjnym spowodowanym przez 
nieznanego sprawcę powiadomić natychmiast Państwowego Inspektora Sanitarnego, 
KPP, Burmistrza. 

Komisariat 
Policji 

  

2. W razie potrzeby powołać w Komisariacie Policji  sztab. Komisariat 
Policji 

  

3. Dokonać analizy zdarzenia, w tym: oceny zagrożenia, prognozy jego dalszego rozwoju, 
sposobu pozyskiwania, gromadzenia, analizowania i wymiany informacji na potrzeby 
dowodzenia i współdziałania i na tej podstawie wypracować koncepcję działania. 

Komisariat 
Policji 
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Lp. Zadanie Wykonawcy Uwagi Czynności 

4. Włączyć się do działań związanych z informowaniem i ostrzeganiem zagrożonej 
ludności. 

Komisariat 
Policji 

  

5. Ustalić warianty współdziałania ze służbami ratowniczymi w związku z zaistniałym 
zdarzeniem. 

Komisariat 
Policji 

  

6. Zabezpieczyć możliwość swobodnego działania podmiotów pozapolicyjnych 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. 

Komisariat 
Policji 

  

7. Na bieżąco opracowywać plany działania wynikające z rozwoju zagrożenia i potrzeby 
zabezpieczenia bezpieczeństwa i porządku w miejscu prowadzenia działań 
ratowniczych. 

Komisariat 
Policji 

  

8. 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. 

Komisariat 
Policji 

  

9. Zapewnić bazę leczniczą dla funkcjonariuszy Policji. 

KPP 

Szpital 
Powiatowy 
w Złotowie, 

Szpital MSWiA 
w Poznaniu 

 

10. Policjantów, którzy zetknęli się z substancją promieniotwórczą, skierować na 
obowiązkowe badania lekarskie. 

Komisariat 
Policji 

 

11. Zapewnić funkcjonowanie systemów łączności w zakresie współdziałania sił własnych 
oraz z podmiotami pozapolicyjnymi biorącymi udział w akcji ratowniczej. 

Komisariat 
Policji 

 

12. Zapewnić logistyczne zabezpieczenie sił policyjnych biorących udział w działaniach. Komisariat 
Policji 

 

13. Ochraniać punkty medyczne i miejsca zbiórek poszkodowanych, a także punkty pomocy 
humanitarnej. 

Komisariat 
Policji 
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Procedury 

Nazwa dokumentu: Działania Ochotniczej Straży Pożarnej w związku z wystąpieniem zdarzeń radiacyjnych. 
PRZ 7 

Rodzaj dokumentu: PRZ | Data: 2013 |Podmiot opracowujący: OSP 

I. Cel procedury 

Określenie działań ratowniczych Ochotniczej Straży Pożarnej podczas wystąpienia zagrożeń radiacyjnych. 

II. Lider / Uczestnicy procedury 

OSP/Burmistrz, PIS, Wojewódzki Inspektor Środowiska Delegatura Piła, GZZK. 

III. Wej ście, wyjście oraz formalne podstawy realizacji procedury 

Wejście Wystąpienie zdarzenia radiacyjnego stwarzającego bezpośrednie zagrożenie. 

Wyj ście Zakończenie działań interwencyjnych. 

Podstawy prawne realizacji procedury 

1.Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej ( Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 68 ze zm.).  
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego 
systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz. U. z 2011 r. Nr 46, poz. 239).  
3.Ustawa z dnia 29 listopada 2000 roku Prawo atomowe ( Dz. U. z 2007 r. Nr 42 poz. 276 ze zm.).  
4. Rozporządzenie 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). 

IV. Przebieg procedury 

Lp. Zadanie Wykonawcy Uwagi Czynności 

1. Przyjmowanie informacji o zdarzeniu. OSP   

2. Przekazanie informacji do GCZK, KPP, WIOŚ-Piła i PSSE, KP PSP. OSP   

3. Dysponowanie do zdarzeń jednostek ochrony przeciwpożarowej z terenu gminy celem 
rozpoznania i zabezpieczenia miejsca zdarzenia. 

OSP 
  

4. Koordynacja ewakuacji dużej ilości osób. OSP, KP   
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Lp. Zadanie Wykonawcy Uwagi Czynności 

5. Po uzyskaniu informacji o rodzaju skażenia radiacyjnego oraz wielkości strefy 
niebezpiecznej i jej oznakowaniu, prognozowanie rozprzestrzeniania się skażenia. 

OSP 
  

6. Kierowanie działaniem ratowniczym na szczeblu poziomu interwencyjnego, taktycznego 
i strategicznego, organizacja pracy sztabu na potrzeby akcji ratowniczej, określeniu 
strategii działania ratowniczego. 

OSP 
  

7. Współpraca z innymi służbami.    OSP   
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Procedury 

Nazwa dokumentu: Działanie Państwowej Inspekcji Sanitarnej w czasie epidemii. 
PRZ 8 

Rodzaj dokumentu: PRZ | Data: 2013 |Podmiot opracowujący: PIS 

I. Cel procedury 

Określenie sposobu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w przypadku wystąpienia epidemii. 

II. Lider / Uczestnicy procedury 

PIS/PSSE. 

III. Wej ście, wyjście oraz formalne podstawy realizacji procedury 

Wejście Wystąpienie zachorowań na chorobę zakaźną mogącą wywołać epidemię. 

Wyj ście Realizacja działań kontrolnych. 

Podstawy prawne realizacji procedury 

1.Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń o chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U.2008 Nr 234, poz. 1570 ze zm.). 
2.Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 maja 2003 roku w sprawie trybu kierowania osób do pracy przy zwalczaniu epidemii oraz trybu 
finansowania kosztów świadczeń zdrowotnych udzielanych w związku ze zwalczaniem epidemii (Dz. U. z 2003 r. Nr 107, poz. 1009).  
3. Zarządzenie Nr 26/03 Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 31 grudnia 2003 roku w sprawie wykazu jednostek chorobowych, zespołów 
objawów oraz zdarzeń, których wystąpienie powoduje uruchomienie systemu wczesnego powiadamiania. 

IV. Przebieg procedury 

Lp. Zadanie Wykonawcy Uwagi Czynności 

1. 
Informacja o zachorowaniu na chorobę zakaźną w ramach systemu wczesnego 
ostrzegania. 

Lekarze, kierownicy 
laboratoriów 

wykonującym badania 
mikrobiologiczne, 
serologiczne lub 
molekularne PIS 

  

2. 
Przekazywanie informacji do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora 
Sanitarnego o narastaniu zachorowań na chorobę zakaźną. 

PIS/PSSE - Oddział 
Epidemiologii 
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Lp. Zadanie Wykonawcy Uwagi Czynności 

3. Udział, w ramach GZZK, w sprawdzeniu przygotowania izolatoriów. PSSE    

4. 
Uczestnictwo, w ramach GZZK, w przygotowaniu wniosku do Wojewody poprzez 
Starostę o wyznaczenie osób do pracy przy zwalczaniu epidemii. 

PIS 
  

5. 
Uczestnictwo, w ramach GZZK, w przygotowaniu wniosku do Wojewody                         
o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej. 

PIS 
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Procedury 

Nazwa dokumentu: Działania Policji w związku z wystąpieniem zagrożeń epidemicznych 
PRZ 9 

Rodzaj dokumentu: PRZ | Data: 2013 |Podmiot opracowujący: Komisariat Policji 

I. Cel procedury 

Określenie zasad postępowania w zagrożeniach epidemicznych. 

II. Lider / Uczestnicy procedury 

Komisariat Policji/Burmistrz/PIS/ GZZK. 

III. Wej ście, wyjście oraz formalne podstawy realizacji procedury 

Wejście Wystąpienie zdarzenia zagrożenie epidemiologicznego, które jest przyczyna przekroczenia lub możliwości przekroczenia 
poziomów interwencyjnych. 

Wyj ście Zakończenie działań interwencyjnych. 

Podstawy prawne realizacji procedury 

1. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277 ze zm.).  
2.Zarządzenie i wytyczne Policji. 

IV. Przebieg procedury 

Lp. Zadanie Wykonawcy Uwagi Czynności 

1. Po przyjęciu informacji o wystąpieniu zagrożenia powiadomić o zdarzeniu inne służby, 
straże i inspekcje. 

Komisariat 
Policji  

  

2. Nawiązać współpracę i wymianę informacji z organem administracji publicznej i innymi 
instytucjami, właściwymi w sprawach zwalczania chorób zakaźnych ludzi, zwierząt i 
roślin. 

