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1. Dokumenty odniesienia 
 
1. Akty prawne 

1) Ustawy 
                 
 ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920                   

z późn. zm.), 

 ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1856 
z późn. zm.), 

 ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym  
(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 882), 

 ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz.U. z 2017r. poz. 1897), 
 ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym (Dz.U. z 2017r. 1928 ), 
 ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. 

zm.), 
 ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 470                  

z późn. zm.), 
 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 2019 r. 

poz.1499 z późn. zm.), 
 ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 

1372), 
 ustawa z dnia z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji  (Dz. U. z 2020 r. poz. 360),  
 ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.), 
 ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 

59 z późn. zm.), 
 ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami  

(Dz.U. z 2020 r. poz. 282), 
 ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne  (Dz.U. z 2020 r. poz. 310), 
 ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 710), 
 ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 2140), 
 ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 305), 
 ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 833), 
 ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2020 r. poz. 6), 
 ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U. z 2018 r. poz. 36  

z późn. zm.) 
 ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1668                                

z póżn. zm.), 
 ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji 

Wywiadu (Dz.U. z 2020 r. poz. 27 z późn. zm.), 
 ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2019 r. poz. 

1355 z późn. zm.), 
 ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1792), 
 ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1541  z późn. zm.), 
 ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń                         

i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1239), 
 ustawa z dnia 22 listopada 2002 r. o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających  

z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowieka                          
i obywatela (Dz.U. z 2002 nr 233 poz. 1955), 

 ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne(t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 499), 
 ustawa z dnia 16 lutego 2007r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu 

ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa 
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paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz.U z 2020 r. poz. 411                    
z późn. zm.), 

 ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób 
zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2018 poz. 1967), 

 ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz.U. z 2019 r. poz. 972), 
 ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych 

(Dz.U. z 2019 r. poz. 2178), 
 ustawa z dnia 12 grudnia 2003r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz.U.                    

z 2016 poz. 2047), 
 ustawa z dnia 23 maja 1991r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz.U. z 2020 r. 

poz. 123 z późn. zm.), 
 ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2019 r. poz. 1437 z późn. zm.); 
 ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych 

aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461). 
 

2) Rozporządzenia 
 

 rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 25 sierpnia 2004r. w sprawie organizacji                   
i sposobu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji 
kryzysowych (Dz.U. z 2004r  nr 212 poz. 2153), 

 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 1999 r. w sprawie zasad oraz trybu 
ustalania i wypłaty odszkodowań za szkody poniesione w związku z akcjami 
zwalczania klęsk żywiołowych (Dz.U. z 1999r. nr 55 poz.573), 

 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie informacji 
wyprzedzającej dla ludności na wypadek zdarzeń radiacyjnych (Dz.U.2004 r. nr 
102poz.1065), 

 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie określenia 
podmiotów właściwych w sprawach kontroli po zdarzeniu radiacyjnym żywności  
i środków żywienia zwierząt na zgodność z maksymalnymi dopuszczalnymi 
poziomami skażeń promieniotwórczych (Dz.U.z 2004r. nr 98 poz. 988); 

 rozporządzenie Rady Ministrów   z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie szczegółowego 
zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej 
województw, powiatów i gmin (Dz.U. z 2002r. Nr. 96 poz. 850) 

 
3) Akty prawa miejscowego 

 
 Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Świerczowie. 
 Zarządzenie Nr 178/2012 Wójta Gminy  Świerczów z dnia 30 listopada 2012 r.  w sprawie 

powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego  
 
4) Plany zewnętrzne 
 

1. „Plan Ratowniczy Powiatu Namysłowskiego” – Komendant Powiatowy Państwowej 
Straży Pożarnej w Namysłowie; 

2. „Plan działania Komendanta Powiatowego Policji w przypadku zaistnienia katastrofy 
lub awarii technicznej” –  Komendant  Powiatowy  Policji  w  Namysłowie; 

3.  „Plany gotowości zwalczania –   Powiatowy   Lekarz   Weterynarii   w   Namysłowie; 
1) wysoce zjadliwej grypy ptaków – HPAI”, 
2) afrykańskiego pomoru świń – ASF”,  
3) choroby niebieskiego języka – BTV”, 
4) pryszczycy – MFD”, 
5) choroby pęcherzykowej świń – SVD”, 
6) klasycznego pomoru świń – CSF”, 
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7) gąbczastej encefalopatii bydła – BSE”, 
8) rzekomego pomoru drobiu – ND,”  
      

 4. „ Plan   postępowania   na   wypadek  sytuacji   kryzysowych  na  terenie  powiatu 
            Namysłowskiego”  –  Państwowy   Powiatowy   Inspektor   Sanitarny                           
            w    Namysłowie; 
      5.   Wyciąg  z „Planu udziału Wojewódzkiego   Sztabu  Wojskowego   w    przypadku 

      wystąpienia sytuacji kryzysowych” – Wojskowa  Komenda  Uzupełnień  w  Brzegu; 
6.  „Wojewódzki plan działania na wypadek  epidemii”   –   Wydział    Bezpieczeństwa               
     i Zarządzania Kryzysowego Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego; 
7. „Wojewódzki    plan    postępowania     awaryjnego     na     wypadek     zdarzeń 

radiacyjnych” – Wydział Bezpieczeństwa i  Zarządzania  Kryzysowego   Opolskiego 
Urzędu Wojewódzkiego; 

8. „Plan Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla  Województwa 
Opolskiego” – Wydział Bezpieczeństwa  i   Zarządzania   Kryzysowego   Opolskiego 
Urzędu Wojewódzkiego. 

 
5) Plany wewnętrzne 
 
1) „Plan Obrony Cywilnej Gminy Świerczów”, 
2) „Plan ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych 

dla gminy Świerczów”, 
3) „Plan ewakuacji (przyjęcia) ludności II stopnia Gminy Świerczów ”,  
4) „Plan operacyjny ochrony przed powodzią  Gminy Świerczów”; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

2. Cel Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego 
 
 

Gminny Plan Zarządzania Kryzysowego zwany dalej Planem – stanowi jedno                    
z podstawowych narzędzi Wójta Gminy oraz Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego           
w przypadku wystąpienia zagrożenia powodującego lub mogącego spowodować sytuację 
kryzysową o skutkach wykraczających poza granice gminy lub takie, które wymagają 
zaangażowania sił i środków przekraczających możliwości gminy – czyli szczebla 
wojewódzkiego i ponad wojewódzkiego. 
 

Celem Planu jest zapewnienie systemowego, skoordynowanego i efektywnego 
reagowania administracji publicznej gminy na wystąpienie zagrożeń, a w szczególności 
określenie: 

1. potencjalnych rodzajów zagrożeń i oceny ryzyka ich wystąpienia na terenie gminy,                 
w tym dotyczących infrastruktury krytycznej; 

2. obowiązków uczestnikom zarządzania kryzysowego (zgodnie z kompetencyjnym 
zakresem odpowiedzialności) z terenu gminy, dotyczących wykonania właściwych 
zadań, w odpowiednim miejscu i czasie – gdy wymaga tego sytuacja; 

3. zależności kierowania i współdziałania pomiędzy uczestnikami zarządzania 
kryzysowego; 

4. sposobów ochrony ludzi, mienia, zwierząt i środowiska przez zagrożeniami; 
5. działań zmierzających do zapewnienia funkcjonalności, ciągłości działań  i integralności 

infrastruktury krytycznej dla zapobiegania zagrożeniom, ryzykom lub słabym punktom 
oraz ograniczenia i neutralizacji ich skutków oraz szybkiego odtworzenia tej infrastruktury 
na wypadek awarii, ataków oraz innych zdarzeń zakłócających jej prawidłowe 
funkcjonowanie; 

6. personelu, wyposażenia, urządzeń, zaopatrzenia i innych zasobów dostępnych                   
w ramach własnej społeczności lub w ramach porozumienia z innymi społecznościami, 
które możliwe są do wykorzystania podczas działań ratowniczych. 

  
Treść planu odniesiono do określonych zagrożeń, będących następstwem: 
1. działania sił przyrody; 
2. katastrof i wypadków wynikających z działalności człowieka; 
3. zdarzeń naruszających bezpieczeństwo obywateli i porządek publiczny, których skutki 

mogą zagrażać życiu i zdrowiu znacznej ilości ludzi lub gospodarce, a ich likwidacja 
może być skuteczna tylko w ścisłym współdziałaniu różnych organów administracji 
publicznej oraz specjalistycznych służb, inspekcji, instytucji i organizacji pozarządowych. 

 
Plan ma zastosowanie w każdej fazie zarządzania kryzysowego: 
1. zapobiegania sytuacjom kryzysowym; 
2. przygotowania do przejmowania nad nimi kontroli; 
3. reagowania w przypadku ich wystąpienia; 
4. usuwania ich skutków i odtwarzania zasobów i infrastruktury krytycznej.   
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3. Arkusz uzgodnień 

 

 
Lp. 

 

Organ/kierownik 
jednostki/komórki organizacyjnej 

Data Pieczęć i podpis 

1.  

  

2. 

 
 
 
 
 

  

 
3. 

 
 
 
 
 

  

4. 

 

 

 

 

  

5. 

 
 
 
 
 

  

6. 

 
 
 
 
 

  

7.  

  

8.  

  
 
 
 
 

9.  

  
 
 
 
 

10.  
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Lp. 

 

Organ/kierownik 
jednostki/komórki organizacyjnej 

Data Pieczęć i podpis 

11. 

TAURON Dystrybucja S.A. 
ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków 
Oddział w Opolu, Rejon Dystrybucji  Północ – Kluczbork 

UZGODNIONO NA SZCZEBLU WOJEWÓDZKIM 

  
Inspektor 

 
Marta Woźniak 

12.  
 
 

 
 
 
 
 

 
13. 

 

  
 
 
 
 

14.  

  
 
 
 
 

15.  

  
 
 
 
 

16.  

  
 
 
 
 

17.  

  

18.  

  
 
 
 
 

19.  

  
 
 
 
 

20.  
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     4. Arkusz aktualizacji 

 

Lp. 
Zakres aktualizacji 

 

Temat aktualizacji 

Imię i nazwisko 

dokonującego 

aktualizacji 

Data Podpis 
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Lp. 
Zakres aktualizacji 

 

Temat aktualizacji 

Imię i nazwisko 

dokonującego 

aktualizacji 

Data Podpis 
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Lp. 
Zakres aktualizacji 

 

Temat aktualizacji 

Imię i nazwisko 

dokonującego 

aktualizacji 

Data Podpis 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

 

 

 

 



13 

 

5. Opinia Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 

 
Plan Zarządzania Kryzysowego Gminy Świerczów został opracowany zgodnie  

z ustawą o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26 kwietnia 2007r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1856                 

z późn. zm.)  oraz zgodnie z  zaleceniami Wojewody Opolskiego z dnia 26 listopada 2010 r. 

do gminnych planów zarządzania kryzysowego oraz zaleceniami Starosty namysłowskiego     

z dnia 3 grudnia 2010 r. do gminnych planów zarządzania kryzysowego oraz jego 

przydatności w systemie zarządzania kryzysowego. Plan wskazuje struktury i zasady 

organizacyjne podmiotów odpowiedzialnych za funkcjonowanie Gminy Świerczów                              

w sytuacjach kryzysowych. W Planie określone zostały zadania i obowiązki poszczególnych 

uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeństwa. Plan jest przejrzysty                           

i funkcjonalny. Forma graficzna nie budzi zastrzeżeń. Plan Zarządzania Kryzysowego Gminy 

Świerczów opiniuję pozytywnie.             

                

 
 
 
 

                                                Szef 
                                                         Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego  
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6. Rozdzielnik  

 

Lp. Nazwa instytucji/osoba Egz. nr 
Data 

wysłania 

 
Uwagi 

 

1.   

  

2.   
  

3.   
  

4. 
 

 
  

5. 
 

 
  

6.   
  

7.   
  

8.   
  

9.   
  

10.   
  

11.   
  

12. 
 

 
  

13.   
  

14.   
  

15.    
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7. Słownik skrótów zastosowanych w planie 

Lp. 
Zastosowany 

skrót 
Pełne nazewnictwo 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

OUW 

WBiZK 

SP 

WSOiZK 

DP 

GCZK 

PCZK 

WCZK 

PZZK 

KPP 

KP PSP 

OSP 

KSRG 

PIW 

PLW 

WIW 

PSSE 

PPIS 

GOPS 

 PCPR 

PPP 

ZRM 

PRK 

PZK 

SPO 

WKU 

Opolski Urząd Wojewódzki 

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 

Starostwo Powiatowe 

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich 

  Wydział Dróg 

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego 

Powiatowe Centrum Zarzadzania Kryzysowego 

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego 

Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego 

Komenda Powiatowa Policji 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 

Ochotnicza Straż Pożarna 

Krajowy System Ratowniczo – Gaśniczy 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii 

Powiatowy Lekarz Weterynarii 

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii 

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna   

Zespół Ratownictwa Medycznego 

Procedury Reagowania Kryzysowego 

Procedury Zarządzania Kryzysowego 

Standardowe Procedury Operacyjne 

Wojskowa Komenda Uzupełnień 
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28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

 

 

 

TŚP 

PINB 

OC 

PGWWP 

PSG 

GDDKiA 

ZDW 

WIORIN 

RDLP 

SWO 

SWA 

IMGW 

WSzW 

LPR 

HEMS 

NCZ S.A 

BCM 

IK 

 

 

 

Toksyczne Środki Przemysłowe 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 

Obrona Cywilna 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 

Placówka Straży Granicznej 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 

Zarząd Dróg Wojewódzkich 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych 

System Wczesnego Ostrzegania 

System Wczesnego Alarmowania 

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej 

Wojewódzki Sztab Wojskowy 

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe 

Helicopter Emergency Medical Service  

Namysłowskie Centrum Zdrowia S.A. 

Brzeskie Centrum Medyczne 

 Infrastruktura Krytyczna 
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I. Plan główny 
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1. Charakterystyka zagrożeń oraz ocena ryzyka ich 

wystąpienia, w tym dotyczących infrastruktury 

krytycznej, oraz mapy ryzyka i mapy zagrożeń. 
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L.p. Szczegółowa charakterystyka zagrożeń gminy  Ocena ryzyka 

1.POWÓDŹ 

 

1.1 

Gmina Świerczów jest położona w zlewni rzeki Stobrawy, będącej prawobrzeżnym dopływem Odry. 
Rzeka Stobrawa stanowi na dużym odcinku południowo – wschodnią granicę gminy. Przez teren 
gminy przepływają następujące cieki wodne: 
- Stobrawa ( dopływ Odry ) 
- Kluczborska Struga  ( dopływ Stobrawy ) 
- Oziombel ( dopływ Kluczborskiej Strugi ) 
- Szerzyna  ( dopływ Kluczborskiej Strugi ) 
- Bogacica ( dopływ Stobrawy ) 
- Smotrawa ( dopływ Odry ) 
- Minkowski Potok ( dopływ Smotrawy ) 
- Biestrzykowicki Potok ( dopływ Minkowskiego Potoku ) 
- Bąkowicki Potok ( dopływ Ortawy w zlewni Smotrawy ) 
- F-3 (dopływ Kluczborskiej Strugi) 

Przepływy w ciągu roku wahają się w granicach 4-10 m3/sek, maksymalne przepływy wynoszą 50-
55 m3/sek, a przy powodziach katastrofalnych mogą przekroczyć 60m3/sek. Wysokie przepływy 
związane są z półroczem zimowym i osiągają maksimum w marcu. W półroczu letnim dominują 
przepływy niskie.  
Na terenie gminy istnieje małe zagrożenie wystąpienia powodzi. Najwięcej zdarzeń występuje 
podczas wiosennego topnienia śniegu lub długotrwałych opadów deszczu,    w wyniku czego 
podnosi się poziom wód w rzekach i wód gruntowych zatapiających tereny rolne i użytki zielone w 
miejscowościach: Pieczyska, Zbica, Dąbrowa, Kuźnica Dąbrowska, Miejsce przy rzece Stobrawa, 
Biestrzykowice.  W gminie  znajdują się sztuczne zbiorniki wodne wykorzystywane jako stawy 
hodowlane. Na terenie gminy znajduje się kilkanaście stawów rybnych, które nie stanowią  jednak 
źródła zagrożenia. Stawy w większości są własnością prywatną, jedynie w Dąbrowie, Kuźnicy 
Dąbrowskiej i Bielicach stanowią  własność Państwowego Gospodarstwa Rybnego.  

5      

4      

3   x   

2      

1         

 A B C D E 

Skutki dla ludności,  środowiska 

mienia i infrastruktury – średnie. 

Prawdopodobieństwo 

wystąpienia zagrożenia – 

możliwe. -3 

2.POŻARY 

 

    1.2 

Sytuacja w tym zakresie nie ulega zmianie od kilku lat. Największe zagrożenia są spowodowane 

wypalaniem traw, nieużytków oraz pozostałości rolnych na polach. Zagrożenia pożarowe ogólnie w 

miejscowościach ogranicza się do pojedynczych obiektów lub wydzielonych ich części. Większość 

zabudowań to obiekty stare bez odpowiedniego zabezpieczenia, o dużym stopniu zagrożenia 

pożarowego. W przypadku gospodarstw rolnych zagrożenie może objąć kompleksy zabudowań 

mieszkalno- inwentarsko- magazynowych jednego właściciela. Gmina Świerczów leży w północnej 

części województwa opolskiego, zalesienie wynosi około 25% powierzchni i jest to obszar 

bezpośrednio zagrożony pożarami przestrzennymi. Głównym gatunkiem lasotwórczym  jest sosna 

oraz świerk. Drzewa te zwierają duże ilości żywic i olejków eterycznych, co w połączeniu z igliwiem 

i ściółką leśną powoduje duże zagrożenie pożarowe i sprzyja szybkiemu rozprzestrzenianiu się 

pożarów. Zwiększone zagrożenie powoduje też układ drzewostanów- lasy klasy I i II ( wiek do 40 

lat), które są najbardziej zagrożone, zajmują średnio ok. połowy obszarów leśnych. Największe 

zagrożenie stwarzają zbieracze runa leśnego oraz przebiegające przez tereny leśne szlaki 

komunikacyjne, szczególnie drogowe. 

 

5      

4    X  

3      

2      

1         

 A B C D E 

Skutki dla ludności,  środowiska 
mienia i infrastruktury – duże. 
Prawdopodobieństwo 
wystąpienia zagrożenia – 
prawdopodobne -4 

3.HURAGANOWY WIATR/TRĄBA POWIETRZNA 

 

1.3 

Występowanie tego zagrożenia jest coraz częstsze i intensywniejsze w swoim charakterze.  Na 

terenie Gminy Świerczów podczas letnich burz wystąpiły silne wiatry, które powodowały 

uszkodzenia linii energetycznych, połamały drzewa i gałęzie.  

 

 

5      

4      

3      

2  X    

1         

 A B C D E 

Skutki dla ludności,  

środowiska mienia i 

infrastruktury – małe. 

Prawdopodobieństwo 

wystąpienia zagrożenia – 

rzadkie -2 
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4.MRÓZ I OPADY ŚIEGU 

 

1.4 

Zjawisko mrozów i opadów śniegu występuje każdego roku w okresie zimy. Jest to zagrożenie 

naturalne występuje każdego roku z mniejszym lub większym natężeniem. Śnieżyce mogą 

znacznie lub całkowicie unieruchomić, ewentualnie utrudnić komunikację drogową,  zrywają linie 

energetyczne i telekomunikacyjne, odcinając w ten sposób całe miejscowości od świata. 

Silne mrozy powodują straty w produkcji rolnej, stanowią również zagrożenie dla zdrowia   i życia 

ludzi narażonych na ich bezpośrednie oddziaływanie. 

5      

4      

3   x   

2      

1         

 A B C D E 

Skutki dla ludności,  środowiska 

mienia i infrastruktury – średnie. 

Prawdopodobieństwo 

wystąpienia zagrożenia – 

możliwe. - 3 

5.SUSZA I UPAŁ 

  

     

1.5 

 

W Polsce upały stanowią szczególne zagrożenie dla życia człowieka. Ochroną przed skutkami 

upałów może być odpowiedni ubiór, spożywanie dużej ilości płynów zawierających sole mineralne, 

unikanie alkoholu. Upały powodują także zniszczenia materialne. Wysokie temperatury niszczą 

nawierzchnie dróg, tory kolejowe oraz linie energetyczne. Na terenie gminy Świerczów upały          i 

susze spowodowały straty w uprawach rolnych.  

5      

4      

3   x   

2      

1         

 A B C D E 

Skutki dla ludności,  środowiska 

mienia i infrastruktury – średnie. 

Prawdopodobieństwo 

wystąpienia zagrożenia – 

możliwe. -3 

6.SKAŻENIE CHEMICZNO - EKOLOGICZNE 

 

1.6 

 
 
Na terenie Gminy Świerczów nie ma dużych zakładów, które magazynowałyby  niebezpieczne 
związki chemiczne. Skażenie chemiczno – ekologiczne może nastąpić jedynie podczas transportu 
materiałów niebezpiecznych drogą wojewódzką nr 454 z Opola do Namysłowa przez               m. 
Miejsce, Świerczów, Biestrzykowice oraz drogą powiatową nr 136 przez miejscowości : Starościn, 
Dąbrowa, Świerczów. 
W ostatnich 10 latach nie odnotowano żadnych zdarzeń, które swoim charakterem wyczerpały by 
znamiona: 
- wypadku komunikacyjnego o charakterze katastrofy drogowej z udziałem wielu pojazdów, 
-  wypadków w czasie transportu NSCH szlakami  drogowymi. 
W związku z powyższym nie ma możliwości opracowania oceny ryzyka  i prawdopodobieństwa 
wystąpienia zagrożeń wyrażonych przez częstotliwość wystąpienia zdarzeń, ponieważ takich nie 
odnotowano na terenie gminy Świerczów. 

5      

4      

3      

2      

1 X        

 A B C D E 

 

Skutki dla ludności,  środowiska 

mienia i infrastruktury – bardzo 

rzadkie 

Prawdopodobieństwo 

wystąpienia zagrożenia – 

minimalna – 1 
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7.ZDARZENIA RADIACYJNE 

 

1.7 

 

 

W razie zagrożenia promieniotwórczego w wyniku awarii elektrowni jądrowych na terytorium Czech 

i Słowacji: Mohowce – ok 250 km, Dukovany – ok. 260 km, Jasłowskie Bohunice – ok. 250 km, 

Temelin – ok. 320 km i ewentualnego działania radiacyjnego na obszarze gminy niezbędne jest 

podjęcie czynności profilaktycznych spośród których najważniejsze jest podanie mieszkańcom z 

poszczególnych grup ryzyka czynnego jodu w odpowiednich dawkach  w postaci tabletek 

jodowych. Za realizacje zadań w zakresie przygotowania i wydawania dla ludności tabletek 

jodowych na terenie gminy Świerczów odpowiada Sekretarz Gminy.    

 

5      

4      

3      

2      

1 X        

 A B C D E 

Skutki dla ludności,  środowiska 

mienia i infrastruktury – bardzo 

rzadkie 

Prawdopodobieństwo 

wystąpienia zagrożenia – 

minimalna – 1 

8.ZAGROŻENIE EPIDEMICZNE I EPIDEMIA 

 

1.8 

 

Możliwość zaistnienia zagrożeń typu epidemiologicznego jest podobna jak dla innych obszarów 

kraju i nie sposób określić czas i miejsce wystąpienia. Na zdarzenia epidemiologiczne lub 

pandemiczne  praktycznie nie jesteśmy przygotowani i wystąpienie choroby zakaźnej 

rozprzestrzeniającej się wśród ludzi byłoby trudne do opanowania. Szczegółowe informacje co do 

charakteru jak   i zasięgu zagrożenia epidemiologicznego możliwe są            w oparciu o działania  

i analizy specjalistyczne służb nadzorujących działania   w tym zakresie, tj. dla zagrożeń epidemii 

zwierzęcej – Powiatowy Inspektorat Weterynarii oraz pozostałych epidemii – Państwowa 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna   w Namysłowie. 

 

5      

4      

3   X   

2      

1         

 A B C D E 

Skutki dla ludności,  środowiska 

mienia i infrastruktury – 

możliwe 

Prawdopodobieństwo 

wystąpienia zagrożenia – 

średnia – 3 

9.ZAGROZENIE BEZPIECZEŃSTWA ENERGETYCZNEGO 

9.1.ZAKŁÓCENIA W DOSTARCZNAIU ENERGII ELEKTRYCZNEJ 

 

1.9.1 

9.1. Zakłócenia w dostawie energii elektrycznej 
Zaopatrzenie terenów osadniczych gminy w energię elektryczną zapewniają istniejące i 
projektowane sieci elektroenergetyczne średniego napięcia. Zasilanie terenów przeznaczonych 
pod zabudowę  zapewniają istniejące sieci nn wyprowadzane z istniejących i projektowanych stacji 
transformatorowych 15/04kV. 
Przez teren gminy Świerczów przebiegają tranzytowo linie 
napowietrzne najwyższych napięć: 
     - jednotorowa 110kV 
    - dwutorowa 400 kV 

  dla których strefy ochrony wynoszą odpowiednio 
      - dla linii 400kV  -  33m 
      - dla linii 110kV  -  14,5m 

 
Możliwe są jedynie okresowe, krótkotrwałe wyłączenia dostaw prądu do odbiorców  w wypadku 
uszkodzeń linii energetycznych spowodowanych anomaliami pogodowymi     i innymi zdarzeniami 
losowymi.  

5      

4      

3      

2  X    

1         

 A B C D E 

Skutki dla ludności,  środowiska 

mienia i infrastruktury – małe. 

Prawdopodobieństwo 

wystąpienia zagrożenia – 

rzadkie – 2 
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9.2. ZAKŁÓCENIA W DOSTARCZANIAU PALIWA 

        

1.9.2 

 
Zgodne z przyjętymi rozwiązaniami prawnymi przyznano Radzie Ministrów dodatkowe uprawnienia 
dotyczące możliwości wprowadzenia ograniczeń mających na celu obniżenie zużycia produktów 
naftowych, a obowiązek  zapewnienia egzekwowania wprowadzonych środków interwencji nałożono 
na wojewodów i podległe im służby. 

5      

4      

3      

2      

1 X        

 A B C D E 

Skutki dla ludności,  

środowiska mienia i 

infrastruktury – bardzo rzadkie 

Prawdopodobieństwo 

wystąpienia zagrożenia – 

minimalna – 1 

9.3.ZAKŁÓCENIA W DOSTARCZANIU GAZU 

 

       

1.9.3 

 

Na terenie gminy nie ma gazociągu. Mieszkańcy gminy zaopatrywani są w gaz propan-butan w 

butlach 11 kg 

 

  

5      

4      

3      

2      

1 X        

 A B C D E 

Skutki dla ludności,  

środowiska mienia i 

infrastruktury – bardzo rzadkie 

Prawdopodobieństwo 

wystąpienia zagrożenia – 

minimalna – 1       
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9.4.ZAKŁÓCENIA W DOSTARCZANIU ENERGII CIEPLNEJ 

     1.9.4 W zakresie zaopatrzenia w ciepło – zachowuje się indywidualne systemy grzewcze, z 

zakazem stosowania jako źródeł energii paliw i urządzeń do ich spalania, które nie  spełniają 

wymogów ochrony środowiska.    

Na terenie gminy nie występują elektrownie, elektrociepłownie, ropociągi, paliwowe bazy  

produkcyjno – magazynowe. 

5      

4      

3      

2      

1 X        

 A B C D E 

 

Skutki dla ludności,  
środowiska mienia i 
infrastruktury – bardzo rzadkie 
Prawdopodobieństwo 
wystąpienia zagrożenia – 
minimalna – 1        

9.5.ZAKŁÓCENIA W DOSTARCZANIU WODY 

     

     1.9.5 

Gmina Świerczów jest zwodociągowana. Zaopatrzenie  w wodę zapewniaj następujące ujęcia 

wody: 

- ujęcie i stacja uzdatniania wody Świerczów  i przepompownia wody w miejscowości Dąbrowa 

- ujęcie i stacja uzdatniania wody Siemysłów gmina Domaszowice. 

Zarządcą wodociągu jest ZWiUK „EKOWOD” Sp. z o.o. w Namysłowie, ul. Mariańska. 

Również w sytuacjach kryzysowych zabezpiecza dostawę wody na terenie gminy Świerczów. 

5      

4      

3      

2      

1 X        

 A B C D E 

 

Skutki dla ludności,  
środowiska mienia i 
infrastruktury – bardzo rzadkie 
Prawdopodobieństwo 
wystąpienia zagrożenia – 
minimalna – 1        

10. KATASTROFY KOMUNIKACYJNE I BUDOWLANE 

10.1.KATASTROFY BUDOWLANE 

 

  1.10.1 

 

Na terenie gminy Świerczów nie ma obiektów szczególnie zagrożonych katastrofami 

budowlanymi. 

 

5      

4      

3      

2      

1 X        

 A B C D E 

 

Skutki dla ludności,  
środowiska mienia i 
infrastruktury – bardzo rzadkie 
Prawdopodobieństwo 
wystąpienia zagrożenia – 
minimalna – 1        
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10.2.KATASTROFY DROGOWE 

  

    1.10.2 

 

W ostatnich 10 latach nie odnotowano żadnych zdarzeń, które swoim charakterem wyczerpały 

by znamiona: 

 wypadku komunikacyjnego o charakterze katastrofy drogowej z udziałem wielu 
pojazdów, 

 

5      

4      

3      

2      

1 X        

 A B C D E 

 

Skutki dla ludności,  
środowiska mienia i 
infrastruktury – bardzo rzadkie 
Prawdopodobieństwo 
wystąpienia zagrożenia – 
minimalna – 1        

10.3 KATASTROFY KOLEJOWE 

 

   1.10.3 

 

Przez teren Gminy Świerczów przebiega linia kolejowa, która jest nieczynna. 
5      

4      

3      

2      

1         

 A B C D E 

 

Skutki dla ludności,  
środowiska mienia i 
infrastruktury – bardzo rzadkie 
Prawdopodobieństwo 
wystąpienia zagrożenia – 
minimalna – 0        

11. ZAGROZENIE WYSTĄPIENIA CHOROBY ZWIERZĄT 

 

    1.11 

 

W miejscowościach Świerczów, Starościn i Biestrzykowice znajdują się fermy drobiu. Zachodzi 

możliwość wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków – HPAI i wyznaczenia terenu 

zapowietrzonego obejmującego miejscowości: Biestrzykowice, Miodary, Świerczów   i 

Starościn. 

  

5      

4      

3      

2  X    

1         

 A B C D E 

Skutki dla ludności,  

środowiska mienia i 

infrastruktury – małe. 

Prawdopodobieństwo 

wystąpienia zagrożenia – 

rzadkie – 2 
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12. ZAGROZENIE WYSTAPIENIA LUB WYSTĄPIENIE ORGANIZMU SZKODLIWEGO 

   1.12 Rodzaje chorób roślin uprawnych: 
 fuzariozy roślin – grupa chorób wywołanych przez grzyby z rodzaju Fusarium, 

powszechnie występujące w środowisku; 
 szara pleśń – grupa chorób grzybowych wielu gatunków roślin, może występować we 

wszystkich fazach rozwojowych roślin: od siewki po owoce i nasiona, jest to również 
pospolita choroba występująca na przechowywanych płodach rolnych; 

 zaraza ziemniaka i pomidora – jest jedną z najgroźniejszych chorób ziemniaka oraz 
pomidora w gruncie i pod osłonami, występuje również na przechowywanych 
ziemniakach. 

Wymienione powyżej choroby roślin występują powszechnie i do zwalczania ich stosuje się 
odpowiednie środki chemiczne. W wypadku nie powstrzymania choroby roślin może wystąpić 
tzw. „wyjałowienie”, co stanowić będzie przyczynę ewakuacji ludności, nie tylko rolniczej. 
Choroby roślin mogą stanowić zagrożenie: 
 dla zdrowia ludności i zwierząt gospodarskich; 
 spadku plonów roślin,  
 obniżenia ich wartości kalorycznych,  

a w efekcie poważne straty ekonomiczne. 
W przypadku, gdy skażone ziarno zbóż lub kukurydzy zostanie przetworzone na produkty 
spożywcze lub pasze – może dojść do zatruć ludności lub zwierząt. 

5      

4      

3   X   

2      

1         

 A B C D E 

Skutki dla ludności,  

środowiska mienia i 

infrastruktury – możliwe 

Prawdopodobieństwo 

wystąpienia zagrożenia – 

średnia – 3 

13. ZAGROZENIA TERRORYSTYCZNE 

1.13 Terroryzm jest zjawiskiem podlegającym nieustannym zmianom a jego metody oraz strategie 
wymagają ciągłej obserwacji oraz przeciwdziałania w skali globalnej oraz lokalnej. Na 
terroryzm narażone są szczególnie kraje należące do  koalicji antyterrorystycznej. 
Celem oddziaływań przez grupy przestępcze mogą stać się obszary, obiekty i urządzenia 
ważne dla bezpieczeństwa publicznego, interesu gospodarczego państwa, obronności.  
Na terenie gminy Świerczów obiektami, które mogą być w kręgu zainteresowania terrorystów  
mogą być:  

a) budynki administracji samorządowej, szkoły, bank, ujęcia wody, wodociąg,  
b) urządzenia telekomunikacyjne, pocztowe i inne. 
c) zakłady produkcji żywność- piekarnie, ubojnie. 

 
Brak koncentracji dużych skupisk ludzkich oraz obiektów  o szczególnym charakterze dla 
gospodarki narodowej lub obronnej czynią, iż prawdopodobieństwo wystąpienia działań 
terrorystycznych   jest znikome 

5      

4      

3      

2      

1 X        

 A B C D E 

 

Skutki dla ludności,  
środowiska mienia i 
infrastruktury – bardzo rzadkie 
Prawdopodobieństwo 
wystąpienia zagrożenia – 
minimalna – 1        

14. AWARIA SIECI TELEINFORMATYCZNYCH 

 

1.14 

Na terenie gminy Świerczów dostęp do Internetu ma prawie każdy mieszkaniec. Pamiętać 

należy, iż najbardziej uciążliwe zagrożenia dotyczą nie tylko gospodarstw domowych, ale 

również firm, których działalność jest w pełni uzależniona od prawidłowego funkcjonowania 

systemów technicznych. 

Bezpośrednim, najbardziej widocznym i odczuwalnym dla ludności, będzie brak możliwości 

uzyskania i przekazania informacji, co może prowadzić do zagrożenia zdrowia,  a nawet życia, 

np. w przypadku braku możliwości wezwania służb ratowniczych. Ponadto, awarie systemów 

teleinformatycznych wykorzystywanych w takich sektorach gospodarki jak bankowość i 

finanse, energetyka i transport, mogą skutkować znacznym ograniczeniem usług oferowanych 

przez te dziedziny gospodarki, zarówno  w stosunku do odbiorców indywidualnych, jak  i 

przedsiębiorców             

5      

4      

3      

2      

1 X        

 A B C D E 

 

Skutki dla ludności,  
środowiska mienia i 
infrastruktury – bardzo rzadkie 
Prawdopodobieństwo 
wystąpienia zagrożenia – 
minimalna – 1    
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15. STRAJKI, ZAMIESZKI I DEMONSTRACJE 

 

1.15 

 

W ostatnich latach nie odnotowano zakłóceń porządku publicznego masowymi wystąpieniami 

lub protestami społecznymi na różnym tle.  

 

 

5      

4      

3      

2      

1 X        

 A B C D E 

 

Skutki dla ludności,  
środowiska mienia i 
infrastruktury – bardzo rzadkie 
Prawdopodobieństwo 
wystąpienia zagrożenia – 
minimalna – 1        

LEGENDA 

1. Skutki dla ludności, środowiska, mienia  
i infrastruktury: 

A Nieistotne 

B Małe 

C Średnie 

D Duże 

E Katastrofalne 

2. Prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia: 

1 Bardzo rzadkie 

2 Rzadkie 

3 Możliwe 

4 Prawdopodobne 

5 Bardzo prawdopodobne 

3. Wartość ryzyka: 

 MINIMALNA 

 MAŁA 

 ŚREDNIA 

 DUŻA 

 EKSTREMALNA 



27 

 

1.1 Mapa ryzyka i katalog zagrożeń  
P

R
A

W
D

O
P

O
D

O
B

I
E

Ń
S

T
W

O
 

 
A 

  1. POWÓDŹ 
 

  

B 

6.SKAŻENIE CHEMICZNO – 
EKOLOGICZNE 
9.2ZAKŁÓCENIA  
W  DOSTARCZANIU 
PALIWA 
9.3ZAKŁÓCENIA  
W  DOSTARCZANIU GAZU 
9.4ZAKŁÓCENIA  
W  DOSTARCZANIU 
ENERGII CIEPLNEJ 
9.5 ZAKŁÓCENIA W 
DOSTARCZANIU WODY 
15. STRAJKI  

I ZAMIESZKI 

3.HURAGANOWY 
WIATR/ TRĄBA 
POWIETRZNA 
9.1 ZAKŁÓCENIA  
W DOSTARCZANIU 
ENERGII 
ELEKTRYCZNEJ 

 
4.MRÓZ I OPADY ŚNIEGU 
5.SUSZA I UPAŁ 
11.    ZAGROŻENIE 
WYSTĄPIENIA 
LUB WYSTĄPIENIE CHOROBY 
ZWIERZĄT 
12 ZAGROŻENIE WYSTĄPIENIA 
LUB WYSTĄPIENIE ORGANIZMU 
SZKODLIWEGO 
 

2.POŻARY 
 
 

 

C 

7.ZDARZENIE 
RADIACYJNE 
10.1 KATASTROFY 
BUDOWLANE 
10.2 KATASTROFY 
DROGOWE 
10.3 KATASTROFY 
KOLEJOWE 

8.ZAGROŻENIE 
EPIDEMICZNE  
I EPIDEMIA 

 
10.3 KATASTROFY 

KOLEJOWE 

  
 

 
 

 

D 

13 ZAGROZENIE 

TERRORYSTYCZNE  
14 AWARIA SIECI 

TELEINFORMATYCZNYCH 

  

E      

 

 

1 2 3 4 5 

SKUTKI DLA LUDNOŚCI,  ŚRODOWISKA, MIENIA I INFRASTRUKTURY 

 

Przyjęto następujący katalog zagrożeń: 

  1. Powodzie (w tym zalania, zatopienia i katastrofalne zatopienia). 
  2. Pożary. 
  3. Huraganowe wiatry/trąby powietrzne. 
  4. Mrozy i opady śniegu. 
  5. Susza i upały. 
  6. Skażenie chemiczno-ekologiczne. 
  7. Wystąpienie zdarzeń radiacyjnych. 
  8. Zagrożenia epidemiczne i epidemia. 
  9. Zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego i zakłóceń w dostawach energii elektrycznej  
      i cieplnej oraz wody i gazu: 
      9.1. Zakłócenia w dostawach energii.  
      9.2. Zakłócenia w dostawach paliwa. 
      9.3. Zakłócenia w dostawach gazu. 
      9.4. Zakłócenia w dostawach energii cieplnej. 
      9.5. Zakłócenia w dostawach wody. 
10. Katastrofy komunikacyjne i budowlane: 
      10.1. Katastrofy budowlane. 
      10.2. Katastrofy drogowe. 
      10.3. Katastrofy kolejowe. 
11. Zagrożenie wystąpienia lub wystąpienie choroby zwierząt. 
12. Zagrożenie wystąpienia lub wystąpienie  organizmu szkodliwego. 
13. Zagrożenia terrorystyczne. 
14. Awaria sieci teleinformatycznych. 
15. Strajki, zamieszki i demonstracje. 
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1.1.1 Mapy zagrożeń 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 

 

 

 

1.1.2. Wykaz map  

 

 

Lp. Tytuł mapy 

1 Zagrożenie powodziowe Gminy Świerczów 

2 Zagrożenie pożarowe Gminy Świerczów 

3 Zagrożenie awarią elektrowni jądrowych  

4 Trasy przewozu materiałów niebezpiecznych  

5 Obiekty narażone na ataki terrorystyczne w Gminie Świerczów 
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1.1.3.  ZAGROŻENIE POWODZIOWE   

GMINY ŚWIERCZÓW 

                                                  