Komisariat 
Policji 

 

3. W razie potrzeby powołać w jednostce Policji sztab kryzysowy. Komisariat 
Policji 

 

4. Wyposażyć funkcjonariuszy w niezbędny sprzęt ochrony osobistej. KPP   

5. Postawić w stan gotowości i skierować do działań odpowiednie siły i środki. Komisariat P.   
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Lp. Zadanie Wykonawcy Uwagi Czynności 

6. Uruchamiać działania odpowiednio do rozwoju sytuacji spowodowanej zagrożeniem. Komisariat 
Policji 

  

7. Zabezpieczyć prowadzone działania pod względem logistycznym oraz zapewnić 
sprawne funkcjonowanie jednostki policji. 

Komisariat 
Policji 

  

8. Działania Policji na terenach objętych chorobami polegają na:  
− przekazywaniu ludności informacji i komunikatów o występującym 

niebezpieczeństwie, 
− monitorowaniu terenów występowania zagrożenia, 
− zapewnieniu utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, 
− umożliwieniu swobodnego dojazdu i wyjazdu ekipom i jednostkom ratowniczym, 
− ochronie porządku w miejscach pracy punktów medycznych, punktów zbiórek 

poszkodowanych, 
− uzyskaniu i przekazaniu informacji o miejscach pomocy medycznej, 
− zlokalizowaniu miejsc newralgicznych na drogach i ich zabezpieczenie, 
− zorganizowaniu objazdów miejsc i rejonów wystąpienia zagrożenia, 
− informowaniu środków masowego przekazu o występujących zagrożeniach i 

utrudnieniach w przemieszczaniu, 
− udostępnieniu policyjnych środków transportu na potrzeby działań ratowniczych, 
− identyfikacja ofiar śmiertelnych zdarzeń. 

Komisariat 
Policji 

  

9. Współdziałanie z Gminnym Zespołem Zarządzania Kryzysowego w zakresie: 
− wymiany informacji o istniejących i przewidywanych zagrożeniach, 
− uzgadniania zadań w sytuacjach prowadzenia ewakuacji ludności, zwierząt i mienia 

(drogi ewakuacji, punktu zbiórek, miejsc rozmieszczenia ewakuowanej  ludności i 
mienia, miejsce rozmieszczenia punktów pomocy humanitarnej), 

− proponowania wprowadzania przez właściwe organy administracji publicznej 
przepisów porządkowych na określonym terenie, 

− informowanie o posiadanych siłach i środkach oraz realizowanych przez nie 
zadaniach, 

− uzgadniania wspólnej polityki informacyjnej. 

Komisariat 
Policji / 
GZZK 
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Procedury 

Nazwa dokumentu: Działanie Ochotniczej Straży Pożarnej w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. 
PRZ 10 

Rodzaj dokumentu: PRZ | Data: 2013 |Podmiot opracowujący: OSP 

I. Cel procedury 

Określenie działań ratowniczych OSP podczas wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. 

II. Lider / Uczestnicy procedury 

OSP/ WIOŚ/Komisariat Policji/GZZK. 

III. Wej ście, wyjście oraz formalne podstawy realizacji procedury 

 

Wejście Wystąpienie poważnej awarii przemysłowej. 

Wyj ście Usunięcie bezpośredniego zagrożenia dla ludzi i środowiska. 

Podstawy prawne realizacji procedury 

1.Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 68 ze zm.).  
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego 
systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz. U. z 2011 r. Nr 46, poz. 239). 
3.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 ze zm.). 

IV. Przebieg procedury 

Lp. Zadanie Wykonawcy Uwagi Czynności 

1. Przyjmowanie informacji o zdarzeniu. OSP   

2. Zabezpieczenia miejsca zdarzenia, rozpoznanie sytuacji, w zależności od potrzeb 
koordynacja działań ratowniczych i przeciwdziałających skutkom awarii. 

OSP 
  

3. Powiadomienie KP PSP o zaistniałej sytuacji. OSP   

4. Koordynacja ewakuacji dużej ilości osób poszkodowanych i zagrożonych. OSP/Komisariat 
Policji 
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Lp. Zadanie Wykonawcy Uwagi Czynności 

5. Poinformowanie i współpraca z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska, 
dokonywanie bieżącej wymiany informacji niezbędnych do prowadzenia działań 
ratowniczych. 

OSP   

6. Kierowanie działaniem ratowniczym. OSP   

7. Ocena rozmiarów powstałego zdarzenia i prognozowanie jego rozwoju. OSP   

8. Organizowanie niezbędnego wsparcia logistycznego dla sił i środków KSRG. OSP   

9. Nadzorowanie skuteczności działania ratowniczego oraz zachowaniu bezpiecznych 
warunków jego prowadzenia. 

OSP 
  

10. Współdziałanie ze środkami masowego przekazu. OSP   
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Procedury 

Nazwa dokumentu: Działanie Policji w przypadku wystąpienia awarii technicznych i wypadków komunikacyjnych 
PRZ 11 

Rodzaj dokumentu: PRZ | Data:  2013 |Podmiot opracowujący: Komisariat Policji  

I. Cel procedury 

Określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia awarii technicznych i wypadków komunikacyjnych. 

II. Lider / Uczestnicy procedury 

Komisariat Policji /OSP/GZZK/GCZK/służby i instytucje w zależności od rodzaju zdarzenia. 

III. Wej ście, wyjście oraz formalne podstawy realizacji procedury 

Wejście Wystąpienie poważnej awarii przemysłowej. 

Wyj ście Zakończenie działań interwencyjnych. 

Podstawy prawne realizacji procedury 

1.Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277 ze zm.).  
2. Zarządzenia i wytyczne Policji. 

IV. Przebieg procedury 

Lp. Zadanie Wykonawcy Uwagi Czynności 

1. 
 

Prowadzenie działań w celu ustalenia: 
1) rodzaju i rozmiaru wydarzenia, 
2) okoliczności i czasu zaistnienia zdarzenia, 
3) miejsca zdarzenia, 
4) uczestników zdarzenia, 
5) skutki wydarzenia (liczba: ofiar i wielkość strat w mieniu), 
6) ewentualne dane o sprawcach z uwzględnieniem ich liczby, ustalonych 

personaliów, cech charakterystycznych (rysopis, narodowość, język jakim się 
posługują), inne dane (czy są zamaskowani, uzbrojeni, itp.), 

7) miejsca przebywania sprawców, a w przypadku ich ucieczki, kierunek w jakim się 
udali i sposób przemieszczania się - jakim środkiem transportu, 

Komisariat 
Policji 
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Lp. Zadanie Wykonawcy Uwagi Czynności 

8) danych osoby zgłaszającej, 
9) zakresu i rozmiaru zagrożenia, 
10) przewidywanych zagrożeń, 
11) strefy bezpiecznej, 
12) osoby odpowiedzialnej za zapewnienie bezpieczeństwa obiektu. 

2. Współdziałanie z kierującym akcją ratunkową, między innymi w zakresie: 
1) systemu objazdów dla ruchu kołowego, 
2) bezkolizyjnego przejazdu dla sił porządkowych i ratowniczych, 
3) pilotażu dla pojazdów służb neutralizujących zagrożenie, 
4) izolacji miejsca wydarzenia, 
5) patroli zapobiegających kradzieżom pozostawionego mienia, 
6) pomocy podmiotom prowadzącym ewakuację, 
7) ochrony mienia pozostawionego przez ewakuowanych, 
8) informowania społeczeństwa o zagrożeniu, monitorowanie terenów zagrożonych, 
9) zebrania informacji o poszkodowanych (miejscu ich hospitalizacji, pobytu, 

przewiezienia zwłok), poinformowanie osób najbliższych ofiar i poszkodowanych, 
10) zorganizowania i zabezpieczenie lądowiska dla statku powietrznego, jeżeli zajdzie 

taka potrzeba. 

Komisariat 
Policji 

  

3. Nawiązanie współpracy i wymiany informacji z zespołem zarządzania kryzysowego                    
i innymi instytucjami właściwymi do działań w sytuacjach zwalczania skutków 
zagrożeń, w szczególności: PSP, służbą zdrowia, organami inspekcji sanitarnej, 
zarządcami dróg, organami administracji wojskowej. 

Komisariat 
Policji 
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Procedury 

Nazwa dokumentu: Postępowanie wyjaśniające przyczyny i okoliczności katastrofy budowlanej. 
PRZ 12 

Rodzaj dokumentu: PRZ | Data:  2013 |Podmiot opracowujący: PINB 

I. Cel procedury 

Określenie zasad postępowania wyjaśniającego. 

II. Lider / Uczestnicy procedury 

Burmistrz/ Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego (PINB). 

III. Wej ście, wyjście oraz formalne podstawy realizacji procedury 

Wejście Otrzymanie informacji o katastrofie budowlanej. 

Wyj ście Zakończenie postępowania wyjaśniającego przyczyny i okoliczności katastrofy budowlanej. 

Podstawy prawne realizacji procedury 

1.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.). 

IV. Przebieg procedury 

Lp. Zadanie Wykonawcy Uwagi Czynności 

1. Przyjęcie zawiadomienia o zaistniałej katastrofie budowlanej. PINB   

2. Sprawdzenie właściwości rzeczowej organu nadzoru budowlanego – PINB lub WINB            
w zależności od rodzaju obiektu budowlanego i robót budowlanych. 

WINB –                 
w zakresie 
art.82 ust. 3 

prawo 
budowlane. 