        
LEGENDA 

Zagrożenie powodziowe w miejscowości: Pieczyska, Zbica, Dąbrowa, Kuźnica 

Dąbrowska i Miejsce przy rzece Stobrawa    
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LEGENDA 

             Pożar zewnętrzny pojedynczy              

 
  Granica gminy  

 

   

1.1.4.  ZAGROŻENIE POŻAROWE   

GMINY ŚWIERCZÓW 
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1.1.5.  ZAGROŻENIE AWARIĄ ELEKTROWNI JĄDROWYCH 
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1.1.6. TRASY PRZEWOZU MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH PRZEZ   

GMINĘ ŚWIERCZÓW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          LEGENDA 

                                                                                                                                                             Droga Wojewódzka 454 

                                                                                                                                                                 Droga Powiatowa 1136
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1.1.7. OBIEKTY NARAŻONE NA ATAKI TERRORYSTYCZNE 
GMINA ŚWIERCZÓW 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

URZĄD GMINY 

Świerczów 

ul. Brzeska 48 

URZĄD POCZTOWY 

Świerczów 

ul. Opolska 9 

STACJA UZDATNIANIA 

WODY 

Świerczów 

BANK SPÓŁDZIELCZY  

Świerczów  

ul. Brzeska 30 

GOK, GOPS 
Świerczów 

ul. Brzeska 15 
 

Remiza OSP 
ul. Brzeska 19 

LEGENDA 

Eksplozja  

 
   Granica gminy  

STACJA PALIW 

Biestrzykowice 

ul. Głowna 11 

STACJA PALIW 

Starościn 

ul. Kasztanowa 
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2. Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego – siatka bezpieczeństwa dla poszczególnych faz 
zarządzania kryzysowego 
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1. POWÓDŹ  

zapobieganie 
               

przygotowanie 
               

2. POŻARY 

zapobieganie 
               

przygotowanie 
               

3. HURAGANOWY 
WIATR/TRĄBA 
POWIETRZNA 

zapobieganie 
               

przygotowanie 
               

4. MRÓZ I OPADY ŚNIEGU 

zapobieganie 
               

przygotowanie 
               

5. SUSZA I UPAŁ 

zapobieganie 
               

przygotowanie 
               

6. SKAŻENIA CHEMICZNO-
EKOLOGICZNE 

zapobieganie 
               

przygotowanie 
               

7. ZDARZENIE RADIACYJNE 

zapobieganie 
               

przygotowanie 

               

PODCZAS ZAGROŻENIA ZWIAZANYCH ZE ZDARZENIAMI RADIACYJNYMI  

PODMIOTEM WIODĄCYM JEST WOJEWODA 
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8.  ZAGROŻENIA  
     EPIDEMICZNE I EPIDEMIA 

zapobieganie 
               

przygotowanie 
               

9.1.  ZAKŁÓCENIA  
        W DOSTAWIE ENERGII    
        EKTRYCZNEJ 

zapobieganie 
               

przygotowanie 
               

9.2  ZAKŁÓCENIA  
       W DOSTAWIE PALIWA  

zapobieganie 
               

przygotowanie 
               

9.3  ZAKŁÓCENIA  
       W DOSTAWIE GAZU 

zapobieganie 
               

przygotowanie 
               

9.4  ZAKŁÓCENIA  
       W DOSTAWIE ENERGII  
       CIEPLNEJ 

zapobieganie 
               

przygotowanie 
               

9.5  ZAKŁÓCENIA  
      W DOSTAWIE WODY  

zapobieganie 
               

przygotowanie 
               

10.1  KATASTROFY     
         BUDOWLANE 

zapobieganie 
               

przygotowanie 
               

PODCZAS ZAGROŻENIA ZAKŁÓCENIA W DOSTWAWIE PALIW PODMIOTEM WIODĄCYM JEST WOJEWODA 
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10.2  KATASTROFY  
         DROGOWE 

zapobieganie                

przygotowanie 
               

10.3  KATASTROFY   
         KOLEJOWE 

zapobieganie 
               

przygotowanie                

11. ZAGROŻENIE 
WYSTĄPIENIA LUB 
WYSTĄPIENIE CHOROBY 
ZWIERZĄT 

zapobieganie 
               

przygotowanie 

               

12. ZAGROZENIE 
WYSTAPIENIA 
 LUB WYSTĄPIENIE 
ORGANIZMU 
SZKODLIWEGO 

zapobieganie 
               

przygotowanie 

               

13. ZAGROŻENIA 
TERRORYSTYCZNE 

zapobieganie 
               

przygotowanie 
               

14. AWARIA SIECI 
TELEINFORMATYCZNYCH 

zapobieganie 
               

przygotowanie 
               

15. STRAJKI, ZAMIESZKI  
I DEMONSTRACJE 

zapobieganie 

               

przygotowanie 
               

 odbudowa – należy przez to rozumieć usuwanie skutków sytuacji kryzysowych oraz odtwarzanie zasobów i infrastruktury krytycznej 
LEGENDA: 
 

 PODMIOTY WIODĄCE 

 PODMIOTY WSPÓŁPRACUJĄCE                                                                                                                                               
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6. POWÓDŹ  

reagowanie 
               

odbudowa
*                

7. POŻARY 
reagowanie 

               

odbudowa                

8. HURAGANOWY 
WIATR/TRĄBA 
POWIETRZNA 

reagowanie 
               

odbudowa 
               

9. MRÓZ I OPADY ŚNIEGU 
reagowanie 

               

odbudowa 
               

10. SUSZA I UPAŁ 
reagowanie 

               

odbudowa 
               

6.SKAŻENIA CHEMICZNO-
EKOLOGICZNE 

reagowanie 
               

odbudowa
*                

7.ZDARZENIE RADIACYJNE 
reagowanie 

               

od budowa                

 

PODCZAS ZAGROŻENIA ZWIAZANYCH ZE ZDARZENIAMI RADIACYJNYMI  

PODMIOTEM WIODĄCYM JEST WOJEWODA 
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8.   ZAGROŻENIA  
     EPIDEMICZNE I EPIDEMIA 

reagowanie 
               

odbudowa
*                

 
9.1.  ZAKŁÓCENIA  
        W DOSTAWIE ENERGII    
        EKTRYCZNEJ 

reagowanie 
               

odbudowa                

 
9.2  ZAKŁÓCENIA  
       W DOSTAWIE PALIWA 

reagowanie 
               

odbudowa 
               

9.3  ZAKŁÓCENIA  
       W DOSTAWIE GAZU 

reagowanie 
               

odbudowa                

 
9.4  ZAKŁÓCENIA  
       W DOSTAWIE ENERGII  
       CIEPLNEJ 

reagowanie 
               

odbudowa                

9.5  ZAKŁÓCENIA  
      W DOSTAWIE WODY 

reagowanie 
               

odbudowa
*                

10.1  KATASTROFY     
         BUDOWLANE 

reagowanie 
               

od budowa 
               

 

PODCZAS ZAGROŻENIA ZAKŁÓCENIA W DOSTWAWIE PALIW PODMIOTEM WIODĄCYM JEST WOJEWODA 
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10.2  KATASTROFY  
         DROGOWE 

reagowanie                

odbudowa
*                

10.3  KATASTROFY   
         KOLEJOWE 

reagowanie 
               

odbudowa 
               

11. ZAGROŻENIE 
WYSTĄPIENIA LUB 
WYSTĄPIENIE CHOROBY 
ZWIERZĄT 

reagowanie 
               

odbudowa 
               

12.ZAGROZENIE 
WYSTAPIENIA 
 LUB WYSTĄPIENIE 
ORGANIZMU SZKODLIWEGO 

reagowanie 
               

odbudowa 
               

13.ZAGROŻENIA 
TERRORYSTYCZNE 

reagowanie 
               

odbudowa                

14. AWARIA SIECI 
TELEINFORMATYCZNYCH 

reagowanie 
               

odbudowa
*                

13. STRAJKI, ZAMIESZKI  
I DEMONSTRACJE 

reagowanie 
               

od budowa 
               

 odbudowa – należy przez to rozumieć usuwanie skutków sytuacji kryzysowych oraz odtwarzanie zasobów i infrastruktury krytycznej 
 

LEGENDA: 
 

 PODMIOTY WIODĄCE 

 PODMIOTY WSPÓŁPRACUJĄCE                                                                                                                                               
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ZADANIA ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO REALIZOWANE W POSZCZEGÓLNYCH JEGO FAZACH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZAPOBIEGANIE 
 

Działania 
uprzedzające, 

eliminujące lub 
redukujące 

prawdopodobieństwo 
wystąpienia sytuacji 
kryzysowej albo w 
znacznym stopniu 
ograniczające jej 

skutki 

 analiza zagrożeń i ich monitorowanie, 
 ocena wrażliwości społeczeństwa na 

zagrożenia, 
 ocena możliwych strat ludzkich, mienia                    

i infrastruktury, 
 wspieranie badań stosowanych, 
 uświadamianie społeczeństwa                                  

i powszechna edukacja w zakresie 
przeciwdziałania zagrożeniom, 

 racjonalne planowanie 
zagospodarowania przestrzennego, 

 określenie zasad oraz sposobów kontroli 
i nadzoru  

 

PRZYGOTOWANIE 
 

Podejmowanie działań 
planistycznych 

dotyczących sposobu 
reagowania w 

przypadku wystąpienia 
sytuacji kryzysowej 

oraz działań mających 
na celu przygotowanie 
zasobów sił i środków 

niezbędnych do 
efektywnego 
reagowania 

 opracowanie planu zarządzania 
kryzysowego, 

 ewidencja zasobów specjalistycznych 
sił i środków reagowania, 

 określenie zasad obiegu informacji, 
 określenie systemów monitorowania, 

alarmowania i ostrzegania, 
 uświadamianie społeczeństwa                                 

i powszechna edukacja w zakresie 
prawidłowych zachowań przed                               
i w czasie sytuacji kryzysowych, 

 doskonalenie służb, 
 organizowanie i prowadzenie szkoleń, 

ćwiczeń i treningów w zakresie 

reagowania na potencjalne zagrożenia 

ODBUDOWA 
 

Realizacja zadań 
mających na celu 

przywrócenie 
zdolności reagowania 

oraz odtwarzania 
kluczowej dla 

funkcjonowania 
danego obszaru 

infrastruktury, tak aby 
była mniej wrażliwa na 

kolejne zdarzenia 
krytyczne  

 

REAGOWANIE 
 

Uruchomienie działań 
mających na celu 

udzielanie pomocy 
poszkodowanym, 

zahamowanie rozwoju 
występujących 
zagrożeń oraz 

ograniczenie strat                          

i zniszczeń 

 uruchomienie procedur reagowania 
kryzysowego, 

 uruchomienie sił i środków, 
 zapewnienie sprawnego obiegu informacji, 
 zorganizowanie punktu kontaktowego 

(informowanie ludności), 
 uruchomienie systemów ostrzegania                          

i alarmowania, 
 zapewnienie opieki medycznej, 
 ewakuacja prewencyjna ludności, 
 wnioskowanie o ewentualną pomoc 

zagraniczną, 
 wsparcie działań przez Siły Zbrojne RP, 
 udział organizacji społecznych                                   

i humanitarnych, 
 uruchomienie pomocy społecznej                                                

i psychologicznej, 
 stworzenie doraźnych warunków do 

przetrwania osób poszkodowanych 

 szacowanie szkód, 
 odtworzenie kluczowej infrastruktury 

telekomunikacyjnej, energetycznej, 
paliwowej, transportowej i dostarczania 
wody, 

 zapewnienie opieki medycznej                                    
i rehabilitacji, 

 zapewnienie długofalowej pomocy 
społecznej osobom poszkodowanym, 

 przyznawanie i wypłacanie zasiłków                         
i odszkodowań, 

 odtworzenie i uzupełnienie zapasów                            
i gotowości służb, 

 rozliczenie kosztów działań, 
 inicjatywa legislacyjna, 
 przygotowanie sprawozdań i raportów, 
 modyfikacja i aktualizacja procedur 

reagowania 
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3. Zestawienie sił i środków planowanych do wykorzystania w 
sytuacjach kryzysowych 
 
3.1. Siły i środki Wójta 

Wójt Gminy – Szef OC może wykorzystać podległe sobie formacje obrony cywilnej oraz środki 
zgromadzone w gminnym magazynie obrony cywilnej. Planuje się wykorzystać następujące siły i 
środki: 
- system łączności radiowej 
- system ostrzegania i alarmowania ( syreny) 
- sprzęt ratowniczy 
- sprzęt ochrony indywidualnej 
 
 

 3.2.      Środki finansowe: 

 stanowiące rezerwę celową – na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia  26 kwietnia 2007r. o 
zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1856 z późn. zm.); 

 występujące w budżetach inspekcji, służb i straży; 

 pozostające w gestii komórek organizacyjnych gminy na pokrycie kosztów związanych  
z udzieleniem pomocy socjalno – bytowej; 

 pozyskane z budżetu centralnego. 
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3.3 Siły i środki Ochotniczych i zakładowych Straży Pożarnych (OSP, ZSP) 
 

 
 

 
 

Nazwa sprzętu szt. 

Agregat prądotwórczy 4 

Piła  do cięcia drewna  5 

Piła do cięcia betonu i stali 2 

Prądownica wodna 13 

Prądownica pianowa 6 

Wąż  124 

Aparat ochrony dróg oddechowych 8 

Motopompa 12 

Pompa pływająca` 2 

Pompa szlamowa 4 

Koc (folia) antyhipotermiczna 10 

Torba ratownictwa medycznego OSP R-1 6 

 
 
 
 
 

W
y
s
z
c
z
e
g

ó
ln

ie
n

ie
 

Jednostki włączone do KSRG Grupa ratownictwa 

chemicznego ZSP 

Samochody ratownictwa gaśniczego 

OSP i ZSP 

Samochody 

ratownictwa 

chemicznego 

ZSP 

liczba 

jednostek 

OSP 

liczba 

jednostek 

ZSP 

łączna 

liczba 

strażaków 

liczba grup liczba 

strażaków 

lekkie średnie ciężkie  

R
A

Z
E

M
 

 

2 

 

- 
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- 

 

- 

 

4 

 

5 

 

- 

 

- 
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3.4. Magazyn sprzętu OC/przeciwpowodziowego 

 

Lp. Nazwa sprzętu 

Ilość sprzętu przechowywanego  
w magazynie OC/przeciwpowodziowym 

 
 

Czas gotowości do wydania 

 

1 

 

Maska p-gaz filtr. M-5 

 

0 szt. 

 

 

 

 

 

 

niezwłocznie po otrzymaniu 

sygnału o powstaniu sytuacji 

kryzysowej. 

 

2 

 

Część twarz. Maski MC-1 

 

0 szt. 

 

3 

 

Pochłaniacz wielogazowy P-5 

 

0 szt. 

 

4 

 

Worki przeciwpowodziowe 

 

1000 szt. 

 

5 

 

Pompa do wody z 

rozdrabniaczem 

 

3 szt. 

 

8. 

Plandeki ochronne 5 szt. 
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Gmina – magazyn OC/przeciwpowodziowy 

Ocena możliwości wykorzystania 

środków 

Stan techniczny sprzętu znajdującego się w magazynie – dobry. 

Przyjęty tryb uruchamiania 

 

Wydawanie sprzętu niezwłocznie po otrzymaniu sygnału o powstaniu sytuacji 

kryzysowej. 

Czas uzyskania pełnej gotowości 

 

Niezwłocznie. 
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4. Zadania określone Planami działań krótkoterminowych 

Zgodnie z art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa  

(Dz. U. z 2013 r. poz. 596 j.t.) oraz art. 91 ust. 3 w związku z art. 84 ust. 1-4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 

r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232), Sejmik Województwa Opolskiego uchwalił dwa 

Programy ochrony powietrza ze względu na przekroczenia poziomów dopuszczalnych pyłu PM10, pyłu 

PM2,5 oraz poziomu docelowego benzo (a) pirenu wraz z planami działań krótkoterminowych dla: strefy 

opolskiej. 

System informowania społeczeństwa o możliwości wystąpienia wysokich zanieczyszczeń oraz 

wprowadzania określonych działań opiera się na trzech poziomach ostrzegania: 

 

1. Ostrzeżenie –   w przypadku ryzyka wystąpienia przekroczenia lub wystąpienia  

                                          przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu PM10. 

2. Alarm I stopnia –  w przypadku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania pyłu   

                                          PM10 (ryzyko wystąpienia poziomu alarmowego). 

3. Alarm II stopnia –  w przypadku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego pyłu   

                                          PM10.  
 

DZIAŁANIA SYSTEMOWE – umożliwiające funkcjonowanie Planu Działań Krótkoterminowych 

Lp. Działania 
Odpowiedzialny za 

realizację 
Termin Nadzorujący realizację Planu 

1 

Gromadzenie informacji o podmiotach 

wymagających powiadomienia w przypadku 

konieczności drożenia Planu Działań 

Krótkoterminowych (PDK) 

Wojewódzkie Centrum 

Zarządzania Kryzysowego, 

Powiatowe i Gminne Centra 

Zarządzania Kryzysowego 

Zadania ciągłe Wojewoda Opolski 

2 
Prognozowanie możliwości wystąpienia stężeń 

alarmowych pyłu PM10 

Opolski Wojewódzki Inspektor 

Ochrony Środowiska  
Zadania ciągłe 

Wojewoda Opolski, Wojewódzki Zespół 

Zarządzania Kryzysowego 

3 

Opracowanie procedur powiadamiania o 

wprowadzeniu PKD, w tym np. nawiązanie 

współpracy z lokalnymi mediami oraz 

operatorami sieci komórkowych w celu 

informowania o sytuacjach nadzwyczajnych  i 

wprowadzeniu PKD 

Wojewódzkie Centrum 

Zarządzania Kryzysowego 

I połowa                 

2014 r. 

Aktualizacja – 

zadania ciągłe 

Wojewoda Opolski 

4 

Przeprowadzenie akcji informującej o istnieniu 

PDK i przewidzianych w jego ramach działaniach 

oraz sposobie ich ogłaszania 

Zarząd Województwa 

Opolskiego, starostowie, 

prezydenci, burmistrzowie, 

wójtowie 

Zadania ciągłe 
Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony 

Środowiska 

5 

Informowanie właściwych podmiotów                          

o konieczności podjęcia działań określonych 

PDK 

Wojewódzki Zespół Zarządzania 

Kryzysowego 
Zadania ciągłe 

Wojewoda Opolski – Przewodniczący 

Zespołu 

6 

Informowanie o wprowadzeniu konkretnych 

działań PDK, np. poprzez instalację tablic 

świetlnych, lokalne media 

Wojewódzkie Centrum 

Zarządzania Kryzysowego, 

Powiatowe i Gminne Centra 

Zarządzania Kryzysowego 

Zadania ciągłe Wojewoda Opolski 
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Sposoby postępowania wyszczególnione w Planie Działań Krótkoterminowych dla strefy opolskiej                  

i miasta Opola mają prowadzić do ograniczenia występowania przekroczeń poziomów informowania                    

i alarmowych dla pyłu PM10. Działania dotyczą miejscowości, gdzie zlokalizowane są automatyczne stacje 

pomiarowe, na których możliwe jest określenie możliwości wystąpienia przekroczeń poziomów 

dopuszczalnych i poziomów alarmowych dla pyłu PM10. Proponowane działania operacyjne                                    

w ograniczony sposób bezpośrednio dotyczą źródeł powierzchniowych związanych z indywidualnymi 

systemami grzewczymi, które w największy sposób wpływają na wielkość emisji pyłu PM10, ze względu na 

ograniczenia w zastosowaniu alternatywnych sposobów grzewczych dla objętych tymi działaniami, np.: nie 

można zakazać palenia węglem w mieszkaniach w przypadku występowania bardzo niskich temperatur. 

Można jednak wpływać na mieszkańców poprzez dobrze zorganizowany system powiadamiania                                     

i alarmowania, połączony   z edukacją w tym zakresie. Wprowadzenie informacji o jakości powietrza do 

wszystkich możliwych mediów działających na danym obszarze pozwoli wpłynąć na podejmowane przez 

społeczność lokalną działania. Część z działań operacyjnych, np. ograniczenia spalania drewna                              

w kominkach jest trudna do egzekucji ze względu na brak dokładnej bazy danych o wykorzystaniu tego 

rodzaju urządzeń. Realizacja Planu Działań Krótkoterminowych jest działaniem złożonym oraz wymaga 

zaangażowania wielu instytucji.  

 

 

NIE   DOTYCZY  GMINY 
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II.  ZESPÓŁ PRZEDSIEWZIĘĆ NA WYPADEK  

SYTUACJI KRYZYSOWEJ
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1 Zadania w zakresie monitorowania zagrożeń 

Odpowiedzialny za prowadzenie monitoringu Tryb pracy Rodzaje informacji Zadania w zakresie monitorowania Wymiana informacji 

POSTĘPOWANIE STANDARDOWE – BEZ WZGLĘDU NA RODZAJ ZAGROŻENIA  

1. GMINNE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 
2. KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY 

POŻARNEJ W NAMYSŁOWIE 
3. KOMENDA POWIATOWA POLICJI W NAMYSŁOWIE 
4. ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OLEŚNIE 
5. WYDZIAŁ DRÓG STAROSTWA POWIATOWEGO W 

NAMYSŁOWIE 
6. STANOWISKO DS. GOSPODARKI KOMUNALNEJ, 

WODNEJ I DRÓG 
7. INSTYTUT METEOROLOGII i GOSPODARKI WODNEJ                

ODDZIAŁ WE WROCŁAWIU 
8. PAŃSTWOWE  GOSPODARSTWO WODNE WODY 

POLSKIE RZGW  W GLIWICACH NW W KLUCZBORKU  I 
RZGW WE WROCŁAWIU NW  NAMYSŁOWIE  

9. TAURON  DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ W OPOLU          
REJON DYSTRYBUCYJNY W KLUCZBORKU                                     

10. ZW i UK EKOWOD W NAMYSŁOWIE 

 
Całodobowy – 
poprzez służbę 
dyżurną/dyżur. 
 
 
 
 
 
 

 
 raporty dobowe, 
 meldunki okresowe, 
 raporty sytuacyjne,  
 komunikaty 

ostrzegawcze, w tym 
na stronach 
internetowych www. 

 
Każdy podmiot – 
zgodnie z 
kompetencjami 

 
 uzyskiwanie, przetwarzanie i 

przekazywanie informacji o zaistniałym 
zdarzeniu na potrzeby kierowania, 
dowodzenia i współdziałania,                       
w zakresie rozpoznania analizowania                           
i prognozowania rozwoju sytuacji, 

 analizowanie sytuacji na administrowanym 
terenie, 

 przekazywanie komunikatów, ostrzeżeń                       
i innych niezbędnych informacji do 
określonych podmiotów, 

 sporządzanie raportów dobowych i notatek, 
meldunków o powstałych zagrożeniach, 

 współdziałanie z administracją publiczną                   
i innymi instytucjami w zakresie analiz                            
i prognoz, 

 zapewnienie obiegu informacji na potrzeby 
zarządzania kryzysowego. 
 

 
   POWIATOWE CENTRUM ZARZĄDZANIA 
    KRYZYSOWEGO: 

 WOJEWÓDZKIEGO CENTRUM ZARZĄDZANIE 
KRYZYSOWEGO W OPOLU 

 GMINNE SŁUZBY ZARZĄDZANIA KRZYSOWEGO, 
    

 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY 
    POŻARNEJ W NAMYSŁOWIE 

 KOMENDA POWIATOWA POLICJI W NAMYSŁOWIE 
 PAŃSTWOWE  GOSPODARSTWO WODNE WODY 

POLSKIE RZGW  W GLIWICACH NW W 
KLUCZBORKU  I RZGW WE WROCŁAWIU NW  
NAMYSŁOWIE  

 WYDZIAŁ DRÓG  STAROSTWA POWIATOWEGO W 
NAMYSŁOWIE 

 STANOWISKO DS. GOSPODARKI KOMUNALNEJ, 
WODNEJ I DRÓG 

 przedsiębiorcy odpowiedzialni za dystrybucję energii 
elektrycznej i wody, 

 media. 
 
     POZOSTAŁE PODMIOTY: 
 inne jednostki administracji publicznej w zależności    

od kompetencyjnego zakresu odpowiedzialności. 

 
1. PAŃSTWOWY POWIATOWY  INSPEKTOR SANITARNY w 

NAMYSŁOWIE 
2. POWIATOWY LEKARZ  WETERYNARII W NAMYSŁOWIE 
3. WYDZIAŁ DRÓG  STAROSTWA POWIATOWEGO W 

NAMYSŁOWIE 
4. STANOWISKO DS. GOSPODARKI KOMUNALNEJ, 

WODNEJ I DRÓG 
5. POWIATOWY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO W 

NAMYSŁOWIE 
6. WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN                        

i NASIENNICTWA W OPOLU  ODDZIAŁ W NAMYSŁOWIE 
7. PAŃSTWOWE  GOSPODARSTWO WODNE WODY 

POLSKIE RZGW  W GLIWICACH NW W KLUCZBORKU  I 
RZGW WE WROCŁAWIU NW  NAMYSŁOWIE  

8. REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH             
W KATOWICACH: NADLEŚNICTWAO NAMYSŁÓW  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Doraźny – na czas 
występowania 
zagrożenia. 
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Odpowiedzialny za prowadzenie 
monitoringu 

Tryb pracy Rodzaje informacji Zadania w zakresie monitorowania Wymiana informacji 

 

POSTĘPOWANIE SPECJALISTYCZNE PODMIOTÓW WIODĄCYCH – W ZALEŻNOŚCI OD RODZAJU ZAGROŻENIA 
 

1. Powodzie (w tym zalania, zatopienia i katastrofalne zatopienia) 

 
1. INSTYTUT METEOROLOGII                           

I GOSPODARKI WODNEJ                   
ODDZIAŁ WE WROCŁAWIU 

 
Biuro Prognoz 
Meteorologicznych 
Ciągły, przez 24 godziny 
na dobę. 

 
 
 prognozy,  
 ostrzeżenia,  
 komunikaty, w tym na stronie 

www.imgw.pl/index.php  

 
 gromadzenie danych hydrologiczno 

meteorologicznych, 
 analiza aktualnej sytuacji meteorologicznej i 

hydrologicznej, 
 opracowywanie i przekazywanie zgodnie z 

rozporządzeniem 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: 

    – prognoz meteorologicznych, 
    – ostrzeżeń meteorologicznych i  
       hydrologicznych,  
    – komunikatów meteorologicznych i  
       komunikatów o bieżącej sytuacji  
       hydrologicznej w stanie zagrożenia i alarmu  
       hydrologicznego, 
    – prognoz hydrologicznych dla odcinkach Odry  
       od Chałupek do Brzegu w stanie pogotowia  

       i alarmu przeciwpowodziowego. 

 
 WCZK, 
 GCZK, 
 PCZK, 
 służby dyżurne: Państwowej Straży Pożarnej, 

Policji, 
 media, 
 inne podmioty – w zależności od potrzeb. 

 
 
Informacja o podejmowanych działaniach w zakresie 
sterowania falą powodziową i zdarzeniach mających wpływ na 
transformację fali powodziowej a w szczególności o: 
decyzjach dotyczących zalania polderów, samoczynnym 
napełnieniu się polderów, przerwaniach wałów, podniesieniu 
korony wałów, awariach i katastrofach związanych z obiektami 
gospodarki wodnej zlokalizowanych na terenie woj. 
opolskiego. 

 
Biuro Prognoz 
Hydrologicznych 
– w normalnej sytuacji 
   hydrologicznej 
   7:00 – 15:00, 
– w stanie alarmu  
   hydrologicznego    
   ciągły. 
 

 prognozy,  

 ostrzeżenia,  
 komunikaty o bieżącej sytuacji 

hydrologicznej w stanie 
zagrożenia i alarmu 
hydrologicznego, 

 komunikaty o bieżącej sytuacji 
hydrologicznej w normalnym 
stanie hydrologicznym, 

 komunikaty na stronie 
imgw.pl/index.php 

 
Regionalna Stacja 
Hydrologiczno-
Meteorologiczna                 
w Opolu 
 Całodobowy. 

 
 komunikaty o bieżącej sytuacji 

hydrologicznej w stanie 
zagrożenia i alarmu 
hydrologicznego dla terenu 
województwa opolskiego. 

imgw.pl/index.php 

 
2. PAŃSTWOWE  GOSPODARSTWO 

WODNE WODY POLSKIE RZGW  W 
GLIWICACH NW W KLUCZBORKU  I 
RZGW WE WROCŁAWIU NW  
NAMYSŁOWIE 

 
Dyżury powodziowe  w 
Zarządzie i na zbiornikach 
wodnych. 
Na stopniach praca            
w systemie ciągłym. 
Odczyty zależne od 
stopnia zagrożenia  
powodziowego: 
–  na stopniach od    
    3 do 6 razy/dobę,  
–  na zbiornikach  
    wodnych 
    3-8 razy/dobę. 

 
 odczyty z wodowskazów  na 

wszystkich stopniach wodnych 
Odry i Nysy Kłodzkiej w granicach 
administracyjnych Zarządu, 

 dane  o poziomie piętrzenia                     
i wielkości zrzutu ze zbiornikach 
wodnych, 

 komunikaty na stronie  
www.wroclaw.rzgw.gov.pl 
 
www.poznan.rzgw.gov.pl 

 
 systematyczne zbieranie, gromadzenie i 

prognozowanie rozwoju sytuacji hydrologiczno-
meteorologicznej, w układzie krótko                                 
i długoterminowym, 

 analizowanie sytuacji na administrowanym terenie, 
 sporządzanie raportów dobowych i notatek służbowych 

o powstałych zagrożeniach powodziowych mogących 
prowadzić do sytuacji kryzysowej. 

 
 WCZK, 
w  razie potrzeby (na  żądanie) do centrów 
zarządzania kryzysowego powiatowych i służby 
dyżurne  Wójta. 

 
 

 
3.  PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO 

WODNE WODY POLSKIE NW W 
KLUCZBORKU, 

4. STANOWISKO DS. GOSPODARKI 
KOMUNALNEJ, WODNEJ I DRÓG 

 

 
Doraźny – na czas 
występowania 
zagrożenia: 
 oględziny w terenie 

stanów rzek oraz 
zbiorników. 

 
 meldunki sytuacyjne do PCZK, 
 komunikaty na stronie  
 www.wzmiuw.opole.pl 
 

 
 prognozowanie rozwoju sytuacji w układzie krótko                   

i długoterminowym współdziałanie z administracją 
publiczną i innymi instytucjami w sytuacjach 
kryzysowych w ramach informowania o aktualnej 
sytuacji na administrowanym terenie. 

 
 

 

 
 - PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE 
WODY POLSKIE NW W KLUCZBORKU, 
     PCZK, 
 GCZK 
 
   

http://www.wroclaw.rzgw.gov.pl/
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Odpowiedzialny za prowadzenie 
monitoringu 

 

Tryb pracy Rodzaje informacji Zadania w zakresie monitorowania Wymiana informacji 

1. Powodzie (w tym zalania, zatopienia i katastrofalne zatopienia) 

 
5.PAŃSTWOWY POWIATOWY 
INSPEKTOR SANITARNY                           
w NAMYSŁOWIE 

 
Zbieranie i analizowanie 
informacji z terenu 
powiatu w normalnej 
sytuacji hydrologicznej.  

 
 dane statystyczne 

zarejestrowanych  zachorowań, 
 wykaz stałych nosicieli  pałeczek 

duru i paraduru brzusznego, 
 informacje odnośnie 

zapotrzebowania na środki  
dezynfekcyjne, 

 informacje o liczbie dawek 
niezbędnych szczepionek, 

 liczba zagrożonych zatopieniem 
lub zatopione obiekty produkcji i 
obrotu żywnością, 

 sposób zabezpieczenia żywności 
dla ludności, w tym dla osób 
ewakuowanych, 

 informacje o zalanych zakładach 
pracy stosujących  niebezpieczne 
substancje chemiczne, 

 zaopatrzenie w wodę 
przeznaczoną do spożycia,  

 obiekty użyteczności publicznej,  
 dane liczbowe dotyczące:  

– zalanych lub podtopionych 
   placówek oświatowych, 
– placówek zamkniętych,    
   unieruchomionych  
   z powodu zalania,  
   podtopienia obiektów   
   lub dróg dojazdowych, 
– zapotrzebowania placówek  
   na środki dezynfekcyjne, 
– uczniów/wychowanków    
   przebywających na terenie  
   bezpośrednio zagrożonym 
   powodzią, 

 komunikaty na stronie  
 

 
 analizowanie sytuacji epidemiologicznej  chorób 

zakaźnych w powiecie kluczborskim, 
 nadzór nad stałymi nosicielami pałeczek duru  

brzusznego na zalanych terenach, 
 zabezpieczenie  środków  dezynfekcyjnych  dla 

zalanych zakładów opieki zdrowotnej i dezynfekcji 
studni, 

 zapewnienie (w razie potrzeby) sprawnego 
przeprowadzenia niezbędnych szczepień ochronnych,   

 współdziałanie z administracją publiczną i innymi 
instytucjami i służbami w zakresie analiz i prognoz, 

 przekazywanie komunikatów, ostrzeżeń i innych 
niezbędnych informacji do określonych instytucji i 
służb, 

 sporządzanie raportów dobowych i notatek służbowych 
o powstałych zagrożeniach powodziowych mogących 
prowadzić do sytuacji kryzysowej, 

 współdziałanie z komórkami organizacyjnymi WSSE, 
 analizowanie sytuacji w zakresie sprawowanego 

nadzoru, 
 sporządzanie bieżących raportów w zakresie stanu 

placówek, 
 współpraca z organami prowadzącymi placówki 

oświatowo wychowawcze w zakresie bieżącego 
pozyskiwania informacji dotyczących potrzeb oraz 
udzielania wskazówek na temat postępowania w 
sytuacji  zagrożenia powodzią i/lub powodzi, 

 zamieszczanie bieżących informacji-wskazówek  dla 
placówek oświatowo-wychowawczych na stronie 
internetowej PSSE. 

 
 

 
 Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, 
 Starosta Namysłowski,  Wójt gminy, 
 PCZK,  
 GCZK 
 

 
6. POWIATOWY LEKARZ 

WETERYNARII  W NAMYSŁOWIE 

 
 w godzinach pracy 

Inspektoratu                                
(od 730 – 1530), 

 
Stan podwyższonej 
gotowości – w 

zależności od skali 
zagrożenia. 
 
 
 
 

 
 raporty,  
 informacje, 
 tabele, 

 

 
 analizowanie sytuacji zwierząt na terenie powiatu 

kluczborskiego, 
 nadzorowanie  tworzonych utylizacji utopionych 

zwierząt, 
 współdziałanie z administracją publiczną i innymi 

instytucjami  i służbami w ramach „Gminnego Planu 
Zarządzania Kryzysowego", 

 sporządzanie raportów  i tabel dotyczących powstałych 
zagrożeń. 

 

 
 Starostwo Powiatowe w Namysłowie 

 PCZK,  
 służby dyżurne Wójta, 
 Powiatowa Stacja Sanitarno – 

Epidemiologiczna w Namysłowie, 
 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 

w Namysłowie 
 Komenda Powiatowa Policji w Namysłowie, 
 inne jednostki administracji publicznej w 

zależności od rozwoju sytuacji. 
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Odpowiedzialny za prowadzenie 
monitoringu 

Tryb pracy Rodzaje informacji Zadania w zakresie monitorowania Wymiana informacji 

2. Pożary 
 

1. KOMENDA POWIATOWA 
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 
W NAMYSŁOWIE 

 

 

Tryb pracy – 
całodobowy poprzez 
służbę dyżurną na 
Stanowisku Kierowania 
Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży 
Pożarnej. 
 

 

 meldunki okresowe, 
 raporty sytuacyjne,  
 komunikaty za pomocą 

technicznych środków łączności, 
 komunikaty na stronie 

www.psp.namyslow.pl 
 

 

 analizowanie sytuacji na administrowanym terenie, 
 współdziałanie z administracją publiczną i innymi 

instytucjami i służbami w zakresie analiz i prognoz 
poprzez: 
– sporządzanie raportów dobowych i notatek 
   służbowych o powstałych zagrożeniach  
   mogących prowadzić do sytuacji kryzysowej,                       
– przekazywanie komunikatów, ostrzeżeń   
   i innych niezbędnych informacji do  
   określonych instytucji i służb, 

 zapewnienie obiegu informacji na potrzeby PCZK, 
 uzyskiwanie, przetwarzanie i przekazywanie informacji 

o zaistniałym zdarzeniu na potrzeby kierowania, 
dowodzenia i współdziałania, w szczególności dla 
zespołów funkcjonalnych powołanego sztabu dowódcy 
operacji w zakresie rozpoznania, analizowania i 
prognozowania rozwoju sytuacji. 

 

Pomiędzy kierującym działaniami ratowniczymi 
(KDR) a poszczególnymi stanowiskami kierowania i 
dowódcami poszczególnych odcinków bojowych,          
a ponadto z:  
 PCZK, 
 Komenda Powiatową Policji w Namysłowie 
 podmioty systemu Państwowego Ratownictwa 

Medycznego, 
 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny                 

w Namysłowie, 
 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego           

w Namysłowie, 
 zarządcy dróg. 
 

 

2. NADLEŚNICTWO NAMYSŁÓW  
3. REFERAT ROLNICTWA, 

INWESTYCJI I MIENIA 
KOMUNALNEGO 
 

 

Ciągły, lub w zależności 
od stopnia zagrożenia 
pożarowego lasu,                            
z wykorzystaniem 
zautomatyzowanych 
punktów informacyjno-
dyspozycyjnych. 

 

 stopień zagrożenia pożarowego  
 komunikaty na stronie 

www.katowice.lasy.gov.pl 
 

 

 ustalanie stopnia zagrożenia pożarowego lasu, 
 wykrywanie pożarów.  

 

 Rejonowe Punkty Alarmowo-Dyspozycyjny               
w Nadleśnictwach, 

    PCZK,     GCZK, 
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 
w Namysłowie. 

3. Huraganowe wiatry/trąby powietrzne 
 
1. INSTYTUT METEOROLOGII                           

I GOSPODARKI WODNEJ                   
ODDZIAŁ we WROCŁAWIU 

 
 ciągły, dyżur 

całodobowy 
prowadzonych przez 
synoptyków 
meteorologicznych z 
wykorzystaniem 
systemów 
automatycznych 
pomiarów. 

 
 komunikaty o możliwości 

wystąpienia i ostrzeżenia  
     o przewidywanym wystąpieniu 
     niebezpiecznego zjawiska  
     przy aktualnie  
     obowiązujących kryteriach, 
 komunikaty na stronie 

www.imgw.pl/index.php 

 
 przekazywanie komunikatów, ostrzeżeń i innych 

niezbędnych informacji o rozwoju sytuacji 
synoptycznej, 

 ciągłe monitorowanie rozwoju sytuacji synoptycznej 
przy   pomocy systemów detekcji atmosfery, takich jak 
zdjęcia satelitarne, obrazy radarowe, rejestrator 
wyładowań atmosferycznych oraz automatyczne stacje 
pomiarowe, 

 zmiana lub odwołanie ostrzeżenia o niebezpiecznych 
zjawiskach. 

 
 WCZK, 
 PCZK, 
 GCZK 
 służby dyżurne: Państwowej Straży Pożarnej, 

Policji, 
 media, 
 inne podmioty – w zależności od potrzeb. 
 

 
2. POWIATOWY INSPEKTOR 

NADZORU BUDOWLANEGO                     
w NAMYSŁOWIE 

 
 w godzinach pracy 

urzędu (od 730 – 1530), 
 w razie potrzeby stały 

dyżur w WINB w Opolu 

 
 od kierownika budowy (robót), 

właściciela, zarządcy lub 
użytkownika, 

 informacje pochodzące                  
z środków masowego przekazu; 

 od innych instytucji i służb, 
 komunikaty na stronie 
     www.winb.opole.pl 

 zbieranie informacji o zaistniałych katastrofach 
budowlanych na terenie powiatu kluczborskiego , 

 sprawdzenie właściwości rzeczowej organu nadzoru 
budowlanego – PINB lub WINB w zależności 
od rodzaju obiektu budowlanego i robót budowlanych. 
Jeżeli organem właściwym jest WINB, natychmiast 
przekazać informację o katastrofie do właściwego 
miejscowo organu nadzoru budowlanego celem 
podjęcia postępowania zgodnie z właściwością, 

 współdziałanie z administracją publiczną i innymi 
instytucjami i służbami (przyjmowanie i analiza 
meldunków dotyczących możliwości wystąpienia 
zagrożeń związanych np. z silnymi wiatrami mogącymi 
doprowadzić do wystąpienia katastrofy budowlanej). 