  

3. Sprawdzenie na podstawie zgłoszenia lub na miejscu zdarzenia czy zgłoszona katastrofa 
odpowiada kryteriom określonym w definicji katastrofy budowlanej – art. 73 ustawy 
Prawo budowlane. 
 
 

PINB 
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Lp. Zadanie Wykonawcy Uwagi Czynności 

4. Sprawdzenie wykonania odpowiednio przez kierownika budowy (robót), właściciela, 
zarządcę lub użytkownika obowiązku (art. 75): 
4. Zorganizowania doraźnej pomocy poszkodowanym i przeciwdziałania rozszerzaniu 

się skutków katastrofy, 
5. Zabezpieczenia miejsca katastrofy przed zmianami uniemożliwiającymi prowadzenie 

postępowania wyjaśniającego lub szczegółowego opisania stanu po katastrofie oraz 
zmiany w nim wprowadzonych, z oznaczeniem miejsc ich wprowadzenia na 
szkicach i w miarę możliwości na fotografiach w przypadku konieczności podjęcia 
czynności mających na celu ratowanie życia lub zabezpieczenie przed rozszerzaniem 
się skutków katastrofy, 

6. Zawiadomienia o katastrofie: 
− prokurator i KPP, 
− inwestor, inspektor nadzoru inwestorskiego i projektant obiektu 

budowlanego, jeśli katastrofa nastąpiła  w trakcie budowy, 
− inne organy lub jednostki organizacyjne zainteresowane przyczynami lub 

skutkami katastrofy z mocy szczególnych przepisów. 

PINB 

  

5. Niezwłoczne powołanie Komisji w celu ustalenia przyczyny i okoliczności katastrofy 
budowlanej oraz zakresu czynności niezbędnych do likwidacji zagrożenia 
bezpieczeństwa ludzi lub mienia (art. 76 ust. 2 i 3 ). 

PINB 
  

6. Przewodniczenie pracom Komisji, w tym udział w: 
4) wizji w terenie, 
5) przesłuchaniu świadków i przyjęcie oświadczeń, 
6) analizie dokumentacji budowy lub dokumentacji powykonawczej. 

Przewodniczą
cy Komisji 
powołany 
pracownik 
powiatowej 
inspekcji 
nadzoru 

budowlanego 
ewentualnie 
WINB jak 
wyżej wg 

właściwości 
rzeczowej 
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Lp. Zadanie Wykonawcy Uwagi Czynności 

7. Niezwłoczne telefoniczne zawiadomienie o katastrofie budowlanej Wojewódzkiego 
Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego 
(art. 76 ust. 1 pkt 2)  

PINB 
  

8. Możliwość wydania decyzji na podstawie art. 76 ust. 4 Prawa budowlanego – 
zabezpieczenie miejsca katastrofy, uporządkowanie terenu lub wykonanie innych 
niezbędnych czynności i robót budowlanych. 

PINB  
ewentualnie 
WINB – jak 
wyżej wg 

właściwości 
rzeczowej 

  

9. Zlecenie na koszt inwestora, właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego 
sporządzenia ekspertyzy, jeżeli jest to niezbędne do wydania decyzji lub do ustalenia 
przyczyn katastrofy (art. 78 ust. 2). 

 
  

10. Niezwłoczne wydanie decyzji określającej zakres i termin wykonania niezbędnych robót 
w celu uporządkowania terenu katastrofy i zabezpieczenia obiektu budowlanego do 
czasu wykonania robót doprowadzających obiekt do stanu właściwego (art. 78 ust. 1). 

PINB  
ewentualnie 
WINB – jak 
wyżej wg 

właściwości 
rzeczowej 

  

11. Sprawdzenie wykonania przez inwestora, właściciela lub zarządcę obiektu budowlanego 
działań niezbędnych do usunięcia skutków katastrofy budowlanej (art. 79). 

 
  

12. Sprawdzenie wykonania przez zobowiązanego decyzji, o której mowa w pkt 10. PINB   

13. Przekazanie do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego pełnej informacji                
o katastrofie. 

PINB 
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Procedury 

Nazwa dokumentu: Działanie Ochotniczej Straży Pożarnej w przypadku braku dostaw energii elektrycznej. 
PRZ 13 

Rodzaj dokumentu: PRZ | Data: 2013 |Podmiot opracowujący: OSP 

I. Cel procedury 

Określenie działań ratowniczych OSP  podczas wystąpienia braku dostaw energii elektrycznej dla dużej grupy mieszkańców Gminy i Miasta. 

II. Lider / Uczestnicy procedury 

OSP/Burmistrz , GZZK, służby energetyczne. 

III. Wej ście, wyjście oraz formalne podstawy realizacji procedury 

Wejście Wystąpienie braku dostaw energii elektrycznej dla funkcjonowania ważnych obiektów. 

Wyj ście Zakończenie działań interwencyjnych. 

Podstawy prawne realizacji procedury 

1.Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 68 ze zm.).  
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego 
systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz. U. z 2011 r. Nr 46, poz. 239). 

IV. Przebieg procedury 

Lp. Zadanie Wykonawcy Uwagi Czynności 

1. Przyjęcie informacji o wystąpieniu zagrożenia i powiadomienie o zdarzeniu GCZK oraz 
inne służby i straże. 

OSP   

2. Dysponowanie jednostek ochrony przeciwpożarowej z terenu gminy wyposażonych                 
w agregaty prądotwórcze. 

OSP   

3. Dostarczanie agregatów prądotwórczych do ważnych budynków lub miejsc 
infrastruktury krytycznej. 

OSP   

4. Wzajemna współpraca, kontaktowanie się i informowanie w sytuacjach szczególnego 
zagrożenia - KP PSP, Komisariat Policji, ENEA S.A. Zakład Dystrybucji Energii Rejon 
Dystrybucji Wałcz. 

OSP/ GZZK   
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Lp. Zadanie Wykonawcy Uwagi Czynności 

5. W zależności od potrzeb współpraca z innymi służbami. OSP   

6. Wystąpienie do KP PSP o wyznaczenie dodatkowych agregatów na teren gminy. OSP   
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Procedury 

Nazwa dokumentu: Działania Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w sytuacji wystąpienia choroby zakaźnej 
zwierząt PRZ 14 

Rodzaj dokumentu: PRZ | Data:2013 |Podmiot opracowujący: PIW 

I. Cel procedury 

Określenie zasad działania Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Złotowie w przypadku wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt zwalczanej w ramach 
planów gotowości. 

II. Lider / Uczestnicy procedury 

Powiatowy Lekarz Weterynarii/ Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Złotowie, Zespół Kryzysowy przy Powiatowym Lekarzu Weterynarii. 

III. Wej ście, wyjście oraz formalne podstawy realizacji procedury 

 

Wejście Informacja o podejrzeniu wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt zwalczanej w ramach planów gotowości, o których mowa 
w art. 54 ustawy z dnia 11 marca 2004roku 

Wyj ście Likwidacja wszystkich ognisk choroby zakaźnej zwierząt 

Podstawy prawne realizacji procedury 

1.Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt  (Dz. U. z 2003 r. Nr 106 poz. 1002 ze zm.).  
2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2010 r. Nr 112, poz. 744 ze zm.) .  
3. Ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342 ze 
4. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lutego 2006 roku w sprawie wykazu chorób zakaźnych zwierząt podlegających 
notyfikacji w Unii Europejskiej oraz zakresu, sposobu i terminów przekazywania informacji o tych chorobach (Dz. U. z 2004 r. Nr 24, poz. 182).  
5. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie wykazu chorób zakaźnych zwierząt, dla których 
sporządza się plany gotowości ich zwalczania (Dz. U. z 2008 r. Nr 218, poz. 1397).  
6.Decyzja Komisji 2000/556/WE z dnia 7 września 2000 roku zmieniająca Dyrektywę 82/894/EEC dotyczącą powiadamiania o przypadkach chorób 
zwierzęcych zaobserwowanych na terytorium Wspólnoty. 
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IV. Przebieg procedury 

Lp. Zadanie Wykonawcy Uwagi Czynności 

1. Podejrzenia choroby zakaźnej zwierząt: 
� rejestracja zgłoszenia o podejrzeniu wystąpienia HPAI dokonanych przez  PLW 

lub inne osoby i instytucje, przy PLW.  
� przekazanie informacji o podejrzeniu  do Zespołu ds. zdrowia zwierząt zwalczania 

chorób zakaźnych zwierząt  i  ochrony zwierząt WIW w Poznaniu oraz niezwłocznie 
Wielkopolskiemu Wojewódzkiemu Lekarzowi Weterynarii, 

� aktywacja Powiatowego Zespołu Kryzysowego (PZK) przy Powiatowym  Lekarzu 
Weterynarii. PZK przechodzi w stan podwyższonej gotowości. Dyżury PZK 
są wydłużone od godz. 700 do 1800. 