 

 PCZK, 
 GCZK 
 Komenda Powiatowa Policji w Namysłowie,  
 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 

w Namysłowie 
 Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.katowice.lasy.gov.pl/
http://www.imgw.pl/index.php


53 

 

 
3. WYDZIAŁ DRÓG STAROSTWA 

POWIATOWEGO W NAMYSŁOWIE 
4. STANOWISKO DS. GOSPODARKI 

KOMUNALNEJ, WODNEJ I DRÓG 
 

 

 
 patrole drogowe na 

samochodach: 
   – drogi:1 raz na dobę , 

 Punkt  Informacji 
Drogowej (PID) –  

    całodobowo. 

 
 stan zagrożenie do odpowiednich 

centrów zarządzania 
kryzysowego, 

 komunikaty na stronie  
  

 
 analizowanie sytuacji na administrowanych drogach, 
 systematyczne przekazywanie informacji o sytuacji na 

drogach do odpowiednich instytucji, służb i mediów. 

 PCZK, 
 służby dyżurne Wójta 
 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 

w Namysłowie, 
 Komenda Powiatowa Policji w Namysłowie, 
 media, 
 inne podmioty – w zależności od potrzeb. 

4. Mrozy i opady śniegu 
 

1. INSTYTUT METEOROLOGII                           
I GOSPODARKI WODNEJ                   
ODDZIAŁ WE WROCŁAWIU 

 
 dyżur całodobowy 

prowadzonych przez 
synoptyków 
meteorologicznych           
z wykorzystaniem 
systemów 
automatycznych 
pomiarów. 

 
 komunikaty o możliwości 

wystąpienia i ostrzeżenia  
     o przewidywanym wystąpieniu 
     niebezpiecznego zjawiska  
     przy aktualnie obowiązujących  
     kryteriach, 
 komunikaty na stronie 

www.imgw.pl/index.php 

 
 przekazywanie komunikatów, ostrzeżeń i innych 

niezbędnych informacji o rozwoju sytuacji 
synoptycznej, 

 ciągłe monitorowanie rozwoju sytuacji synoptycznej 
przy pomocy systemów detekcji atmosfery, takich jak 
zdjęcia satelitarne, obrazy radarowe, rejestrator 
wyładowań atmosferycznych oraz automatyczne stacje 
pomiarowe, 

 zmiana lub odwołanie ostrzeżenia. 

 
 WCZK, 
 PCZK, 
 GCZK 
 służby dyżurne: Państwowej Straży Pożarnej, 

Policji, 
 media, 
 inne podmioty – w zależności od potrzeb. 
 

 

2. WYDZIAŁ DRÓG STAROSTWA 
POWIATOWEGO  W  NAMYSŁOWIE. 
3.STANOWISKO DS. GOSPODARKI 
KOMUNALNEJ, WODNEJ I DRÓG 
 

 

patrole drogowe  
 

 stan zagrożenie do odpowiednich 
centrów zarządzania 
kryzysowego, 

 komunikaty na stronie  
 

 

 analizowanie sytuacji na administrowanych drogach, 
 systematyczne przekazywanie informacji o sytuacji na 

drogach do odpowiednich instytucji, służb i mediów. 

 

 Zarządcy dróg 
 PCZK , GCZK  
 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 

w Namysłowie, 
 Komenda Powiatowa Policji w Namysłowie, 
 media, 
 inne podmioty – w zależności od potrzeb. 

 

4. PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO 
WODNE WODY POLSKIE NW W 
KLUCZBORKU 
5.STANOWISKO DS. GOSPODARKI 
KOMUNALNEJ, WODNEJ I DRÓG 
 

 

Doraźny – na czas 
występowania 
zagrożenia: 
 oględziny w terenie 

stanów rzek oraz 
zbiorników.  

 

 meldunki sytuacyjne do WCZK, 
 komunikaty na stronie 

www.wzmiuw.opole.pl 
 

 

prognozowanie rozwoju sytuacji w układzie krótko i 
długoterminowym współdziałanie z administracją 
publiczną i innymi instytucjami w sytuacjach 
kryzysowych w ramach informowania o aktualnej 
sytuacji na administrowanym terenie. 

 

 PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE 
WODY POLSKIE NW W KLUCZBORKU 

 PCZK, 
 GCZK 
 

 

6. POWIATOWY INSPEKTOR    NADZORU 
BUDOWLANEGO   w NAMYSŁOWIE 

 

 w godzinach pracy 
urzędu (od 730 - 1530), 
 

 

 od kierownika budowy (robót), 
właściciela, zarządcy lub 
użytkownika, 

 informacje pochodzące                  
z środków masowego przekazu; 

 od innych instytucji i służb, 
 komunikaty na stronie  

www.winb.opole.pl 

 

 zbieranie informacji o zaistniałych katastrofach 
budowlanych na terenie powiatu kluczborskiego, 

 sprawdzenie właściwości rzeczowej organu nadzoru 
budowlanego – PINB lub WINB w zależności 
od rodzaju obiektu budowlanego i robót budowlanych.. 
współdziałanie z administracją publiczną i innymi 
instytucjami i służbami (przyjmowanie i analiza 
meldunków dotyczących możliwości wystąpienia 
zagrożeń związanych np. z podtopieniami, powodzią 
bądź silnymi wiatrami mogącymi w konsekwencji 
doprowadzić do wystąpienia katastrofy budowlanej). 

 
 

 

  PCZK, 
 GCZK 
 Komenda Powiatowa Policji w Namysłowie 
 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 

w Namysłowie, 
- Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego 

 

7.TAURON DYSTRYBUCJA S.A.   
ODDZIAŁ W OPOLU  REJON 
DYSTRYBUCYJNY                                        
W KLUCZBORKU 
 
 
 
 
 

 

Ciągły – Pogotowie 
Energetyczne 

 

 informacje o zagrożeniach                     
w pracy sieci przesyłowej, 

 informacje o zakłóceniach                     
i awariach w sieci przesyłowej, 

 informację o ograniczeniach 
występujących w przesyle 
energii, 

 komunikaty na stronie  
 

 

 analizowanie zagrożeń w pracy sieci przesyłowej na 
administrowanym obszarze, 

 udzielanie informacji o stanie pracy sieci przesyłowej, 
 wymiana informacji z odbiorcami końcowymi 

przyłączonymi do sieci przesyłowej oraz wytwórcami. 

 

 PCZK, 
 GCZK 
 media, 
 inne podmioty – w zależności od potrzeb. 
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ODPOWIEDZIALNY ZA 
PROWADZENIE MONITORINGU 

Tryb pracy Rodzaje informacji Zadania w zakresie monitorowania Wymiana informacji 

5. Susza i upały 
 

1. INSTYTUT METEOROLOGII                           
I GOSPODARKI WODNEJ                   
ODDZIAŁ WE WROCŁAWIU 

 

 dyżur całodobowy 
prowadzonych przez 
synoptyków 
meteorologicznych             
z wykorzystaniem 
systemów 
automatycznych 
pomiarów. 

 

 komunikaty o możliwości 
wystąpienia i ostrzeżenia  

    o przewidywanym wystąpieniu  
    niebezpiecznego zjawiska przy  
    aktualnie obowiązujących  
    kryteriach. 

 

 przekazywanie komunikatów, ostrzeżeń i innych 
informacji o rozwoju sytuacji synoptycznej, 

 ciągłe monitorowanie rozwoju sytuacji synoptycznej 
przy pomocy systemów detekcji atmosfery: zdjęcia 
satelitarne, obrazy radarowe, rejestratory wyładowań 
atmosferycznych, automatyczne stacje pomiarowe,  

 zmiana lub odwołanie ostrzeżenia o niebezpiecznych 
zjawiskach. 

 

 WCZK, 
 CZK gminne i powiatowe, 
 służby dyżurne: Państwowej Straży Pożarnej, 

Policji, 
 media, 
 inne podmioty – w zależności od potrzeb. 
 

 

2. NADLEŚNICTWO NAMYSŁÓW                    
 

Ciągły, lub w zależności 
od stopnia zagrożenia 
pożarowego lasu,                            
z wykorzystaniem 
zautomatyzowanych 
punktów informacyjno-
dyspozycyjnych. 

 

 stopień zagrożenia pożarowego  
 komunikaty na stronie  

www.katowice.lasy.gov.pl 
www.cilp.lasy.gov.pl/web/opole/ochro
naprzeciwpozarowa 
        www.lzd-siemianice.home.pl 

 

 

 ustalanie stopnia zagrożenia pożarowego lasu, 
 wykrywanie pożarów.  

 

 Rejonowe Punkty Alarmowo-Dyspozycyjny               
w Nadleśnictwach, 

 nadleśnictwa sąsiednie, 
 PCZK, 
 GCZK 
 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 

w Namysłowie . 
 

3. WYDZIAŁ DRÓG STAROSTWA 
POWIATOWEGO W NAMYSŁOWIE  

 
4. REFERAT ROLNICTWA INWESTYCJI I 
MIENIA KOMUNALNEGO 
        

 

 

patrole drogowe  
 

 stan zagrożenie do odpowiednich 
centrów zarządzania 
kryzysowego, 

 komunikaty na stronie 
www.namyslow.pl 

 

 

 analizowanie sytuacji na drogach, 
 systematyczne przekazywanie informacji o sytuacji        

na drogach do odpowiednich instytucji, służb i mediów. 

 

 Zarządcy dróg 
 PCZK, GCZK, 
 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 

w Namysłowie, 
 Komenda Powiatowa Policji w Namysłowie, 
 media, 
 inne podmioty – w zależności od potrzeb. 
 

6. Skażenie chemiczno-ekologiczne 
  
1. KOMENDA POWIATOWA 

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 
W NAMYSŁOWIE           

 
Tryb pracy – 
całodobowy poprzez 
służbę dyżurną na 
Stanowisku Kierowania 
Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży 
Pożarnej. 
 

 
 meldunki okresowe, 
 raporty sytuacyjne,  
 komunikaty za pomocą 

technicznych środków łączności, 
 komunikaty na stronie 

www.psp.namyslow.pl 
 

 
 analizowanie sytuacji na administrowanym terenie, 
 współdziałanie z administracją publiczną i innymi 

instytucjami i służbami w zakresie analiz i prognoz 
poprzez: 
–  sporządzanie raportów dobowych i notatek 
    służbowych o powstałych zagrożeniach  
    mogących prowadzić do sytuacji kryzysowej,  
 – przekazywanie komunikatów, ostrzeżeń   
    i innych niezbędnych informacji do  
    określonych instytucji i służb, 

 

 
Pomiędzy kierującym działaniami ratowniczymi (KDR) 
a poszczególnymi stanowiskami kierowania                            
i dowódcami poszczególnych odcinków bojowych,          
a ponadto z:  
 PCZK, 
 Komenda Powiatowa Policji w Namysłowie, 
 podmioty systemu Państwowego Ratownictwa 

Medycznego, 
 Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny                 

w Namysłowie, 
 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego            

Namysłowie, 

http://www.katowice.lasy.gov.pl/
http://www.namyslow.pl/
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Odpowiedzialny za prowadzenie 
monitoringu 

Tryb pracy Rodzaje informacji Zadania w zakresie monitorowania Wymiana informacji 

6. Skażenie chemiczno-ekologiczne 

    

 zapewnienie obiegu informacji na potrzeby Komendy 
Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej  oraz 
Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, 

 uzyskiwanie, przetwarzanie i przekazywanie informacji o 
zaistniałym zdarzeniu na potrzeby kierowania, 
dowodzenia i współdziałania, w szczególności dla 
zespołów funkcjonalnych powołanego sztabu dowódcy 
operacji w zakresie rozpoznania, analizowania                       
i prognozowania rozwoju sytuacji. 

 
 
 

 
 zarządcy dróg,  
 

7. Zagrożenia związane z wystąpieniem zdarzeń radiacyjnych 
 

1. PAŃSTWOWY POWIATOWY 
INSPEKTOR SANITARNY                        
W NAMYSŁOWIE    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zbieranie i analizowanie 
informacji                                     
z częstotliwością 
określaną przez 
Państwowego 
Wojewódzkiego 
Inspektora Sanitarnego       
w zależności od rozwoju 
sytuacji. 

 
 dane statystyczne liczby 

zarejestrowanych  zachorowań, 
 informacje odnośnie 

zapotrzebowania na środki  
dezynfekcyjne  

 sposób zabezpieczenia żywności 
dla ludności, w tym dla 
zorganizowanego pobytu osób 
ewakuowanych, 

 zaopatrzenie w wodę 
przeznaczoną do spożycia, 

 komunikaty na stronie 
www.pssenamyslow..pl 

 
 współdziałanie z administracją publiczną i innymi 

instytucjami,  
 sporządzanie raportów  z monitorowania środowiska 

związane z zagrożeniem, 
 wymiana informacji  z właściwymi jednostkami  organów 

administracji publicznej. 
 

 
 Wojewódzka  Stacja Sanitarno –Epidemiologiczna, 
 PCZK, 
 Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Namysłowie. 

 

2. POWIATOWY INSPEKTORAT 
WETERYNARII W NAMYSŁOWIE   

 

 w godzinach pracy 
Inspektoratu                                
(od 730 - 1530), 

 
Stan podwyższonej 
gotowości –                    
w zależności od skali 
zagrożenia. 
 
 

 
 

 raporty,  
 informacje, 
 tabele,  
 raporty RASFF, 
komunikaty na stronie 
www.wiw.opole.pl 
 

 analizowanie sytuacji zwierząt na terenie powiatu, 
 nadzorowanie  tworzonych utylizacji zwierząt, 
 współdziałanie z administracją publiczną i innymi 

instytucjami  i służbami w ramach „Powiatowego Planu 
Zarządzania Kryzysowego", sporządzanie raportów  i 
tabel dotyczących powstałych zagrożeń. 

 Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Opolu,       
 PCZK,  
 Powiatowa  Stacja Sanitarno – 

Epidemiologiczna w Namysłowie, 
 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 

w Namysłowie ,Komenda Powiatowa Policji w 
Namysłowie. 
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Odpowiedzialny za prowadzenie 
monitoringu 

Tryb pracy Rodzaje informacji Zadania w zakresie monitorowania Wymiana informacji 

8. Zagrożenia epidemiczne i epidemia 
 

1. PAŃSTWOWY POWIATOWY 
INSPEKTOR  SANITARNY                        
W NAMYSŁOWIE  

 

Zbieranie i analizowanie 
informacji z 
częstotliwością określaną 
przez Państwowego 
Wojewódzkiego 
Inspektora Sanitarnego         
w zależności od rozwoju 
sytuacji. 

 

 dane statystyczne dot. liczby 
zarejestrowanych  zachorowań, 

 wykaz  stałych nosicieli  pałeczek 
duru i paraduru brzusznego (imię                         
i nazwisko, miejsce zamieszkania, 
warunki mieszkaniowe), 

 informacje dotyczące 
zapotrzebowania na środki  
dezynfekcyjne , 

 zbieranie informacji dot. liczby 
dawek niezbędnych szczepionek, 

 zbieranie Informacji o liczbie osób 
poddanych izolacji, liczbie 
chorych u których wystąpiły 
objawy chorobowe i 
kwarantannie.  

 
 
 

 

 analizowanie sytuacji  epidemiologicznej  chorób 
zakaźnych  w powiecie namysłowskim. 

 monitorowanie  sytuacji w zakresie  ewentualnej 
konieczności  wprowadzenia szczepień ochronnych, 

 monitorowanie  sytuacji w zakresie  konieczności 
przeprowadzania zabiegów dezynfekcji, dezynsekcji                 
i deratyzacji, 

 współpraca  z  jednostkami  ochrony zdrowia  i  innych 
resortów, 

 monitorowanie sytuacji  w  obiektach przewidzianych  do  
izolacji i kwarantanny osób. 
 

  

 

 Wojewódzki Państwowy Inspektorat Sanitarny           
w Opolu,  

 PCZK, 
 GCZK, 
 Komenda Powiatowa Policji w Namysłowie, 
 Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Namysłowie.   

9.1. Zakłócenia w dostawie energii elektrycznej 
 

2. TAURON DYSTRYBUCJA S.A.   
ODDZIAŁ W OPOLU  REJON 
DYSTRYBUCYJNY                                         
W KLUCZBORKU 
 

 

Ciągły – Pogotowie 
Energetyczne 

 

 informacje o zagrożeniach                      
w pracy sieci przesyłowej, 

 informacje o zakłóceniach                           
i awariach w sieci przesyłowej, 

 informację o ograniczeniach 
występujących w przesyle 
energii, 

 komunikaty www.energiapro.pl 
 
 
 

 

 analizowanie zagrożeń w pracy sieci przesyłowej na 
administrowanym obszarze, 

 udzielanie informacji o stanie pracy sieci przesyłowej, 
 wymiana informacji z odbiorcami końcowymi 

przyłączonymi do sieci przesyłowej oraz wytwórcami. 

 

 PCZK, 
 GCZK 
 media, 
 inne podmioty – w zależności od potrzeb. 

9.2. Zakłócenia w dostawie paliwa 
 

1. KOMENDA POWIATOWA POLICJI  
W NAMYSŁOWIE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tryb pracy – 
całodobowy poprzez 
służbę dyżurna na 
Stanowisku Kierowania. 
 
W przypadku zaistnienia 
zagrożenia – 
każdorazowo ustala 
podmiot wiodący.                         
 

 

 meldunki okresowe, 
 raporty sytuacyjne,  
 komunikaty za pomocą 

technicznych środków łączności, 
 komunikaty na stronie. 
  www.namyslow.policja.gov.pl 
 
Adresatami są podmioty 
współdziałające, w szczególności: 
PCZK i SK KPP w Opolu. 
 

 

 analizowanie sytuacji na administrowanym terenie, 
 przekazywanie komunikatów, ostrzeżeń i innych 

niezbędnych informacji do określonych instytucji                    
i służb, 

 uzyskiwanie, przetwarzanie i przekazywanie informacji o 
zaistniałym zdarzeniu na potrzeby kierowania, 
dowodzenia i współdziałania, w szczególności dla 
zespołów funkcjonalnych powołanego sztabu dowódcy 
operacji w zakresie rozpoznania, analizowania                                      
i prognozowania rozwoju sytuacji. 

 

 Powiatowy/Gminny Zespół Zarządzania 
Kryzysowego, 

 PCZK, 
 GCZK 
 

http://www.energiapro.pl/
http://www.namyslow.policja.gov.pl/
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Odpowiedzialny za prowadzenie 
monitoringu 

Tryb pracy Rodzaje informacji Zadania w zakresie monitorowania Wymiana informacji 

9.3. Zakłócenia w dostawie gazu – NIE DOTYCZY GMINY ŚWIERCZÓW 
 
 

9.4. Zakłócenia w dostawie energii cieplnej -  NIE DOTYCZY GMINY ŚWIERCZÓW 
 
 

9.5. Zakłócenia w dostawie wody 
 
1. PRZEDSIĘBIORSTWA      
    ODPOWIEDZIALNE ZA DOSTAWĘ                        
    I DYSTRYBUCJĘ WODY: 

         - Zakład Wodociągów i Usług  
         Komunalnych EKOWOD Sp. z o.o  
         w Namysłowie ul Mariańska 2 
2. REFERAT ROLNICTWA INWESTYCJI I 
MIENIA KOMUNALNEGO 

 

Ciągły – Pogotowie 
Wodno-Kanalizacyjne. 

 

 informacje o zagrożeniach                    
w pracy sieci wodociągowej, 

 informacje o zakłóceniach                     
i awariach w sieci wodociągowej, 

 informację o ograniczeniach 
występujących w przesyle wody, 

 komunikaty na stronie  
www.namyslow.eu 

    /www.ekowod.net/ 
 
 
 
 
 

 

 analizowanie zagrożeń w pracy sieci wodociągowej na 
administrowanym obszarze, 

 udzielanie informacji o stanie pracy sieci wodociągowej, 
 wymiana informacji z odbiorcami końcowymi 

przyłączonymi do sieci wodociągowej oraz wytwórcami. 