 
 

PLW 

  

2. Po wykluczeniu podejrzenia choroby zakaźnej zwierząt: 
� powiadomienie Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii o wykluczeniu podejrzenia 

wystąpienia HPAI, 
� przejście PZK w stan spoczynku (praca PZK w godzinach pracy Powiatowego  

Inspektoratu Weterynarii w Złotowie). 

 
PLW 

  

3. Po potwierdzeniu wystąpienia ogniska choroby zakaźnej zwierząt: 
� przekazanie informacji o stwierdzeniu choroby zakaźnej zwierząt Staroście, 

właściwemu Burmistrzowi oraz Wojewódzkiemu  Lekarzowi Weterynarii, 
� powiadomienie sąsiednich Powiatowych Lekarzy Weterynarii o wystąpieniu 

choroby zakaźnej zwierząt na terenie powiatu złotowskiego, 
� przejście PZK w stan pełnej gotowości (praca całą dobę) zarządzone przez 

Powiatowego Lekarza Weterynarii, 
� jeśli dostępne środki finansowe są niewystarczające to wnioskowanie do WLW                 

o przydział środków finansowych zrezerw budżetu państwa na zwalczanie choroby 
� ogłoszenie o stwierdzeniu ogniska lub ognisk choroby i raportowanie do 

Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, 
� koordynowanie  możliwości uboju zwierząt rzeźnych z obszaru zagrożonego, 
� prowadzenie szkolenia pracowników fachowych i innych niezbędnych służb,                  

a także przedstawicieli związków i organizacji rolniczych i producentów w sytuacji 
kiedy wymagane jest zwiększenie kadr, 

 

 
 

PLW 
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Lp. Zadanie Wykonawcy Uwagi Czynności 

� dokonanie analizy skali zagrożenia chorobą zakaźną dla powiatu i przedstawienie 
wniosków Wojewódzkiemu Lekarzowi Weterynarii oraz Staroście. 

� współpraca z GZZK, 
� nadzorowanie zabiegów podejmowanych w gminie w związku z likwidacją ognisk 

chorób zakaźnych zwierząt, 
� przygotowanie  materiałów informacyjnych dla mediów dotyczących wystąpienia 

choroby zakaźnej zwierząt na terenie powiatu, 
� obliczanie i szacowanie kosztów likwidacji ognisk chorób zakaźnych które 

wystąpiły na terenie powiatu , 
� w przypadku braku ludzi, sił i środków do likwidacji wszystkich ognisk chorób 

zakaźnych PLW wnioskuje do Starosty/Burmistrza lub Wojewódzkiego Lekarza 
Weterynarii o pomoc w powyższej sprawie. 

 

4.  Wydanie rozporządzenia – aktu prawa miejscowego w przypadku zagrożenia wystąpienia 
lub wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania: 
� określenie obszaru, na którym występuje choroba zakaźna lub zagrożenie wystąpienia 

choroby zakaźnej, jako obszar zapowietrzony, zagrożony lub buforowy oraz 
określenie sposobu oznakowania tych obszarów; 

� wprowadzenie czasowego ograniczenia w przemieszczaniu się osób lub pojazdów; 
� wprowadzenie czasowego zakazu organizowania: 

− widowisk, zgromadzeń, pochodów lub nakazie czasowego zawieszenia 
określonej działalności; 

− targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt, polowań i odłowów 
zwierząt łownych; 

� ograniczenie obrotu albo zakaz obrotu zwierzętami, zwłokami zwierzęcymi, 
produktami, surowcami i produktami rolnymi oraz innymi przedmiotami, które mogą 
spowodować szerzenie się choroby zakaźnej; 

� nakazanie zaopatrywania zwierząt lub produktów w świadectwa zdrowia wystawiane 
przez urzędowego lekarza weterynarii; 

� nakaz przeprowadzenia zabiegów na zwierzętach, w tym szczepień; 
 
 

 
 
 
 
 

PLW 
 

  



 130

Lp. Zadanie Wykonawcy Uwagi Czynności 

� nakaz oczyszczania, odkażania, deratyzacja i dezynsekcja miejsc przebywania 
zwierząt lub miejsc przechowywania i przetwarzania zwłok zwierzęcych, produktów, 
środków żywienia zwierząt, a także oczyszczanie i odkażanie środków transportu; 

� nakaz odstrzału sanitarnego  zwierząt na określonym obszarze; 
� nakaz podmiotom prowadzącym działalność w zakresie produkcji produktów 

o zastosowanie określonej technologii.  

5. Jeżeli choroby zakaźne wykraczają poza obszar powiatu koordynacją zajmuje się 
Wojewódzki Lekarz Weterynarii, który wnioskuje do Wojewody o wydanie 
rozporządzenia.  

WLW 
  

6. Po likwidacji ognisk choroby zakaźnej zwierząt: 
� wycofuje się ograniczenia wprowadzone rozporządzeniem, 
� dokonuje się archiwizacji dokumentacji związanej z prowadzonym zwalczaniem 

choroby oraz archiwizacji finansowej i kadrowej. 
� przejście PZK w stan spoczynku (praca PZK w godzinach pracy Powiatowego 

Inspektoratu Weterynarii w Złotowie). 
 

 
PLW 

 
PZK 
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Procedury 

Nazwa dokumentu: Działania Policji w związku z wystąpieniem chorób zakaźnych zwierząt 
PRZ 15 

Rodzaj dokumentu: PRZ | Data: 2013 |Podmiot opracowujący: Komisariat Policji 

I. Cel procedury 

Określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt 

II. Lider / Uczestnicy procedury 

Komisariat Policji/KPP/KP PSP,  PIS, GZZK 

III. Wej ście, wyjście oraz formalne podstawy realizacji procedury 

Wejście Wystąpienie choroby zakaźnej zwierząt 

Wyj ście Zakończenie działań interwencyjnych 

Podstawy prawne realizacji procedury 

1. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277 ze zm.).  
2. Zarządzenia i Wytyczne Policji. 

IV. Przebieg procedury 

Lp. Zadanie Wykonawcy Uwagi Czynności 

1. W przypadku żądania pomocy przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w zakresie 
powiadomienia o zdarzeniu innych służb (straż pożarna, pogotowie ratunkowe, 
inspekcja sanitarna itp.) zrealizować to żądanie powiadamiając wyznaczone przez 
lekarza służby. 

Komisariat 
Policji 

  

2. W razie potrzeby powołać w KPP sztab kryzysowy. Komisariat 
Policji 

  

3. Postawić w stan gotowości i skierować do działań odpowiednie siły i środki. Komisariat 
Policji 

  

4. Na żądanie Powiatowego Lekarza Weterynarii wyznaczyć policjantów do udzielenia 
asysty 

Komisariat 
Policji 
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Lp. Zadanie Wykonawcy Uwagi Czynności 

5. Pobrać od Powiatowego Lekarza Weterynarii sprzęt ochrony osobistej. Komisariat 
Policji 

  

6. Policjanci udzielający asysty dbają o bezpieczeństwo osób wykonujących czynności. Komisariat 
Policji 

  

7. Zabezpieczyć prowadzone działania pod względem logistycznym oraz zapewnić 
sprawne funkcjonowanie jednostki policji. 

Komisariat 
Policji 

  

8. Realizowanie postanowień Rozporządzeń Powiatowego Lekarza Weterynarii odnośnie: 
- wyznaczonego obszaru zakażonego i zagrożonego, 
- ograniczeń obowiązujących w ruchu na terenie obszaru zakażonego i zagrożonego 
poprzez: 
• zlokalizowanie miejsc newralgicznych na drogach i ich zabezpieczenie, 
• zorganizowanie objazdów miejsc i rejonów wystąpienia zagrożenia, 
• na żądanie Powiatowego Lekarza Weterynarii informowanie środków masowego 

przekazu o występujących zagrożeniach i utrudnieniach w przemieszczaniu. 

Komisariat 
Policji 

  

9. Przekazywać ludności informacje i komunikaty o występującym niebezpieczeństwie. Komisariat 
Policji 

  

10. Zapewnić utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie objętym 
zagrożeniem wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt. 

Komisariat 
Policji 

  

11. Prowadzić czynności dochodzeniowo-śledcze zmierzające do ustalenia przyczyn 
powstania choroby zakaźnej. 

Komisariat 
Policji 

  

12. Umożliwi ć swobodny dojazd i wyjazd służbom biorącym udział w likwidacji zarazy 
oraz ekipom i jednostkom ratowniczym. 

Komisariat 
Policji 

  

13. Zapewnić ochronę porządku w miejscach pracy służb biorących udział w likwidacji 
choroby zakaźnej. 

Komisariat 
Policji 

  

14. Na żądanie Powiatowego Lekarza Weterynarii wyznaczyć policjantów do udzielenia 
asysty. 

Komisariat 
Policji 

  

15. Na żądanie Powiatowego Lekarza Weterynarii wyznaczyć radiowóz z urządzeniem 
nagłaśniającym. 

Komisariat 
Policji 
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Lp. Zadanie Wykonawcy Uwagi Czynności 

16. Policjanci udzielający asysty wchodzą do ogniska zarazy na żądanie Powiatowego 
Lekarza Weterynarii. 

Komisariat 
Policji 

  

17. Po zakończeniu czynności policjanci wykonują polecenia Powiatowego Lekarza 
Weterynarii odnośnie postępowania z odzieżą ochronną i odkażaniem pojazdów. 

Komisariat 
Policji 
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Procedury 

Nazwa dokumentu: Działanie Państwowej Inspekcji Sanitarnej w przypadku wystąpienia awarii (skażenia) wodociągu 
PRZ 16 

Rodzaj dokumentu: PRZ | Data: 2013 |Podmiot opracowujący: PIS 

I. Cel procedury 

Określenie sposobu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w przypadku wystąpienia awarii wodociągu 

II. Lider / Uczestnicy procedury 

PIS/PSSE 

III. Wej ście, wyjście oraz formalne podstawy realizacji procedury 

Wejście Awaria wodociągu powodująca zagrożenie sanitarno-epidemiologiczne 

Wyj ście Realizacja działań kontrolnych, zapobiegawczych i ochronnych 

Podstawy prawne realizacji procedury 

1.Ustawa z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 122, poz. 851 ze zm.). 

IV. Przebieg procedury 

Lp. Zadanie Wykonawcy Uwagi Czynności 

1. Informacja o skażeniu wody w sieci wodociągowej. PIS   

2. Decyzja o zakazie użytkowania wody wodociągowej, zobowiązująca jednocześnie 
producenta wody o powiadomieniu wszystkich użytkowników o zakazie jej konsumpcji 
do czasu wydania decyzji o przydatności wody do spożycia przez ludzi. 

PIS 
  

3. Ustalenie przyczyny i czynnika skażenia wody oraz wykonanie badań potwierdzających 
fakt jej skażenia. 

PIS/PSSE 
  

4. Przekazywanie komunikatów ludności o zagrożeniach i zasadach postępowania, we 
współdziałaniu z PCZK i GZZK 

PIS/PSSE 
  

5. Rozpoznanie rozmiaru awarii i zagrożeń dla zdrowia konsumentów wody przeznaczonej 
do spożycia przez ludzi 

PIS/PSSE 
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Lp. Zadanie Wykonawcy Uwagi Czynności 

6. Określenie sposobu awaryjnego zaopatrzenia ludności w wodę i nadzór nad nim - tzn. 
kontrola jakości wody z awaryjnych źródeł  i cystern. 

PIS/PSSE 
Burmistrz  

  

7. Zlecenie producentowi wykonania badań określających rodzaj i stężenie czynnika 
skażającego wody oraz zastosowanie metody jej oczyszczenia zgodnie z procedurą 
bezpieczną dla środowiska gruntowo – wodnego. 

PIS 
  

8. Wykonanie badań kontrolnych jakości wody przez Państwową Inspekcję Sanitarną (lub 
inne laboratorium – z akredytacją  i udokumentowanym systemem jakości). Decyzja o 
przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

PIS 
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Procedury 

Nazwa dokumentu: Nadzór nad realizacją ograniczeń i zakazów – poprzez kontrole 
PRZ 17 

Rodzaj dokumentu: PRZ | Data: 2013 |Podmiot opracowujący: PIS 

I. Cel procedury 

Określenie sposobu działania państwowej inspekcji sanitarnej w przypadku wystąpienia chorób zakaźnych zwierząt 

II. Lider / Uczestnicy procedury 

PIS/PSSE, Lekarze, kierownicy laboratoriów wykonującym badania mikrobiologiczne, serologiczne lub molekularne  

III. Wej ście, wyjście oraz formalne podstawy realizacji procedury 

Wejście Zagrożenie wystąpienia lub wystąpienie zachorowań na chorobę zakaźną zwierząt 

Wyj ście Realizacja działań kontrolnych 

Podstawy prawne realizacji procedury 

1.Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 kwietnia 2006 roku w sprawie współdziałania między organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej, 
Inspekcji Weterynaryjnej oraz Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie zwalczania chorób zakaźnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 73, poz. 516). 

IV. Przebieg procedury 

Lp. Zadanie Wykonawcy Uwagi Czynności 

1. Wymiana informacji o zachorowaniu na zakaźną chorobę i chorobę odzwierzęcą 
pomiędzy Państwową Inspekcją Sanitarną, Inspekcją Weterynaryjną i Inspekcją Ochrony 
Środowiska. 

PIS 
  

2. Współdziałanie organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Weterynaryjnej oraz 
Inspekcji Ochrony Środowiska, w zakresie ich ustawowych kompetencji tj.; 

� wspólnym likwidowaniu ognisk zakażeń i chorób zakaźnych; 
� wzajemnym udzielaniu pomocy w przypadku wystąpienia zagrożenia 

epidemicznego  i  epizootiologicznego; 
� ustalanie sposobu wykorzystania posiadanych sił i środków, które mogą być 

wykorzystane do 
zwalczania chorób zakaźnych i zakażeń; 

PIS/PSSE 
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Lp. Zadanie Wykonawcy Uwagi Czynności 

� prowadzenia akcji informacyjnej w zakresie bezpieczeństwa zdrowia publicznego; 
� uzgadnianie sposobów postępowania przy zwalczaniu odzwierzęcych chorób 

zakaźnych. 

3. Uczestnictwo, w ramach PZZK, w zwalczaniu ognisk chorób zakaźnych zwierząt. PIS   
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Procedury 

Nazwa dokumentu: Działania Ochotniczej Straży Pożarnej podczas pożarów, ataków terrorystycznych, katastrof 
budowlanych i komunikacyjnych. PRZ 18 

Rodzaj dokumentu: PRZ | Data: 2013 |Podmiot opracowujący: OSP 

I. Cel procedury 

Określenie działań ratowniczych OSP podczas wystąpienia pożarów obiektów, ataków terrorystycznych, katastrof budowlanych i komunikacyjnych. 

II. Lider / Uczestnicy procedury 

OSP/PK PSP. 

III. Wej ście, wyjście oraz formalne podstawy realizacji procedury 

 

Wejście Wystąpienie pożarów, ataków terrorystycznych, katastrof budowlanych i komunikacyjnych i innych zdarzeń 
nadzwyczajnych. 

Wyj ście Ustąpienie zagrożenia. 

Podstawy prawne realizacji procedury 

1.Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 68 ze zm.).  
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego 
systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz. U. z 2011 r. Nr 46, poz. 239). 

IV. Przebieg procedury 

Lp. Zadanie Wykonawcy Uwagi Czynności 

1. Przyjmowanie informacji o zdarzeniu. OSP   

2. Dysponowanie jednostek ochrony przeciwpożarowej z terenu gminy. OSP   

3. Zabezpieczenie miejsca zdarzenia, rozpoznanie sytuacji, koordynacja działań z zakresu 
ratownictwa technicznego, chemiczno – ekologicznego, medycznego oraz 
prowadzonych działań gaśniczych. 

OSP   
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Lp. Zadanie Wykonawcy Uwagi Czynności 

4. Kierowanie działaniem ratowniczym na szczeblu poziomu interwencyjnego, 
taktycznego, organizacja pracy sztabu na potrzeby akcji ratowniczej, określeniu strategii 
działania ratowniczego. 

OSP   

5. Organizowanie dowodzenia i łączności. OSP   

6. Powiadomienie KP PSP. OSP   

7. W zależności od potrzeb współpraca z innymi służbami. OSP   
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Procedury 

Nazwa dokumentu: Działania Policji w przypadku zdarzeń terrorystycznych. 
PRZ 19 

Rodzaj dokumentu: PRZ | Data: 2013 |Podmiot opracowujący: Komisariat Policji 

I. Cel procedury 

Działania celem zapobieganiu i likwidacji skutków zdarzenia. 

II. Lider / Uczestnicy procedury 
 
Komisariat Policji/KPP/KWP 
 
III. Wej ście, wyjście oraz formalne podstawy realizacji procedury 
Wejście Zdarzenie powodujące sytuację kryzysową. 

Wyj ście Likwidacja sytuacji kryzysowej. 

Podstawy prawne realizacji procedury 

1. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji ( Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277 ze zm.). 
2.Zarządzenia Komendanta Głównego Policji. 

IV. Przebieg procedury 

 

Lp. Zadanie Wykonawcy Uwagi Czynności 

1.                                                                                                  Podłożenie ładunku wybuchowego 

1.1 Przyjęcie w komisariacie zgłoszenia o zagrożeniu bombowym.   

1.2 Wysłanie na miejsce incydentu bombowego funkcjonariuszy nieetatowej grupy rozpoznania 
minersko-pirotechnicznego (NGRMP). 