 

 PCZK, 
 GCZK, 
 media, 
 inne podmioty – w zależności od potrzeb. 

 

3. POWIATOWY INSPEKTORAT  
WETERYNARII W NAMYSŁOWIE  

 

Godziny pracy. 
 (od 730 – 1530), 
Stan podwyższonej 
gotowości –                   

w zależności od skali 
zagrożenia. 
 
 
 
 

 

 raporty,  
 informacje, 
 tabele, 
 komunikaty na stronie 

www.wiw.opole.pl 

 

 analizowanie sytuacji zwierząt na terenie powiatu 
namysłowskiego 

 współdziałanie z administracją publiczną i innymi 
instytucjami  i służbami w ramach „Powiatowego Planu 
Zarządzania Kryzysowego", 

 utylizacją martwych zwierząt, 
 sporządzanie raportów  i tabel dotyczących powstałych 

zagrożeń.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Wojewódzki Inspektorat Weterynarii, 
 PCZK,  
 GCZK, 
 Powiatowa Stacja Sanitarno – 

Epidemiologiczna w Namysłowie, 
 Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 

w Namysłowie, 
 Komenda Powiatowa Policji w Namysłowie. 
 
 

http://www.namyslow.eu/
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Odpowiedzialny za prowadzenie 
monitoringu 

Tryb pracy Rodzaje informacji Zadania w zakresie monitorowania Wymiana informacji 

 
10.1. Katastrofy budowlane 

1. POWIATOWY  INSPEKTOR 
NADZORU BUDOWLANEGO                     
W NAMYSŁOWIE  

        
 
   2. KIEROWNIK REFERATU 
ROLNICTWA, INWESTYCJI I MIENIA 
KOMUNALNEGO 

 

 
 w godzinach pracy 

urzędu (od 700 - 1500), 
 
 
W godzinach pracy 
urzędu od 710 -1510 

 
 od kierownika budowy (robót), 

właściciela, zarządcy lub 
użytkownika, 

 informacje pochodzące                  
z środków masowego przekazu; 

 od innych instytucji i służb, 
 komunikaty na stronie  

www.winb.opole.pl 

 

 
 zbieranie informacji o zaistniałych katastrofach 

budowlanych na terenie powiatu namysłowskiego, 
 sprawdzenie właściwości rzeczowej organu nadzoru 

budowlanego – PINB lub WINB w zależności od rodzaju 
obiektu budowlanego i robót budowlanych.. 
współdziałanie z administracją publiczną i innymi 
instytucjami i służbami (przyjmowanie i analiza 
meldunków dotyczących możliwości wystąpienia zagrożeń 
związanych np. z podtopieniami, powodzią bądź silnymi 
wiatrami mogącymi w konsekwencji doprowadzić do 
wystąpienia katastrofy budowlanej). 

 
 PCZK, 
 GCZK, 
 Komenda Powiatowa Policji w Namysłowie,  
 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 

w Namysłowie, 
  Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego           
     w  Opolu.  

10.2. Katastrofy drogowe 
 

1. WYDZIAŁ DRÓG STAROSTWA 
POWIATOWEGO W NAMYSŁOWIE  

2.   STANOWISKO DS. GOSPODARKI 
KOMUNALNEJ, WODNEJ I DRÓG 
 
  

 
Doraźny – na czas 
występowania 
zagrożenia: 1 raz na 
dobę. 
 
W godzinach pracy 
urzędu od 710 -1510 

 
 meldunki okresowe, 
 notatki sytuacyjne, 
 komunikaty na stronie 

www.namyslow.pl  
 

 
 analizowanie sytuacji na h drogach, 
 przekazywanie komunikatów, ostrzeżeń  jednostkom  
 systematyczne przekazywanie informacji o sytuacji         

na drogach do odpowiednich instytucji, służb i mediów. 

 
 Zarządcy dróg 
 PCZK, GZZK 
 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 

w Namysłowie, 
 Komenda Powiatowa Policji w Namysłowie, 
 media, 
 inne podmioty – w zależności od potrzeb. 
 

3.POWIATOWY  INSPEKTOR   
         NADZORU BUDOWLANEGO                         
         W NAMYSŁOWIE 
 

 
 w godzinach pracy 

urzędu (od 700 – 1500), 
 

 
 od kierownika budowy (robót), 

właściciela, zarządcy lub 
użytkownika, 

 informacje pochodzące                  
z środków masowego przekazu; 

 od innych instytucji i służb, 
 komunikaty na stronie  
    www.winb.opole.pl 

 
 zbieranie informacji o zaistniałych katastrofach 

budowlanych na terenie powiatu namysłowskiego, 
 sprawdzenie właściwości rzeczowej organu nadzoru 

budowlanego – PINB lub WINB w zależności od rodzaju 
obiektu budowlanego i robót budowlanych.. 
współdziałanie z administracją publiczną i innymi 
instytucjami i służbami (przyjmowanie i analiza 
meldunków dotyczących możliwości wystąpienia zagrożeń 
związanych np. z podtopieniami, powodzią bądź silnymi 
wiatrami mogącymi w konsekwencji doprowadzić do 
wystąpienia katastrofy budowlanej). 
 

 
 PCZK, 
 GCZK, 
 Komenda Powiatowa Policji w Namysłowie,  
 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 

w Namysłowie, 
  Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego           
     w  Opolu 

11. Zagrożenie wystąpienia lub wystąpienie choroby zwierząt 
 

1. POWIATOWY INSPEKTORAT 
WETERYNARII W NAMYSŁOWIE  

 

 
Stan pełnej aktywności 
– w zależności od 

potrzeb. 

 
 raporty,  
 informacje, 

 tabele, 
 komunikaty na stronie  
    www.wiw.opole.pl 

 
Zadania Powiatowego  Lekarza Weterynarii zgodnie         
z Powiatowym Planem Gotowości zwalczania chorób 

zakaźnych zwierząt  polegają  na: 
 
Utrzymaniu stanu gotowości zwalczania  chorób 
zakaźnych zwierząt: 
 analizowanie stanu zagrożenia, wyznaczanie zadań, 

koordynacja działań i nadzór nad czynnościami  lekarzy 
weterynarii. 

Po przyjęciu zawiadomienia o podejrzeniu wystąpienia 
choroby zakaźnej: 
 rejestracja zgłoszeń o podejrzeniu wystąpienia choroby 

zakaźnej dokonanych przez lekarzy weterynarii lub inne 

 
 

 Wojewódzki Lekarz Weterynarii, 
 Wojewódzki Inspektorat Weterynarii, 
 PCZK,  
 GCZK, 
 Powiatowa Stacja Sanitarno – 

Epidemiologiczna w Namysłowie, 
 Komenda Powiatowej Państwowej Straży 

Pożarnej w Namysłowie, 
 Komenda Powiatowa Policji w Namysłowie. 
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osoby i instytucje, 
 powiadomienie Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii                           

o zgłoszonym podejrzeniu wystąpienia choroby  zakaźnej 
oraz aktywacja PZK przy PLW. 

 
Po wykluczeniu podejrzenia wystąpienia jednostki 
chorobowej w ognisku: 
 powiadomienie Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii                           

o wykluczeniu podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej. 
 
Po potwierdzeniu wystąpienia w ognisku: 
-  powiadomienie Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii                            
 przekazanie informacji o stwierdzeniu choroby zakaźnej  

Staroście, Burmistrzowi, Wójtowi,  
 analiza stanu zagrożenia, wyznaczanie zadań, 

koordynacja działań i przekazywanie informacji                           
o przebiegu zwalczania choroby, 

  przygotowywanie  zasięgu  obszarów: zapowietrzonego i 
zagrożonego, 

 współdziałanie z instytucjami i organizacjami niezbędnymi 
do zwalczenia choroby. 

12. Zagrożenie wystąpienia lub wystąpienie organizmu szkodliwego 
 

1. WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT 
OCHRONY ROŚLIN                                          
I NASIENNICTWA W OPOLU 
ODDZIAŁ W NAMYSŁOWIE  

   2. KIEROWNIK REFERATU 
ROLNICTWA, INWESTYCJI I MIENIA 
KOMUNALNEGO 

 

 
Tryb pracy –  
8 godzinny w terenie. 
 
 
W godzinach pracy 
urzędu od 710 -1510 

 
 komunikaty plakatowe, 
 komunikaty na stronie  

piorin.gov.pl/opole 
 

 komunikaty w prasie lokalnej. 

 
 analizowanie sytuacji na administrowanym terenie, 
 systematyczne zbieranie, gromadzenie danych, 
 przekazywanie komunikatów, ostrzeżeń i innych 

niezbędnych informacji do określonych instytucji i służb, 
 współdziałanie z  innymi instytucjami i służbami                   

w zakresie analiz i prognoz, 
 sporządzanie doraźnych raportów i notatek służbowych o 

powstałych zagrożeniach. 

 
 PCZK, 
 Państwowy Powiatowy Inspektor  Sanitarny           

w Namysłowie, 
 Powiatowy Inspektorat WeterynarII                            

w Namysłowie, 
 Komenda Powiatowa Policji w Namysłowie. 
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Odpowiedzialny za prowadzenie 
monitoringu 

Tryb pracy Rodzaje informacji Zadania w zakresie monitorowania Wymiana informacji 

13. Zagrożenia terrorystyczne 
 
1. KOMENDA POWIATOWA POLICJI  

W NAMYSŁOWIE  
 

 
Tryb pracy – 
całodobowy poprzez 
służbę dyżurną na 
Stanowisku Kierowania. 
 
W przypadku zaistnienia 
zagrożenia – 
każdorazowo ustala 
podmiot wiodący                         
(w zależności od eskalacji 
zagrożenia                          
i posiadanych informacji                       
np. niezwłocznie). 
 

 
 meldunki okresowe, 
 raporty sytuacyjne,  
 komunikaty za pomocą 

technicznych środków łączności, 
 komunikaty na stronie  
www.namyslow.policja.gov.pl 
 
 
UWAGA 
Policja wspólnie z ABW prowadzi 
rozpoznanie operacyjne osób, grup pod 
katem zagrożenia terrorystycznego                  
w sposób ciągły przy czym podmiotem 
wiodącym jest Agencja Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego  

 
 analizowanie sytuacji na administrowanym terenie, 
 przekazywanie komunikatów, ostrzeżeń i innych 

niezbędnych informacji do określonych instytucji i 
służb, 

 sporządzanie raportów dobowych i notatek służbowych 
o powstałych zagrożeniach mogących prowadzić do 
sytuacji kryzysowej, 

 współdziałanie z administracją publiczną i innymi 
instytucjami i służbami w zakresie analiz i prognoz, 

 zapewnienie obiegu informacji na potrzeby Centrum 
Operacyjnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu                       
i Powiatowego Centrum zarządzania kryzysowego, 

 uzyskiwanie, przetwarzanie i przekazywanie informacji 
o zaistniałym zdarzeniu na potrzeby kierowania, 
dowodzenia i współdziałania, w szczególności dla 
zespołów funkcjonalnych powołanego sztabu dowódcy 
operacji w zakresie rozpoznania, analizowania                          
i prognozowania rozwoju sytuacji. 

 
 Komenda Wojewódzka Policji w Opolu, 
 GCZK 
 PCZK, 
 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 

w Namysłowie, 
 Żandarmeria Wojskowa, 
 Służba Ochrony Kolei, 
 Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 
 Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu. 

 
UWAGA 
W zależności od rodzaju zagrożenia terrorystycznego 
/atak bombowy,  materiał promieniotwórczy, chemiczny, 
uprowadzenie osób, środka transportu, zajęcie obiektu 
itp.) Policja współpracuje z innymi właściwym                                  
i podmiotami jak Inspekcje sanitarne, weterynaryjne, 
pogotowia, PSP i inne) 

  
2. KOMENDA POWIATOWA 

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 
W NAMYSŁOWIE  

 
W przypadku zdarzeń terrorystycznych   

z wyciekiem lub emisją do powietrza  
substancji niebezpiecznych oraz                
w wyniku których powstaną rozległe 
pożary. 
 

 
Tryb pracy – 
całodobowy poprzez 
służbę dyżurną na 
Stanowisku Kierowania 
Komendy Powiatowej 

Państwowej Straży 
Pożarnej. 
 

 
 meldunki okresowe, 
 raporty sytuacyjne,  
 komunikaty za pomocą 

technicznych środków łączności, 
 komunikaty na stronie  
    www.psp.namyslow.pl/ 
 

 
 analizowanie sytuacji na administrowanym terenie, 
 współdziałanie z administracją publiczną i innymi 

instytucjami i służbami w zakresie analiz i prognoz 
poprzez: 
– sporządzanie raportów dobowych i notatek 

   służbowych o powstałych zagrożeniach  
   mogących prowadzić do sytuacji kryzysowej 
– przekazywanie komunikatów, ostrzeżeń   
   i innych niezbędnych informacji do  
   określonych instytucji i służb, 
 

 
Pomiędzy kierującym działaniami ratowniczymi 
(KDR) a poszczególnymi stanowiskami kierowania                                          
i dowódcami poszczególnych odcinków bojowych,          
a ponadto z:  
 PCZK, 

 Komenda Powiatowa Policji w Namysłowie, 
 podmioty systemu Państwowego Ratownictwa 

Medycznego, 
 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny                 

w Namysłowie 
 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego            
     Namysłowie,  

 
3. PAŃSTWOWY POWIATOWY 

INSPEKTOR SANITARNY                        
W NAMYSŁOWIE  

 
BIOTERRORYZM 

 
 
 

 

 
Zbieranie i analizowanie 
informacji  

 
 dane statystyczne dotyczące 

liczby zarejestrowanych  
zachorowań, 

 informacje dotyczące  
zapotrzebowania na środki  
dezynfekcyjne, 

 zbieranie informacji dot. liczby 
dawek niezbędnych szczepionek, 

 zbieranie Informacji o liczbie osób 
poddanych izolacji, liczbie 
chorych, u których wystąpiły 
objawy chorobowe                                      
i kwarantannie., 

 komunikaty na stronie  
 
    www.pssenamyslow.pl 

 
 analizowanie sytuacji  epidemiologicznej  chorób 

zakaźnych  w powiecie namysłowskim. 
 monitorowanie  sytuacji w zakresie  ewentualnej 

konieczności  wprowadzenia szczepień ochronnych, 
 monitorowanie  sytuacji w zakresie  konieczności 

przeprowadzania zabiegów dezynfekcji, dezynsekcji                          
i deratyzacji, 

 współpraca  z  jednostkami  ochrony zdrowia  i  innych 
resortów, 

 monitorowanie sytuacji  w  obiektach przewidzianych  
do  izolacji i kwarantanny osób. 
 

  

 
 Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny             

w Opolu, 
 PCZK, 
 GCZK, 
 Komenda Powiatowa Policji w Namysłowie 
 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 

w Namysłowie 
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Odpowiedzialny za prowadzenie 
monitoringu 

Tryb pracy Rodzaje informacji Zadania w zakresie monitorowania Wymiana informacji 

13. Zagrożenia terrorystyczne 

 
4. PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO 

WODNE WODY POLSKIE NW W 
KLUCZBORKU 

 
W przypadku zdarzeń terrorystycznych, 
w wyniku których uszkodzone zostaną 
zbiorniki wodne. 

 
Doraźny – na czas 
występowania 
zagrożenia: 
 oględziny w terenie 

stanów rzek oraz 
zbiorników.  

 

 
 meldunki sytuacyjne do PCZK, 
 komunikaty na stronie  
    www.wzmiuw.opole.pl 

 
 analizowanie sytuacji na administrowanym terenie, 
 prognozowanie rozwoju sytuacji w układzie krótko                     

i długoterminowym współdziałanie z administracją 
publiczną i innymi instytucjami w sytuacjach 
kryzysowych w ramach informowania o aktualnej 
sytuacji na administrowanym terenie. 

 

 PCZK. 
 GCZK, 
 Komenda Powiatowa Policji w Namysłowie 
 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 

w Namysłowie 

 
5.WYDZIAŁ DRÓG STAROSTWA 
POWIATOWEGO W NAMYSŁOWIE  

 
6. STANOWISKO DS. GOSPODARKI 
KOMUNALNEJ, WODNEJ I DRÓG 
 
        
W przypadku zdarzeń terrorystycznych, 
w wyniku których uszkodzone zostaną 
mosty, wiadukty, estakady drogowe.     

 
 patrole drogowe na 

samochodach: 
 patrole drogowe na 

samochodach: 
   – drogi:1 raz na dobę , 
    
 
 

 
 stan zagrożenie do odpowiednich 

centrów zarządzania 
kryzysowego, 

 komunikaty na stronie 
www.namyslow.pl 

     
 
 

 
 analizowanie sytuacji na administrowanych drogach, 
 systematyczne przekazywanie informacji o sytuacji          

na drogach do odpowiednich instytucji, służb i mediów. 

 
 ZARZĄDCY DRÓG 
 PCZK, 
 GZZK 
 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 

w Namysłowie, 
 Komenda Powiatowa Policji w Namysłowie, 
 media, 
 inne podmioty – w zależności od potrzeb. 
 

14. Awaria sieci teleinformatycznych 
 

1. INFORMATYK 
 
Odnośnie awarii w  Urzędzie Gminy w 
Świerczowie   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
W godzinach pracy 
Urzędu Gminy w 
Świerczów  plus 
reagowanie na wezwania. 

 
 awarie sieci teleinformatycznej             

w budynku Urzędu Gminy w  
Świerczowie, 

 komunikaty na stronie 
www.namyslow.pl 

 
 analizowanie sytuacji na administrowanym terenie, 
 przekazywanie komunikatów, ostrzeżeń i innych 

niezbędnych informacji do określonych odbiorców, 
 współdziałanie z administracją publiczną i innymi 

instytucjami i służbami w zakresie prognoz                                      
i przeciwdziałaniu, 

 minimalizowanie ryzyk wystąpienia awarii również                    
w zakresie ataku cyberterrorystycznego. 

 

 
 Sekretarz Gminy, 
 GCZK, 
 

 
 

 
 

http://www.namyslow.pl/
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Odpowiedzialny za 
prowadzenie monitoringu 

Tryb pracy Rodzaje informacji Zadania w zakresie monitorowania Wymiana informacji 

15. Strajki, zamieszki i demonstracje 
 
1. KOMENDA POWIATOWA POLICJI  

W NAMYSŁOWIE  

 
Tryb pracy – 
całodobowy poprzez 
służbę dyżurna na 
Stanowisku Kierowania. 
 
W przypadku zaistnienia 
zagrożenia – 
każdorazowo ustala 
podmiot wiodący                         
(w zależności od eskalacji 
zagrożenia                          
i posiadanych informacji                       
np. niezwłocznie). 
 

 
 meldunki okresowe, 
 raporty sytuacyjne,  
 komunikaty za pomocą 

technicznych środków łączności, 
 komunikaty na stronie  
 www.namyslow.policja.gov.pl 

 
 UWAGA 
Policja na bieżąco pozyskuje informacje 
na temat planowych  (zgłoszonych i nie 
zgłoszonych) protestów społecznych, 
zgromadzeń i imprez masowych. 

 

 
 analizowanie sytuacji na administrowanym terenie, 
 przekazywanie komunikatów, ostrzeżeń i innych 

niezbędnych informacji do określonych instytucji i 
służb, 

 sporządzanie raportów dobowych i notatek służbowych 
o powstałych zagrożeniach mogących prowadzić do 
sytuacji kryzysowej, 

 współdziałanie z administracją publiczną i innymi 
instytucjami i służbami w zakresie analiz i prognoz, 

 zapewnienie obiegu informacji na potrzeby Stanowiska 
Kierowania Komendy Wojewódzkiej  Policji oraz 
Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego,  

 uzyskiwanie, przetwarzanie i przekazywanie informacji 
o zaistniałym zdarzeniu na potrzeby kierowania, 
dowodzenia i współdziałania, w szczególności dla 
zespołów funkcjonalnych powołanego sztabu dowódcy 
operacji w zakresie rozpoznania, analizowania                         
i prognozowania rozwoju sytuacji. 