  

1.3 Dokonanie przeszukania lub rozpoznania stanu zagrożenia i oceny sytuacji przez funkcjonariusza 
NGRMP, 

  

1.4 Wydanie decyzji przez Komendanta Powiatowego Policji  o użyciu sekcji, zespołu minersko-
pirotechnicznego Policji i wyznaczenie dowódcy akcji, operacji 

Komisariat 
Policji /KPP 
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Lp. Zadanie Wykonawcy Uwagi Czynności 

1.5 Nawiązanie współpracy ze stanowiskami dowodzenia służb ratowniczych, inspekcji, służb 
miejskich, 

   

1.6 Zebranie wszelkich informacji na temat miejsca zdarzenia (specyfika terenu, trasy dojazdu                     
i odjazdu, infrastruktura mediów miejskich – wodociągi, energetyka, gazownictwo) 

  

1.7 Wyznaczenie miejsc koncentracji sił odwodu oraz przysłanych z innych jednostek (siły 
prewencyjne). 

  

1.8 Praktyczne wprowadzenie procedur, algorytmu postępowania   

1.9 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

1.10 Rozwiązanie sytuacji kryzysowej przez neutralizację urządzenia wybuchowego (rozbrojenie) lub 
usunięcie go przez transport na miejsce neutralizacji (poligon) 

KPP 

Jednostka 
Wojskowa 
Złocieniec 
nr. 1696 

 

1.11 Zebranie materiałów dowodowych Komisariat 
Policji /KPP 

  

2.                                                        Podłożenie ładunku wybuchowego z zastosowaniem materiału promieniotwórczego 

2.1 W przypadku otrzymania sygnału o zdarzeniu radiacyjnym spowodowanym przez nieznanego 
sprawcę powiadomić natychmiast Wojewódzkiego Inspektora Oddziału Radiologicznego 
funkcjonującego na terenie danego województwa (zazwyczaj jego siedzibą jest Wojewódzka 
Stacja Sanitarno Epidemiologiczna) 

  

2.2 Powołać sztab kryzysowy   

2.3 Dokonać analizy zdarzenia, w tym: oceny zagrożenia, prognozy jego dalszego rozwoju, sposobu 
pozyskiwania, gromadzenia, analizowania i wymiany informacji na potrzeby dowodzenia                      
i współdziałania i na tej podstawie wypracować koncepcję działania 

  

2.4 Włączyć się do działań związanych z informowaniem i ostrzeganiem zagrożonej ludności   

2.5 Ustalić warianty współdziałania ze służbami ratowniczymi w związku z zaistniałym zdarzeniem 

KPP/KWP 
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Lp. Zadanie Wykonawcy Uwagi Czynności 

2.6 Zabezpieczyć możliwość swobodnego działania podmiotów pozapolicyjnych 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. 

  

2.7 Na bieżąco opracowywać plany działania wynikające z rozwoju zagrożenia i potrzeby 
zabezpieczenia bezpieczeństwa i porządku w miejscu prowadzenia działań ratowniczych 

  

2.8 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 

  

2.9 Zapewnić bazę leczniczą dla funkcjonariuszy Policji   

2.10 Policjantów, którzy zetknęli się z substancją promieniotwórczą, skierować na obowiązkowe 
badania lekarskie 

  

2.11 Zapewnić funkcjonowanie systemów łączności w zakresie współdziałania sił własnych                       
oraz z podmiotami pozapolicyjnymi biorącymi udział w akcji ratowniczej 

  

2.12 Zapewnić logistycznie zabezpieczenie sił policyjnych biorących udział w działaniach   

2.13 Ochraniać punkty medyczne i miejsca zbiórek poszkodowanych, a także punkty pomocy 
humanitarnej 

  

2.14 Egzekwować zalecenia zawarte w ogłoszeniach i komunikatach kierującego działaniami 
ratowniczymi, a także przepisy aktów prawnych z tym związane wydane przez władze państwowe 
i lokalne 

  

2.15 Prowadzić czynności procesowe w miarę możliwości przy udziale prokuratury   

2.16 Zapewnić obieg informacji o zdarzeniu i podejmowanych działaniach Policji i innych służb 

 

  

3.                                                                   Podłożenie ładunku wybuchowego z zastosowaniem środka mikrobiologicznego 

3.1 Powołać sztab kryzysowy   

3.2 Dokonać analizy zdarzenia, w tym: oceny zagrożenia, prognozy jego dalszego rozwoju, sposobu 
pozyskiwania, gromadzenia, analizowania i wymiany informacji na potrzeby dowodzenia             
i współdziałania, na tej podstawie wypracować koncepcje działania. 
 

KPP/KWP 
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Lp. Zadanie Wykonawcy Uwagi Czynności 

3.3 Powiadomić Inspektora Sanitarnego  o stwierdzonym przypadku zachorowań i przygotować bazę 
leczniczą dla funkcjonariuszy Policji 

  

3.4 Zabezpieczyć jednostki w środki dezynfekcyjne i ochrony osobistej wskazane przez Inspektora 
Sanitarnego 

  

3.5 Zorganizować punkty dezynfekcji, dezynsekcji, deratyzacji dla sił i środków własnych   

3.6 Zabezpieczyć bazę leczniczą dla funkcjonariuszy Policji   

3.7 Zlecić identyfikację osób pierwotnie narażonych na kontakt z czynnikiem biologicznym i ich 
dalszych kontaktów z innymi osobami 

 

  

3.8 Prowadzić intensywne rozpoznanie w celu zidentyfikowania miejsca i sposobu uwolnienia 
czynnika biologicznego oraz ustalenia i zatrzymania sprawcy. 

  

3.9 Włączyć się do działań związanych z informowaniem i ostrzeganiem zagrożonej ludności   

3.10 Ustalić warianty współdziałania ze służbami ratowniczymi w związku z zaistniałym zdarzeniem 
Na bieżąco opracowywać plany działania wynikające z rozwoju zagrożenia i potrzeby 
zabezpieczenia bezpieczeństwa i porządku w miejscu prowadzenia działań ratowniczych 

  

3.11 Zapewnić funkcjonowanie systemów łączności w zakresie współdziałania sił  własnych oraz                  
z podmiotami pozapolicyjnymi biorącymi udział w akcji ratowniczej 

  

3.12 Zapewnić logistycznie zabezpieczenie sił policyjnych biorących udział w działaniach.   

3.13 Zabezpieczyć możliwość swobodnego działania podmiotów pozapolicyjnych 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 

  

3.14 Ochraniać punkty medyczne i miejsca zbiórek poszkodowanych, a także punkty pomocy 
humanitarnej 

  

3.15 Egzekwować zalecenia zawarte w ogłoszeniach i komunikatach kierującego działaniami 
ratowniczymi, a także przepisy aktów prawnych z tym związanych wydane przez władze 
państwowe i lokalne. 

  

3.16 Prowadzić czynności procesowe w miarę możliwości przy udziale prokuratury   

3.17 Zapewnić obieg informacji o zdarzeniu i podejmowanych działaniach Policji i innych służb 

KPP/KWP 
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Lp. Zadanie Wykonawcy Uwagi Czynności 

4.                                                                   Podłożenie ładunku wybuchowego z zastosowaniem środka chemicznego 

4.1 Powołać sztab kryzysowy   

4.2 Dokonać analizy zdarzenia, w tym: oceny zagrożenia, prognozy jego dalszego rozwoju, sposobu 
pozyskiwania, gromadzenia, analizowania i wymiany informacji na potrzeby dowodzenia                        
i współdziałania, na tej podstawie wypracować koncepcję działania 

  

4.3 Włączyć się do działań związanych z informowaniem i ostrzeganiem zagrożonej ludności   

4.4 Ustalić warianty współdziałania ze służbami ratowniczymi w związku z zaistniałym zdarzeniem   

4.5 Na bieżąco opracowywać plany działania wynikające z rozwoju zagrożenia i potrzeby 
zabezpieczenia bezpieczeństwa i porządku w miejscu prowadzenia działań ratowniczych 

  

4.6 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 

  

4.7 Utrzymywać bieżącą współpracę z instytucjami pozapolicyjnymi biorącymi udział w akcji 
ratowniczej 

  

4.8 Zapewnić funkcjonowanie systemów łączności w zakresie współdziałania sił własnych oraz                  
z podmiotami pozapolicyjnymi biorącymi udział w akcji ratowniczej 

  

4.9 Zorganizować punkty dezynfekcji, dezynsekcji, deratyzacji dla sił i środków własnych   

4.10 Zapewnić logistycznie zabezpieczenie sił policyjnych biorących udział w działaniach   

4.11 Zapewnić bazę leczniczą dla funkcjonariuszy Policji   

4.12 Zabezpieczyć możliwość swobodnego działania podmiotów pozapolicyjnych 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 

KPP/KWP 

  

4.13 Ochraniać punkty medyczne i miejsca zbiórek poszkodowanych, a także punkty pomocy 
humanitarnej. 

  

4.14 Egzekwować zalecenia zawarte w ogłoszeniach i komunikatach kierującego działaniami 
ratowniczymi, a także przepisy aktów prawnych z tym związane wydane przez władze państwowe i 
lokalne. 
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Lp. Zadanie Wykonawcy Uwagi Czynności 

4.15 Prowadzić czynności procesowe w miarę możliwości przy udziale prokuratury   

4.16 Zapewnić obieg informacji o zdarzeniu i podejmowanych działaniach Policji i innych służb 
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Procedury 

Nazwa dokumentu: Koordynowanie działaniem SOR – element systemu ratownictwa medycznego – przez ordynatora 
Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. PRZ 20 

Rodzaj dokumentu: PRK | Data: 2013 |Podmiot opracowujący: Szpital Powiatowy ZOZ 

I. Cel procedury 

Określenie zasad koordynowania działań SOR przez ordynatora. 

II. Lider / Uczestnicy procedury 

Ordynator SOR/Dyrektor Szpital Powiatowy ZOZ.  

III. Wej ście, wyjście oraz formalne podstawy realizacji procedury 

Wejście Powstanie zdarzenia wymagającego koordynacji działań jednostki sytemu  Państwowego Ratownictwa Medycznego przez 
ordynatora SOR . 

Wyj ście Przyjęcie wszystkich rannych do szpitali. 

Podstawy prawne realizacji procedury 

1. Ustawa z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2006 r. Nr 191, poz. 1410 ze zm.) 

IV. Przebieg procedury 

Lp. Zadanie Wykonawcy Uwagi Czynności 

1.                                    Powstanie zagrożenia, w następstwie którego wiele osób  może potrzebować pomocy medycznej. 

1.1 Przyjęcie informacji od dyżurnego GCZK ( KP PSP, KPP, innych organów 
administracji) o powstaniu zagrożenia. 

  

1.2 Ocena sytuacji pod kątem możliwej liczby poszkodowanych, rodzaju obrażeń itp.    

1.3 W sytuacji gdy siły i środki SOR będą niewystarczające nawiązanie kontaktu z Lekarzem 
Koordynatorem Ratownictwa Medycznego z prośbą o wsparcie w działaniach 
ratowniczych - przyjęcia osób rannych przez inne szpitale. 
 

SOR/SP ZOZ 

  



 147

Lp. Zadanie Wykonawcy Uwagi Czynności 

1.4 Bieżące informowanie Lekarza Koordynatora Ratownictwa Medycznego o przebiegu 
sytuacji. 
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b) Organizacja łączności 

Lp. Podmiot 

System łączności 
radiowej – sieć 

zarządzania 
Wojewody 

System 
łączności 
resortowej 

SŁAP 
Sieć PTC 
biznesowa  

Poprzez 
usługi 

internet 

1. KP PSP U U U  A, D, U 

2. 
KP 

Policji 
U U U  A, D, U 

3. PCZK U  U U A, D, U 

4. GCZK U  U U A, D, U 
 
U – użytkownik; D – dysponent, A- administrator 

 
c) Organizacja systemu monitorowania zagrożeń, ostrzegania i alarmowania 

Monitorowanie zagrożeń odbywa się zgodnie z „Planem głównym” rozdział „Zespół przedsięwzięć na wypadek sytuacji kryzysowych” punkt 

„Zadania w zakresie monitorowania zagrożeń” . Komórką organizacyjną agregującą i zbierającą na bieżąco informacje w ramach monitoringu na 

poziomie gminy jest Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego. GCZK przyjmuje informacje zarówno od organów i jednostek organizacyjnych 

administracji publicznej, powiatowej administracji zespolonej oraz niezespolonej oraz innych podmiotów i instytucji w tym podmiotów prywatnych. 

Podmioty prowadzące monitoring na podstawie odrębnych ustaw zobowiązane są ponadto do powiadamiania, czyli przekazania uzyskanych 

informacji 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 (PRK 1). We wszystkich sytuacjach 

wymagających ostrzegania i alarmowania realizowana jest PRK 10. 
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d) Zasady informowania ludności o zagrożeniach i sposobach postępowania na wypadek zagrożeń 

Zasady informowania ludności w poszczególnych zagrożeniach wynikają z przepisów szczególnych, co obrazuje poniższa tabela, aby jednak na 

poziomie gminnym realizować te zadania skutecznie dla poszczególnych zagrożeń stosuje się odpowiednie PRK. 

Lp. Nazwa procedury Wykonawca Plan, w którym ujęto 
procedurę 

1. 
PRK 10 Alarmowanie, ostrzeganie                            
i informowanie ludności 

GCZK 
Plan Zarządzania 

Kryzysowego 

2. 
PRK 1 Działania w sytuacji wystąpienia 
zagrożeń hydrometeorologicznych 
 

GCZK 
Plan Zarządzania 

Kryzysowego 

 

Informowanie przez Burmistrza ludności o zagrożeniach i sposobach postępowania odbywa się w dwóch wariantach, obligatoryjnym  tzn. takim 

który wynika jednoznacznie z przepisów prawa (Burmistrz zobowiązany jest w określonych sytuacjach informować społeczeństwo o zagrożeniach) oraz 

w wariancie uznaniowym, który wynika z decyzji Burmistrza o konieczności podjęcia działań informowania. 

Wariant obligatoryjny:  

1. W przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego, powodującego przekroczenie poziomów interwencyjnych, Burmistrz po otrzymaniu informacji od 

Starosty jest zobligowany do poinformowania ludności na podstawie danych uzyskanych od Prezesa PAA, i wówczas realizowana jest procedura 

przekazywania ludności informacji wyprzedzającej w przypadku zdarzeń radiacyjnych. 

2. W przypadku wprowadzenia rozporządzeń porządkowych, Burmistrz zobowiązany jest skutecznie informować ludność o ich treści. Wówczas 

realizuje się procedurę przekazywania do wiadomości publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty, aktów prawnych wydanych przez 

Prezydenta, Radę Ministrów, ministra kierującego działem administracji rządowej lub Burmistrza. 
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Wariant uznaniowy: 

W tym wariancie Burmistrz z własnej inicjatyw lub na wniosek członków GZZK może uruchomić akcję informacyjną dotyczącą konkretnych 

zagrożeń, bądź też sposobów postępowania. Sposoby i metody informowania uzależnione są od posiadanego zapasu czasu oraz wielkości dysponowanych 

środków finansowych.  

W tym wariancie działań stosuje się przede wszystkim następujące środki przekazu: komunikaty przekazywane przez środki masowego przekazu, 

ulotki, infolinia. Akcję informacyjną koordynuje w takich sytuacjach GZZK (jeśli jej prowadzenie przekracza możliwości służby właściwej                       

w konkretnym zagrożeniu). W celu realizacji tego wariantu uruchamia się procedury informowania ludności PRK 1 (dystrybuowanie komunikatów 

ostrzegawczych i alarmowych hydrometeorologicznych na podstawie danych IMGW). 

 

e) Organizacja ewakuacji 

Organizację ewakuacji na szczeblu gminy zaplanowano zgodnie z wytycznymi Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 17 października 2008 roku               

w sprawie zasad ewakuacji ludności, zwierząt i mienia na wypadek masowego zagrożenia oraz wytycznymi Wojewody Wielkopolskiego Szefa Obrony 

Cywilnej Województwa  z dnia 5 czerwca 2009 roku w sprawie zasad planowania, ewakuacji ludności  i opracowania planów ewakuacji w województwie 

wielkopolskim i ujęto w następującej dokumentacji planistycznej: 

− Plan ewakuacji/przyjęcia ludności w Gminie i Mieście Jastrowie – ewakuacja I i II stopnia – załącznik funkcjonalny do Planu Zarządzania 

Kryzysowego, 

− Plan ewakuacji/przyjęcia ludności w Gminie i Mieście Jastrowie – ewakuacja III stopnia – załącznik funkcjonalny do Planu Obrony Cywilnej. 
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f) Organizacja ratownictwa, opieki medycznej i pomocy społecznej oraz pomocy psychologicznej 

Organizacja ratownictwa i opieki medycznej 

System PRM zorganizowany jest w oparciu o Wojewódzki plan działania systemu PRM.  Koordynowanie działań jednostek systemu 

Państwowego Ratownictwa Medycznego należy do zadań Wojewody. 

Szczegółowo organizację ratownictwa oraz opieki medycznej (zespoły ratownictwa medycznego, wyposażenie Szpitala Powiatowego w Złotowie 

oraz wykazy placówek służby zdrowia i aptek) zawarte jest w Powiatowym Planie Publicznej i Niepublicznej Służby Zdrowia na potrzeby obronne 

państwa. 

Organizacja pomocy społecznej 

Opieka społeczna jest domeną jednostek samorządu gminnego, który dysponuje w tym zakresie zarówno siłami jak i środkami. Na szczeblu gminy 

właściwą jednostką jest Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrowiu. 