 
 Komenda Wojewódzka Policji w Opolu, 
 Powiatowy/Gminny Zespół Zarządzania 

Kryzysowego, 
 PCZK, 
 Starostwo Powiatowe w Namysłowie, 
 urząd miejski i gminy, 
 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 

w Namysłowie, 
 Służba Ochrony Kolei, 
 zarządcy dróg, 
 Pogotowia: techniczne, gazowe, wodne, 

energetyczne itp.), 
 administracje budynków, 
 Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu 

 

 
2. WYDZIAŁ DRÓG STAROSTWA 

POWIATOWEGO 
W NAMYSŁOWIE  

3. STANOWISKO DS. GOSPODARKI 
KOMUNALNEJ, WODNEJ I DRÓG 
 

 
 

W przypadku  blokady dróg.     

 
patrole drogowe 

 
 stan zagrożenie do odpowiednich 

centrów zarządzania 
kryzysowego, 

 komunikaty na stronie 
www.namyslow.pl 

     
 

 
 analizowanie sytuacji na drogach, 
 systematyczne zbieranie informacji  o  ograniczeniach 

w ruchu, utrudnieniach i zamkniętych drogach,  
 systematyczne przekazywanie informacji o sytuacji na 

drogach do odpowiednich instytucji, służb i mediów. 

 Zarządcy dróg 
 PCZK, 
 GZZK 
 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 

w Namysłowie, 
 Komenda Powiatowa Policji w Namysłowie, 
 media, 
 inne podmioty – w zależności od potrzeb. 
 

http://www.namyslow.policja.gov.pl/
http://www.namyslow.pl/
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2.Tryb uruchamiania niezbędnych sił i środków, uczestniczących                        
w realizacji planowanych przedsięwzięć na wypadek sytuacji kryzysowej. 

 
 

Ochotnicze Straże Pożarne (OSP) 

Ocena możliwości 
wykorzystania sił  i środków 

Stała gotowość do podjęcia działań. 
 

Przyjęty tryb uruchamiania • poprzez Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP (telefonicznie lub poprzez 
system alarmowania DSP), 
• poprzez osobę postronną (telefonicznie do jednostki lub poprzez strażaka OSP) – ręczne 
uruchomienie syreny alarmowej. 

Czas uzyskania pełnej  
gotowości do działań 

• w przypadku standardowych działań  – średnio ok. 5 minut, 
• w przypadku formowania WOO: 
- czas wyjazdu – do 15 minut, 
- 60 minut dla kompanii WOO do osiągnięcia miejsc koncentracji. 

Komenda Powiatowa Policji w Namysłowie  

Ocena możliwości 
wykorzystania środków 

W przypadku ogłoszenia alarmu dla stanów osobowych KPP w Namysłowie, niezwłocznie 

podejmowane są czynności zmierzające  do natychmiastowego stawiennictwa policjantów w 

wyznaczonym miejscu. Wykorzystanie środków technicznych pozostających  na stanie KPP w 

Namysłowie i indywidualnym wyposażeniu policjantów, które są niezbędne do realizacji zleconych 

działań uważa się za prawidłowe.   

Przyjęty tryb uruchamiania Zgodnie z ”Planem alarmowania stanów osobowych – policjantów i pracowników Komendy 

Powiatowej Policji w Namysłowie”. 

Czas uzyskania pełnej 
gotowości 

Czas osiągnięcia pełnej gotowości do działań nie może przekroczyć 3 godzin. 

Państwowa Powiatowa Inspekcja Sanitarna w Namysłowie   

Ocena możliwości 
wykorzystania środków 

W sytuacji zagrożenia kryzysowego istnieje pełna możliwość wykorzystania posiadanych środków  
materialnych i zasobów ludzkich  Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Namysłowie  

Przyjęty tryb uruchamiania 
Telefonicznie, w przypadku braku łączności telefonicznej przez posłańców, zgodnie z opracowaną 
procedurą powiadamiania o zaistnieniu sytuacji kryzysowej 

Czas uzyskania pełnej 
gotowości 

Uzyskanie pełnej gotowości maksimum do 2,0 godzin od chwili otrzymania informacji  o 
występowaniu zagrożenia 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Namysłowie  

Ocena możliwości 
wykorzystania środków 

Pełna możliwość wykorzystania środków Inspekcji Weterynaryjnej – 100% 

Przyjęty tryb uruchamiania Zgodnie z planem działania Inspekcji Weterynaryjnej 

Czas uzyskania pełnej 
gotowości 

Niezwłocznie po otrzymaniu informacji o sytuacji kryzysowej 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

Ocena możliwości 
wykorzystania środków 

W przypadku dyspozycyjności osób – 100%. 

Przyjęty tryb uruchamiania Telefoniczne powiadomienie kierownika GOPS, który informuje odpowiedniego specjalistę. 

Czas uzyskania pełnej 
gotowości 

15 minut. 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Namysłowie 

Ocena możliwości 
wykorzystania środków 

W przypadku dyspozycyjności osób – 100%. 

Przyjęty tryb uruchamiania Telefoniczne powiadomienie.  

Czas uzyskania pełnej 
gotowości 

Ok. 4 godziny. 



64 

 

 

 

 

 

 

 

3. Procedury reagowania kryzysowego, określające sposób 
postępowania w sytuacjach kryzysowych 
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3.1 WYKAZ 
procedur reagowania kryzysowego (PRK) 

 

Rodzaj zagrożenia 
Numer 

procedury 
Nazwa procedury Strona 

1. Powodzie (w tym zalania, zatopienia i 
katastrofalne zatopienia) 

PRK – 1 
 

Postępowanie podczas zagrożenia powodziowego lub wystąpienia 
powodzi 

61 

2. Pożary PRK – 2 
 
Postępowanie podczas pożarów 
 

63 

3. Huraganowe wiatry/trąby powietrzne 
 

PRK – 3 
 

 
Postępowanie podczas huraganowych wiatrów i trąb powietrznych 65 

4. Mrozy i opady śniegu 
 

PRK – 4 
 

 
Postępowanie podczas mrozów i opadów śniegu 
 

68 

5. Susza i upały 
 

PRK – 5 
 

 
Postępowanie podczas suszy i upałów 71 

6. Skażenia chemiczno-ekologiczne 
 

PRK – 6 
 

 
Postępowanie podczas skażenia chemiczno-ekologicznego 74 

7. Wystąpienie zdarzeń radiacyjnych 
 

PRK – 7 

 
Postępowanie podczas wystąpienia zdarzeń radiacyjnych 76 

8. Zagrożenia epidemiczne i epidemia 
 

PRK – 8 

 
Postępowanie podczas zagrożenia epidemicznego i epidemii 79 

9. Zagrożenia bezpieczeństwa energetycznego i paliwowego oraz zakłóceń w dostawach gazu, energii elektrycznej i wody 
 

9.1. Zakłócenia w dostawach energii PRK – 9.1 Postępowanie podczas zakłóceń w dostawach energii 
81 
 

9.2. Zakłócenia w dostawach paliwa PRK – 9.2 
Postępowanie podczas zakłóceń w dostawach paliwa 
 

83 

9.3. Zakłócenia w dostawach gazu PRK – 9.3 
Postępowanie podczas zakłóceń w dostawach gazu 
 

84 
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Rodzaj zagrożenia 
Numer 

procedury 
Nazwa procedury Strona 

9.4. Zakłócenia w dostawach  
       energii cieplnej 

PRK – 9.4 Postępowanie podczas zakłóceń w dostawach energii cieplnej 85 

9.5. Zakłócenia w dostawach wody PRK – 9.5 Postępowanie podczas zakłóceń w dostawach wody 86 

10. Katastrofy komunikacyjne i budowlane 

10.1. Katastrofa budowlana  PRK – 10.1 
 

Postępowanie podczas katastrofy budowlanej 
 

87 

10.2. Katastrofa drogowa PRK – 10.2 
 

Postępowanie podczas katastrofy drogowej 
 

89 

10.3. Katastrofa kolejowa  PRK – 10.3 
 

Postępowanie podczas katastrofy kolejowej 
 

91 

11. Zagrożenie wystąpienia lub  
      wystąpienie choroby zwierząt 

PRK – 11 
Postępowanie podczas zagrożenia wystąpieniem lub wystąpienia 
choroby zwierząt  

93 

12. Zagrożenie wystąpienia lub  
      wystąpienie choroby roślin 

 
PRK – 12 

 

Postępowanie podczas zagrożenia wystąpieniem lub wystąpienia 
organizmu szkodliwego 

95 

13. Zagrożenia terrorystyczne PRK – 13 Postępowanie podczas zagrożenia terrorystycznego 97 

14. Awaria sieci teleinformatycznych PRK – 14 Postępowanie podczas awarii sieci teleinformatycznych 
 

100 

15. Strajki, zamieszki i demonstracje  PRK – 15 Postępowanie podczas strajków, zamieszek i demonstracji 
 

102 
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PRK – 1 – Postępowanie podczas zagrożenia powodziowego lub wystąpienia powodzi 

Zadania 
Uprawnienia wynikające                            

z przepisów prawa 

 
Podstawa prawna 

 

Urząd Gminy Świerczów 

Wójt Gminy 

1. Ogłoszenie stanu pogotowia oraz alarmu przeciwpowodziowego – ich odwołanie z chwilą  
    ustania zagrożenia. 

Art. 31a Ustawa z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym  (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) 

2. Uruchomienie  Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8 
Art. 19, pkt.4   
 

 Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. , poz.1856 ) 3. Kierowanie realizacją zadań ujętych w  Gminnym Planie Zarządzania Kryzysowego. Art. 19, ust. 2, pkt.1  

4. Wnioskowanie do Wojewody o wsparcie działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych RP  
    – zgodnie  z SPO – 21    

Art. 19, ust. 1 

5. Wnioskowanie do Wojewody o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej - zgodnie z SPO-23                 Art. 5, ust. 1  
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o stanie klęski 
żywiołowej (Dz. U. z 2017 r. poz.1897) 

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego 

1. Działanie Centrum po otrzymaniu ostrzeżenia hydrologiczno-meteorologicznego – zgodnie  
    z SPO – 9A  

Art. 20, ust. 2 
Art. 19, ust. 4      

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. z 2019 r. , poz.1398 ) 

2. Organizowanie punktu informacyjnego dla ludności – zgodnie z SPO – 1  

3. Informowanie ludności o zagrożeniach – zgodnie z SPO – 3  

 

4. Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty aktów prawnych  
    – zgodnie z SPO – 4  

5. Ostrzeganie i alarmowanie o zagrożeniach wynikających ze zjawisk hydrometeorologicznych  
    – zgodnie z SPO – 6  
6. Ostrzeganie i alarmowanie ludności – zgodnie z SPO – 7  

Stanowisko ds. obronnych, obrony cywilnej, wojska i spraw społecznych 

1.. Wykorzystywanie sprzętu z magazynu   OC i przeciwpowodziowego  
    – zgodnie z SPO – 11  

Art. 31b 
Art. 20, ust. 1 i 2 
Art. 14, ust. 6 

1. Ustawa z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym  (Dz.U. z 2018 r. poz. 1401) 
2. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu  
    kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. , poz.1856) 

2. Kierowanie do działań podczas prognozowanego zagrożenia i jego wystąpienia  
    – zgodnie z SPO – 20  

3. Koordynowanie wsparcia ewakuacji jednostek samorządu terytorialnego niższego szczebla  
    – zgodnie z SPO – 22  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Planowanie wsparcia działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych RP – na podstawie 
    „Wykazu sił i środków wojska wydzielanych w przypadku wystąpienia sytuacji  
    kryzysowych na terenie powiatu namysłowskiego”.     

Gminny  Zespół Zarządzania Kryzysowego 

Działanie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z procedurą  
    SPO – 8  

Art. 19, ust. 3 
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. , poz.1856) 
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Zadania 

Uprawnienia 
wynikające                            

z przepisów prawa 
 

 
Podstawa prawna 

 

Stanowisko ds. organizacyjnych 

    Współudział w opracowaniu zarządzenia Wójta w sprawie ogłoszenia (odwołania) stanu 
    pogotowia oraz alarmu przeciwpowodziowego 

Art. 31a. 
 

Ustawa z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym  (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) 

Referat Rolnictwa, Inwestycji i Mienia Komunalnego UG 

1. Ocenianie i dokumentowanie szkód – zgodnie z SPO – 12  

2. Współudział w opiniowaniu wniosków dotyczących strat w rolnictwie.   

Art. 2 i 19 
 

   1. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. , poz.1856) 

INNE PODMIOTY 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie 

    Działania Państwowej Straży Pożarnej podczas sytuacji kryzysowych – zgodnie z  PZK - 3  

     
1. Art. 1 

2. Art. 25 ust. 1 

1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży 
    Pożarnej (Dz.U. z 2019 r.poz.1499 z późn. zm.). 
2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 
    przeciwpożarowej (Dz.U. z 2019 r.  poz. 1372) 

Komenda Powiatowa Policji w Namysłowie 

   Działania Policji podczas sytuacji kryzysowych – zgodnie z PZK – 4  Art. 1 i 6  
Ustawa z dnia z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 
2020 r. poz. 360) 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Namysłowie  
   Działania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego podczas pożarów i katastrof  

budowlanych – zgodnie z PZK – 5  Art. 84  
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 
2019 r.  poz. 1186.) 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie 
    Działania Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej podczas zagrożenia  
    powodziowego lub wystąpienia powodzi – zgodnie z PZK – 2  

 
Art. 1  

Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 59) 

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Brzegu  

Działania Grupy Operacyjnej Wojskowej Komendy Uzupełnień w Brzegu podczas 
huraganowych wiatrów i trąb powietrznych – na podstawie „Wykazu sił i środków wojska  
wydzielanych w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych na terenie województwa  
opolskiego” 

 
 
Art. 25 ust. 1, 2, 3 

 
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. , poz.1856) 

PGW Wody Polskie Nadzór Wodny w Kluczborku i Nadzór Wodny w Namysłowie 

 Działania Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Oddział w Kluczborku 

podczas zagrożenia  powodziowego lub wystąpienia powodzi zgodnie z PZK – 1 § 6 

Statut PGW Wody Polskie Rozporządzenie Ministra 
Środowiska z dnia 28.12.2017 r. w sprawie nadania 
Statutu Państwowemu Gospodarstwu wodnemu Wody 
Polskie (Dz. U. 2017, poz. 2506) 

UWAGA: W przypadku wystąpienia innych zagrożeń – POSTĘPOWAĆ ZGODNIE ZE STOSOWNYMI PROCEDURAMI REAGOWANIA KRYZYSOWEGO 
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PRK – 2 – Postępowanie podczas pożarów 

Zadania 
Uprawnienia 
wynikające                            

z przepisów prawa 

 
Podstawa prawna 

 

Urząd Gminy w Świerczowie  

Wójt  Gminy  

1. Uruchomienie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8  
Art.19, ust.4-6 
 

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. , poz.1856) 

2. Kierowanie realizacją zadań ujętych w Gminnym Planie Zarządzania Kryzysowego. 
 

Art. 19, ust. 2  

3. Wnioskowanie do wojewody o wsparcie działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych RP –  
    zgodnie  z SPO – 21 

Art. 19, ust. 1,   

4. Wnioskowanie do wojewody o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej – zgodnie  
    z SPO –  23  

Art. 5, ust. 1  
Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski 
żywiołowej (Dz.U.  z 2017 r.  poz. 1897). 

5. Uruchomienie komisji do spraw weryfikacji i strat spowodowanych przez klęskę żywiołową  
    – zgodnie z SPO – 12  

Art. 19,  

Art. 2  
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. , poz.1856) 

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego 
1. Działanie Centrum w przypadku różnych zdarzeń – zgodnie z SPO – 9i  

Art. 19 ust.4 
Art. 20 ust.2  

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. , poz.1856) 

2. Organizowanie punktu informacyjnego dla ludności – zgodnie z SPO – 1  

3. Informowanie ludności o zagrożeniach – zgodnie z SPO – 3  

4. Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty aktów prawnych  –  
    zgodnie z SPO – 4  

5. Informowanie o przekroczeniach dopuszczalnych albo alarmowych poziomów substancji  
    niebezpiecznych w powietrzu albo o możliwości takich przekroczeń– zgodnie z SPO – 5  

6. Ostrzeganie i alarmowanie ludności – zgodnie z SPO – 7  

7. Współpraca z organizacjami pozarządowymi. 

8. Koordynacja udzielania pomocy humanitarnej. 

Stanowisko ds. obronnych, obrony cywilnej, wojska i spraw społecznych 
1. Wykorzystywanie sprzętu z magazynu ppow. – zgodnie z SPO – 11 

Art. 19 ust. 2 pkt.1  
Art. 20  

 Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. , poz.1856) 

2. Kierowanie do działań podczas prognozowanego zagrożenia i jego wystąpienia  
    – zgodnie z SPO – 20  

3. Koordynowanie wsparcia ewakuacji dla jednostek samorządu terytorialnego  
    – zgodnie z SPO – 22 – oraz zgodnie z „Planem ewakuacji (przyjęcia) ludności 
    II stopnia Gminy Świerczów  

  

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego 

    Działanie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z procedurą SPO – 8  Art. 19, ust. 3     
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. , poz.1856) 
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Zadania 

Uprawnienia 
wynikające                            

z przepisów prawa 
 

 
Podstawa prawna 

 

Referat Rolnictwa, Inwestycji i Mienia Komunalnego UG 

1. . Ocenianie i dokumentowanie szkód – weryfikacja strat spowodowanych klęską żywiołową  
   – zgodnie z SPO – 12   Art. 2 i 14 

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. , poz.1856) 

 

INNE PODMIOTY 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie  

Działania Państwowej Straży Pożarnej podczas sytuacji kryzysowych – zgodnie z PZK – 3  
 

1. Art. 1  

2. Art. 25 ust. 1     

1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży 
    Pożarnej (Dz.U.  z 2019 r. poz. 1499. z późn. zm.). 
2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 
    przeciwpożarowej (Dz.U. 2019 r. , poz.1372). 

Komenda Powiatowa Policji w Namysłowie  

Działania Policji podczas sytuacji kryzysowych – zgodnie z PZK – 4   Art. 1 i 6   
Ustawa z dnia z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z  
2020 r., poz. 360). 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Namysłowie  
Działania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego podczas pożarów i katastrof budowlanych – zgodnie 

z PZK – 5 (s. 293).   Art. 84  
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 
2019 r.  poz. 1186 z późn. zm.). 

Powiatowy Inspektorat  Weterynarii w Namysłowie  
1. Koordynowanie wsparcia ewakuacji zwierząt dla jednostek samorządu terytorialnego. 

Art. 14, ust. 1    
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji 
Weterynaryjnej (Dz.U. z 2015 r.poz.1482). 2. Sprawowanie nadzoru nad utylizacją zwłok zwierzęcych. 

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Brzegu 
Działania Grupy Operacyjnej Wojskowej Komendy Uzupełnień  w Brzegu podczas pożarów – na podstawie 
„Wykazu sił i środków wojska wydzielanych w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych na terenie 
województwa opolskiego”. 

Art. 25 ust. 1, 2, 3 Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. , poz.1856) 

Nadleśnictwo w Namysłowie  
1. Prowadzenie monitoringu – dozoru zagrożonego rejonu, z wykorzystaniem systemu wież obserwacyjnych  
    (punktów alarmowo-dyspozycyjnych). 

Art. 10,18 i 34   

 

Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U.   z 
2020 r.  poz. 6). 
 

2. Przekazanie informacji z wież obserwacyjnej (punktów alarmowo-dyspozycyjnych) do Nadleśnictwa    
    Namysłów oraz Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie 

3. Zorganizowanie działań obserwacyjno-gaśniczych, z wykorzystaniem wyczarterowanych samolotów. 

4. Współdziałanie z podmiotami biorącymi udział w gaszeniu pożarów. 

 

UWAGA: W przypadku wystąpienia innych zagrożeń – POSTĘPOWAĆ ZGODNIE ZE STOSOWNYMI PROCEDURAMI REAGOWANIA KRYZYSOWEGO 
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PRK – 3 – Postępowanie podczas huraganowych wiatrów i trąb powietrznych 

Zadania 
Uprawnienia 
wynikające                            

z przepisów prawa 

 
Podstawa prawna 

 

Urząd Gminy w Świerczowie  

Wójt Gminy  

1. Uruchomienie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8  
Art.19, pkt.4-6 
 

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. , poz.1856) 

2. Kierowanie realizacją zadań ujętych w Gminnym  Planie Zarządzania Kryzysowego Art. 19, ust. 2 pkt.1 

3. Wnioskowanie do Wojewody o wsparcie działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych RP –  
    zgodnie  z SPO – 21 

Art. 19, ust. 1 

4. Wnioskowanie do Wojewody o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej – zgodnie z SPO – 23  Art. 5, ust. 1 
Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski 
żywiołowej (Dz.U.  z 2017 r.  poz. 1897). 
 