Organizacja pomocy psychologicznej 

Organizacja pomocy psychologicznej realizowana będzie w oparciu o Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne w Jastrowiu. Celem poradni jest 

udzielanie pomocy osobom z problemami w domu, w szkole, w pracy. Oferta głównie skierowana jest do dzieci w wieku od 0 do 3 roku życia, dzieci 

przedszkolnych, dzieci i młodzieży ze wszystkich typów szkół oraz ich rodziców i nauczycieli. 

g) Organizacja ochrony przed zagrożeniami charakterystycznymi dla obszaru gminy 

W Gminie i Mieście Jastrowie nie występują zagrożenia charakterystyczne dla jego obszaru. Położenie geograficzne na obszarach nizinnych jak                   

i brak granicy z innymi państwami oraz brak granicy morskiej, a także zagrożeń górniczych powoduje, że nie można jednoznacznie wskazać kluczowego 

charakterystycznego zagrożenia dla obszaru gminy. Biorąc jednak pod uwagę doświadczenia historyczne zauważalnym są zagrożenia - skutki związane            

z występowaniem ekstremalnych zjawisk meteorologicznych w postaci silnych burz, nawałnic, silnymi opadami śniegu. Niestety na tego typu zjawiska 

meteorologiczne nie można przygotować skutecznej procedury przeciwdziałania, prowadzone są jednak działania mające zniwelować negatywne skutki 

dla społeczeństwa. Nie można jednakże wykluczyć całkowicie zagrożeń z tytułu katastrof komunikacyjnych na głównych drogach krajowych                              

i wojewódzkich oraz awarii przemysłowej w dwóch zakładach pracy posiadających substancje niebezpieczne.   
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Organizacja ochrony przed ww. zjawiskami obejmuje m.in.: 

− utrzymanie systemów łączności radiowej w relacji GCZK – PCZK – WCZK, czyli systemów awaryjnych w stosunku do istniejących systemów 

łączności przewodowych (PSTN) oraz sieci PTC; 

− alarmowanie i ostrzeganie operatorów infrastruktury o występujących lub przewidywanych zjawiskach meteorologicznych w ramach procedury 

PRK 1; 

− alarmowanie i ostrzeganie ludności poprzez środki masowego przekazu zgodnie z PRK 10; 

− dystrybuowanie komunikatów ostrzegawczych i alarmowych hydrometeorologicznych na podstawie danych IMGW. 
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h) Wykaz zawartych umów i porozumień 

 

Lp. Podmiot, z którym 
zawarto umowę 

Zakres umów Uwagi 

1. 

Zakład Energetyki Cieplnej               
i Usług Komunalnych  

w Jastrowiu 
Zimowe utrzymanie dróg W Statucie działania spółki 

2. 

Zakład Rolniczo 
Przemysłowy  
„Farmutil” 
w Śmiłowie  

W zakresie wywozu                            
i przetwarzania produktów 
ubocznych pochodzenia 

zwierzęcego 

Zawarta w dniu 2 stycznia 2013r. 

3. 

 
Werner Bronisław 

w Sypniewie 
Zimowe utrzymanie dróg Zawarta w dniu 24 grudnia 2012r. 

4. 

 
Małachowski Stanisław 

w Nadarzynach 
Zimowe utrzymanie dróg Zawarta w dniu 4 grudnia 2012r. 

5. 

 
Konczerewicz Ryszard  
w Brzeźnica-Kolonia 

 

Zimowe utrzymanie dróg Zawarta w dniu 4 grudnia 2012r. 

6. 

 
PRU „ROLSAM” 

w Samborsku 
Zimowe utrzymanie dróg Zawarta w dniu 4 grudnia 2012r. 

7. 

 
Król Irena 

w Brzeźnicy 
Zimowe utrzymanie dróg Zawarta w dniu 4 grudnia 2012r. 
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i) Zasady i tryb oceniania i dokumentowania szkód 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Otrzymanie wniosku od gminy Przekazanie wniosku do Wojewody     
o dotacje celowe 

Przedsięwzięcia Wykonawcy 

 
I.  SYTUACJA DOTYCZY  PRZYNAJMNIEJ DWÓCH GMIN 

 
Powołanie komisji ds. ustalenia szkód i szacowania strat powstałych  wskutek klęski żywiołowej.  
Opracowanie protokołu szkód i powstałych strat, zawierającego: 

1) datę i miejsce oraz numer protokołu strat powstałych, 
2) skład komisji, 
3) datę i miejsce wystąpienia oraz charakter klęski żywiołowej, 
4) 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”). 

wraz z podaniem:  
− urzędowej nazwy miejscowości, na terenie której położony jest zniszczony obiekt  (np. droga powiatowa w miejscowości X, 

szkoła podstawowa w miejscowości X), 
−  charakterystyki obiektu (np. droga powiatowa o numerze X, relacji X-Y, droga gminna o nazwie zwyczajowej X), 
−  charakteru oraz wielkość szkód (np. zniszczenie nawierzchni żwirowej na długości 500 mb, zalanie budynku w m2, do 

wysokości m, uszkodzenie wodociągu na długości mb, zniszczenie studzienek rewizyjnych w szt., uszkodzenie konstrukcji 
mostu, konstrukcji nośnej, podmycie przyczółków itd.), 

− wysokości strat na danym obiekcie.  
Opracowanie planu usuwania skutków klęsk żywiołowych, zawierającego: 

1) wykaz zadań podlegających odbudowie lub remontowi z określeniem hierarchii ich ważności, 
2) bilans potrzeb finansowych w zakresie ich likwidacji, 
3) program likwidacji strat w rozbiciu na lata z uwzględnieniem możliwości finansowych jednostki samorządu. 
4) Wystąpienie do Wojewody z prośbą o dokonanie weryfikacji strat oszacowanych przez komisję działającą na szczeblu 

powiatowym. 
Dokument ten powinien być dokumentem wyjściowym przy ubieganiu się o środki finansowe z budżetu państwa. 

Burmistrz stosownie do terenu objętego klęską 
żywiołową. 

 
Komisje powołane przez Burmistrza 
stosownie do terenu objętego klęską żywiołową 

 

II. SYTUACJA DOTYCZY JEDNEJ GMINY.  
1. Wystąpienie Burmistrza do Starosty z prośbą o dokonanie weryfikacji strat oszacowanych przez komisję 

działającą na szczeblu gminnym. 
2. Powołanie komisji powiatowej, której zadaniem jest dokonanie analizy przedłożonych protokołów zniszczeń                

i oceny czy wysokość strat jest zgodna ze stanem faktycznym oraz czy wysokości strat są właściwie wycenione. 
3. Dokonanie analizy przedłożonych protokołów i sporządzenie protokołu weryfikującego straty. 
Wystąpienie do Wojewody z prośbą o dokonanie weryfikacji strat oszacowanych przez komisję działającą na szczeblu 
powiatowym. 

Starosta/ Komisja Powiatowa 
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j) Procedury uruchamiania rezerw państwowych 

W określonych sytuacjach Burmistrz będzie wnioskował o uruchomienie rezerw państwowych. Dotyczyć to może zagrożenia radiacyjnego, 

epidemicznego oraz podniesienia gotowości do działania szpitali. 

 

k) Wykaz infrastruktury krytycznej 

Burmistrz nie otrzymał do dnia sporządzenia „Planu ...”  wykazu obiektów, instalacji  i systemów infrastruktury krytycznej. 

 

l) Priorytety w zakresie odtwarzania infrastruktury  krytycznej 

Priorytety zostaną uzupełnione po otrzymaniu wykazu obiektów, instalacji i systemów infrastruktury krytycznej (po opracowaniu Wojewódzkiego 

Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej). 
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4. Arkusz uzgodnień 

        PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO GMINY I MIASTA JASTROWIE zaopiniowano oraz uzgodniono stosownie do art.5 ust.5 

ustawy  z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590 ze zm.). 

 

 

 

Uczestnik  
Funkcja pełniona  

w Gminnym Zespole 
Zarządzania Kryzysowego 

Podpis 

Andrzej Kacprzak 
Komendant Miejsko-Gminnej Ochotniczej Straży Pożarnej  

w Jastrowiu 
Zastępca Szefa GZZK  

Błażej Redzimski  
Komendant Komisariatu Policji  w Jastrowiu 

Zastępca Szefa GZZK  

Renata Szewczyk 
Sekretarz Gminy i Miasta 

Jastrowie 
Zastępca Szefa GZZK  

 
Jarosław Janusiak 

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Jastrowiu 

 

Członek GZZK  
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Grzegorz Białas  
Prezes Zakładu Energetyki Cieplnej i Usług Komunalnych  

w Jastrowiu  
Członek GZZK  

Krystyna Kubat 
Przychodnia Medycyny Rodzinnej ”Medjast” 

w Jastrowiu  
Członek GZZK  

Ireneusz Żendel 
Kierownik OLPP  Baza Nr 8  

w Jastrowiu 
  

 
 

Henryk Wawrzyniak  
Dyrektor PHU „NORIS” Chłodnia Jastrowie 

w Jastrowiu  
 

  

Halina Godlewska 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  

w Złotowie 
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Marek  Winiarski  
Powiatowy Lekarz Weterynarii  

w Złotowie 
  

Ewa Radeberg  
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego  

w Złotowie 
  

Jerzy Teusz  
Dyrektor Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego  

w Złotowie 
  

Henryk Machnacz  
Kierownik Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń 

Wodnych Inspektoratu  
w Złotowie 

  

 

 