5. Uruchomienie komisji do spraw weryfikacji i strat spowodowanych przez klęskę żywiołową  
    – zgodnie z SPO – 12  

Art. 19  

Art.  2  

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. , poz.1856) 

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego 

1. Działanie Centrum po otrzymaniu ostrzeżenia hydrologiczno-meteorologicznego – silne burze, 
    silne wiatry– zgodnie z SPO – 9  

Art. 19 ust.2  Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. , poz.1856) 

2. Organizowanie punktu informacyjnego dla ludności – zgodnie z SPO – 1  
 

3. Informowanie ludności o zagrożeniach – zgodnie z SPO – 3  
 

4. Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty aktów prawnych  
    – zgodnie z SPO – 4  

5. Ostrzeganie i alarmowanie o zagrożeniach wynikających ze zjawisk hydrometeorologicznych  
    – zgodnie z SPO – 6  

Art. 20  
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. , poz.1856) 6. Współpraca z organizacjami pozarządowymi. 

7. Koordynacja udzielania pomocy humanitarnej. 

Stanowisko ds. obronnych, obrony cywilnej, wojska i spraw społecznych 

1. Wykorzystywanie sprzętu z magazynu ppow. – zgodnie z SPO – 11  

Art. 19, ust. 2 pkt 1 
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. , poz.1856) 

2. Kierowanie do działań podczas prognozowanego zagrożenia i jego wystąpienia  
    – zgodnie z SPO – 20  

3. Koordynowanie wsparcia ewakuacji dla jednostek samorządu terytorialnego  
    – zgodnie z SPO – 22  zgodnie z „Planem ewakuacji (przyjęcia) ludności 
    II stopnia Gminy Świerczów”  

4. Planowanie wsparcia działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych RP – na podstawie 
    „Wykazu sił i środków wojska wydzielanych w przypadku wystąpienia sytuacji  
    kryzysowych na terenie województwa opolskiego”.     

Gminnego Zespół Zarządzania Kryzysowego 

Działanie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z procedurą SPO – 8  
Art. 5     
 

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. , poz.1856) 



72 

 

Zadania 
Uprawnienia 
wynikające                            

z przepisów prawa 

 
Podstawa prawna 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

Koordynowanie zadań związanych z udzielaniem pomocy osobom poszkodowanym, w tym 
 zorganizowanie pomocy psychologicznej.  

 Art. 7 pkt. 14 i 15 
     

Ustawa z dnia 12 marca  2004r.o pomocy społecznej 
(Dz.U.  z 2019 r.  poz. 1507 z późn. zm.) 

Stanowisko ds. organizacyjnych 

Współudział w wydaniu rozporządzenia w sprawie wprowadzenia czasowych ograniczeń na 
obszarze zagrożenia, w tym praw człowieka i obywatela – zgodnie z SPO – 18  

Art. 19 
1 Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. , poz.1856) 

Referat Rolnictwa, Inwestycji i  Mienia Komunalnego 
1. Ocenianie i dokumentowanie szkód – weryfikacja strat spowodowanych klęską żywiołową  
    – zgodnie z SPO – 12  

1. Art. 19  

    Art. 20  

 

1. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. , poz.1856) 

2. Współudział w opiniowaniu wniosków dotyczących odbudowy zniszczonej infrastruktury  
    krytycznej. 

3. Monitorowanie sytuacji na drogach. 

4. Udrażnianie dróg. 

5.Informowanie społeczeństwa o sytuacji i utrudnieniach na drogach. 

6. Wyznaczanie objazdów. 

INNE PODMIOTY 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie  

Działania Państwowej Straży Pożarnej podczas sytuacji kryzysowych – zgodnie z PZK – 3  

 
1. Art. 1  
2. Art. 25 ust. 1 

1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży 
    Pożarnej (Dz.U.  z 2019 r. poz. 1499. z późn. zm.). 
2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 
    przeciwpożarowej (Dz.U.  z 2019 r., poz.1372). 
 

Komenda Powiatowa Policji w Namysłowie  

Działania Policji podczas sytuacji kryzysowych – zgodnie z PZK – 4   

 
Art. 1 i 6  

Ustawa z dnia z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 
2020 r.  poz. 360). 
 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Namysłowie  

Bieżące monitorowanie stanu bezpieczeństwa obiektów budowlanych w zagrożonych rejonach. 
Art. 84  

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 
2019 r. poz. 1186 z późn zm.). 
 

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Brzegu 
 
Działania Grupy Operacyjnej Wojskowej Komendy Uzupełnień w Brzegu podczas 
huraganowych wiatrów i trąb powietrznych – na podstawie „Wykazu sił i środków wojska  
wydzielanych w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych na terenie województwa  
opolskiego” 

 

Art. 25 ust. 1, 2, 3  
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. , poz.1856) 



73 

 

 
Zadania 

 
Uprawnienia 
wynikające                            

z przepisów prawa 

 
Podstawa prawna 

 

Nadleśnictwo w Namysłowie  
1. Monitorowanie sytuacji w lasach. 

Art. 10,18 i 34   

 
Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U.            
z 2020 r. poz.6). 

2. Usuwanie wiatrołomów. 

3. Szacowanie szkód. 
 

UWAGA: W przypadku wystąpienia innych zagrożeń – POSTĘPOWAĆ ZGODNIE ZE STOSOWNYMI PROCEDURAMI REAGOWANIA KRYZYSOWEGO 
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PRK – 4 – Postępowanie podczas mrozów i opadów śniegu 

Zadania 
Uprawnienia 
wynikające                            

z przepisów prawa 

 
Podstawa prawna 

 

Urząd Gminy w Świerczowie 

Wójt Gminy 

1. Uruchomienie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8  Art.19, pkt.4 i 5  
 

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. , poz.1856) 

2. Kierowanie realizacją zadań ujętych w Gminnym Planie Zarządzania Kryzysowego. 
 

Art. 19, ust. 2, pkt.1  

3. Wnioskowanie do Wojewody o wsparcie działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych RP –  
    zgodnie z SPO – 21     

Art. 19, ust. 1  

4. Wnioskowanie do Wojewody o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej – zgodnie z SPO – 23  Art. 5, ust. 1  
Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej 
(Dz.U. z 2017, poz. 1897). 

5. Uruchomienie komisji do spraw weryfikacji i strat spowodowanych przez klęskę żywiołową 
    – zgodnie z SPO – 12   

Art. 2  

Art. 19   
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. , poz.1856) 

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego 

1. Działanie Centrum po otrzymaniu ostrzeżenia hydrologiczno-meteorologicznego – silne mrozy  
    – zgodnie z SPO – 9C  

Art. 20, ust. 2 
Art. 19, ust. 4      

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. , poz.1856) 

2. Organizowanie punktu informacyjnego dla ludności – zgodnie z SPO – 1  

3. Informowanie ludności o zagrożeniach – zgodnie z SPO – `3  

4. Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty aktów prawnych  
    – zgodnie z SPO – 4  

5. Ostrzeganie i alarmowanie o zagrożeniach wynikających ze zjawisk hydrometeorologicznych  
    – zgodnie z SPO – 6  

6. Koordynacja działań ratowniczych organizacji pozarządowych. 

7. Koordynacja udzielania pomocy humanitarnej. 

Stanowisko ds. obronnych, obrony cywilnej, wojska i spraw społecznych 

1. Wykorzystywanie sprzętu z magazynu przeciwpowodziowego – zgodnie z SPO – 11  

Art. 20, ust. 1 i 2 
Art. 14, ust. 6 

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. , poz.1856) 

2. Kierowanie do działań podczas prognozowanego zagrożenia i jego wystąpienia  
    – zgodnie z SPO – 20  

3. Koordynowanie wsparcia ewakuacji dla jednostek samorządu terytorialnego  
    – zgodnie z SPO – 22 oraz z „Planem ewakuacji (przyjęcia) ludności II stopnia 

    Gminy Świerczów". 
4. Planowanie do Wojewody o wsparcie działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych RP –  
    na podstawie  „Wykazu sił i środków wojska wydzielanych w przypadku wystąpienia  
    sytuacji kryzysowych na terenie województwa opolskiego”. 

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego 

Działanie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z procedurą  
    SPO – 8  

Art. 19, ust. 3  
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. , poz.1856) 
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Zadania 
Uprawnienia 
wynikające                            

z przepisów prawa 

 
Podstawa prawna 

 

Referat Rolnictwa, Inwestycji i Mienia Komunalnego  
1. Ocenianie i dokumentowanie szkód – weryfikacja strat spowodowanych klęską żywiołową  
    – zgodnie z SPO – 12  

1. Art. 19  
    Art. 20  
 

 
 

1. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. , poz.1856) 

2. Monitorowanie sytuacji  
 

3. Udrażnianie dróg. 
 

4. Informowanie społeczeństwa o sytuacji i utrudnieniach. 

5. Wyznaczanie objazdów. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
Koordynowanie zadań związanych z udzielaniem pomocy osobom poszkodowanym, w tym  
pomocy psychologicznej. 

Art. 7 pkt. 14 i 15  
Ustawa z dnia 12 marca  2004r.o pomocy społecznej (Dz.U.  z 
2019 r. poz. 1507 z późn. zm.) 

Stanowisko ds. organizacyjnych 

Współudział w wydaniu rozporządzenia w sprawie wprowadzenia czasowych ograniczeń na 
obszarze zagrożenia, w tym praw człowieka i obywatela – zgodnie z SPO – 18  

Art. 19  
1 Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. , poz.1856) 

INNE PODMIOTY 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie  
1. Wymiana informacji z Gminnym Centrum Zarządzania Kryzysowego.  

1. Art. 1  
2. Art. 25 ust. 1  

1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży 
    Pożarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1499 z późn. zm.). 
2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 
    przeciwpożarowej (Dz.U. z 2019 r.  poz. 1372). 

2. Współdziałanie z pozostałymi siłami uczestniczącymi w działaniach ratowniczych. 

3. Uruchamianie w razie potrzeby dodatkowe siły i środki do prowadzenia działań ratowniczych. 

Komenda Powiatowa Policji w Namysłowie  

Działania Policji podczas sytuacji kryzysowych – zgodnie z PZK – 4  Art. 1 i 6  
Ustawa z dnia z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 
2020 r., poz. 360) 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Namysłowie  

Bieżące monitorowanie stanu bezpieczeństwa obiektów budowlanych w zagrożonych rejonach. 
Art. 84  

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 
2019 r.  poz. 1186 z późn. zm.). 

PGW Wody Polskie Nadzór Wodny w Kluczborku i Nadzór Wodny w Namysłowie 

Działanie Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych podczas zagrożenia 

powodziowego lub wystąpienia powodzi (spowodowane zatorami lodowymi)  § 6  

Statut PGW Wody Polskie Rozporządzenie Ministra 
Środowiska z dnia 28.12.2017 r. w sprawie nadania Statutu 
Państwowemu Gospodarstwu wodnemu Wody Polskie (Dz. 
U. 2017, poz. 2506)  
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Zadania 

Uprawnienia 
wynikające                            

z przepisów prawa 
 

 
Podstawa prawna 

 

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Brzegu 

Działania Grupy Operacyjnej Wojskowej Komendy Uzupełnień w Brzegu podczas mrozów  

i opadów śniegu – na podstawie „Wykazu sił i środków wojska wydzielanych w przypadku  
wystąpienia sytuacji kryzysowych na terenie województwa opolskiego”.   

Art. 25 ust. 1, 2, 3 Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. , poz.1856) 

Nadleśnictwo w Namysłowie  
1. Monitorowanie sytuacji w lasach. 

Art. 10,18 i 34  
Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach 
 (Dz.U. z 2020 r. poz. 6). 

2. Usuwanie wiatrołomów. 

3. Szacowanie szkód. 

 
UWAGA: W przypadku wystąpienia innych zagrożeń – POSTĘPOWAĆ ZGODNIE ZE STOSOWNYMI PROCEDURAMI REAGOWANIA KRYZYSOWEGO 
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PRK – 5 – Postępowanie podczas suszy i upałów 

Zadania 
Uprawnienia 
wynikające                            

z przepisów prawa 

 
Podstawa prawna 

 

Urząd Gminy w Świerczowie 

Wójt Gminy 

1. Uruchomienie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8  
Art.19, pkt.4 i 5  
Art. 14, ust. 8  

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. , poz.1856) 

2. Kierowanie realizacją zadań ujętych w Gminnym Planie Zarządzania Kryzysowego. Art. 19, ust. 2, pkt.1 

3. Wnioskowanie do Wojewody o  wsparcie działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych RP  
   – zgodnie z SPO – 21  

Art. 19, ust. 1  

4. Wnioskowanie do Wojewody o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej – zgodnie z SPO – 23 Art. 5, ust. 1 
Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej 
(Dz.U. z 2017 r., poz. 1897) 

5. Uruchomienie komisji do spraw weryfikacji i strat spowodowanych przez klęskę żywiołową 
    – zgodnie z SPO – 12  

Art. 2 

Art. 14 
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. , poz.1856) 

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego 

1. Działanie Centrum po otrzymaniu ostrzeżenia hydrologiczno-meteorologicznego – upały  
    – zgodnie z SPO – 9C  

Art. 20, ust. 2  
Art. 19, ust. 4      

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. , poz.1856) 

2. Organizowanie punktu informacyjnego dla ludności – zgodnie z SPO – 1  

3. Informowanie ludności o zagrożeniach – zgodnie z SPO – 3  
 

4. Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty aktów prawnych  
    wydanych przez Wojewodę Opolskiego, Starostę Powiatu Namysłowskiego – zgodnie z SPO – 

4  

5. Ostrzeganie i alarmowanie o zagrożeniach wynikających ze zjawisk hydrometeorologicznych  
    – zgodnie z SPO – 6  

6. Koordynacja działań ratowniczych organizacji pozarządowych. 

7. Koordynacja udzielania pomocy humanitarnej. 

Stanowisko ds. obronnych, obrony cywilnej, wojska i spraw społecznych 

Planowanie wsparcia działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych RP – na podstawie 
„Wykazu sił i środków wojska wydzielanych w przypadku wystąpienia sytuacji  
kryzysowych na terenie województwa opolskiego”.     

Art. 20, ust. 1 i 2 
Art. 14, ust. 6  

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. , poz.1856) 

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego 

Działanie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z procedurą  SPO – 8  

 
Art. 19, ust. 3  

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. , poz.1856) 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

Koordynowanie zadań związanych z udzielaniem pomocy osobom poszkodowanym, w tym  
pomocy psychologicznej.. 
 

Art. 7 pkt. 14 i 15 

 
Ustawa z dnia 12 marca  2004r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 
2019 r. poz.1507 z późn. zm.) 
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Zadania 
Uprawnienia 
wynikające                            

z przepisów prawa 

 
Podstawa prawna 

 

Referat Rolnictwa, Inwestycji i Mienia Komunalnego  
1. Współpraca  z  Sołtysami w ocenianiu i dokumentowaniu szkód – weryfikacja strat 
spowodowanych klęską żywiołową  – zgodnie z SPO – 12  1. Art. 2 zał.  

    Art. 17 zał.  

    Art. 19 zał.  

2. Art. 20 zał.  

 1 Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. , poz.1856) 

2. Współudział w opiniowaniu wniosków dotyczących odbudowy zniszczonej infrastruktury. 

3. Monitorowanie sytuacji. 

4. Informowanie społeczeństwa o sytuacji i utrudnieniach. 

5. Naprawa uszkodzonych dróg. 

6. Prowadzenie monitoringu środowiska 

Art. 19 
7. Przekazywanie informacji do Gminnego  Centrum Zarządzania Kryzysowego o sytuacji. 

INNE PODMIOTY 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie  

Działanie Państwowej Straży Pożarnej podczas sytuacji kryzysowych – zgodnie z PZK – 3  
 

1. Art. 1  

2. Art. 25 ust. 1   

1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży 
    Pożarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1499) 
2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 
    przeciwpożarowej (Dz.U. z 2019, poz.1372). 

Komenda Powiatowa Policji w Namysłowie  

Działania Policji podczas sytuacji kryzysowych – zgodnie z PZK – 4   Art. 1 i 6  
Ustawa z dnia z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 
2020 r.  poz. 360). 

Powiatowy  Inspektor  Nadzoru Budowlanego w Namysłowie  

Bieżące monitorowanie stanu bezpieczeństwa obiektów budowlanych w zagrożonych rejonach. Art. 84 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 
2019 r., poz. 1186 z późn. zm.). 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie 

Działanie Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego podczas zagrożenia 
epidemicznego i epidemii– zgodnie z PZK – 8  

Art. 1 
Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz.59 z późn. zm.). 

Powiatowy Lekarz  Weterynarii w  Namysłowie  

1. Dokonywanie analiz i ocen sytuacji epizootycznej i bezpieczeństwa produktów pochodzenia  
zwierzęcego. 

Art. 14, ust. 1   
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej 
(Dz.U. z 2018 r. , poz. 1557). 2. Sprawowanie nadzoru nad utylizacją zwłok zwierzęcych. 

3. sprawowanie nadzoru nad jakością produktów żywnościowych pochodzenia zwierzęcego i pasz. 
 

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Brzegu 
 
Działania Grupy Operacyjnej  Wojskowej Komendy Uzupełnień w Brzegu podczas suszy 
i upałów – na podstawie „Wykazu sił i środków wojska wydzielanych w przypadku  
wystąpienia sytuacji kryzysowych na terenie województwa opolskiego”.   
 

Art. 25 ust. 1, 2, 3  
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. , poz.1856) 
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Zadania 
Uprawnienia 
wynikające                            

z przepisów prawa 

 
Podstawa prawna 

 

Podmioty odpowiedzialne za dostawę i dystrybucję wody EKOWOD 
1. Monitorowanie sytuacji w przypadku wystąpienia poważnego zagrożenia odnośnie dostaw  
    wody. 

Art. 3, 5 i 6  
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu 
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków  (Dz. U. z 2017 
r., poz.328 j.t.) 

2. Utrzymywanie łączności pomiędzy Dyspozytornią Pogotowia Wodno-Kanalizacyjnego 
    a Kierownikiem referatu RIM. 

3. Przeprowadzenie oceny potrzeb uruchomienia dodatkowych (zapasowych) źródeł w zakresie  
    dostaw i dystrybucji wody. 

4. Uruchomienie dodatkowych źródeł dostawczych wody. 

Nadleśnictwo w Namysłowie  
1. Monitorowanie sytuacji w lasach. 

Art. 10, 18 i 34  
Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach  
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1437) 2. Szacowanie szkód. 

 
UWAGA: W przypadku wystąpienia innych zagrożeń – POSTĘPOWAĆ ZGODNIE ZE STOSOWNYMI PROCEDURAMI REAGOWANIA KRYZYSOWEGO 
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PRK – 6 – Postępowanie podczas skażenia chemiczno-ekologicznego 

 

Zadania 
Uprawnienia 
wynikające                            

z przepisów prawa 

 
Podstawa prawna 

 

Urząd Gminy w Świerczowie  

Wójt Gminy  

1. Uruchomienie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8  
Art.19, pkt. 4-6 
 

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. , poz.1856) 

2. Kierowanie realizacją zadań ujętych w Gminnym Planie Zarządzania Kryzysowego. Art. 19, ust. 2,pkt 1 

3. Wnioskowanie do Wojewody o wsparcie działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych RP –    
    zgodnie  z SPO – 21  

Art. 19, ust. 1  

4. Wnioskowanie do Wojewody o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej – zgodnie  
   z SPO – 23  

Art. 5, ust. 1 
Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski 
żywiołowej (Dz.U. z 2017 r. poz.1897). 

5. Uruchomienie komisji do spraw weryfikacji i strat spowodowanych przez klęskę żywiołową  
    – zgodnie z SPO – 12  

Art. 2 

Art. 14  
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. , poz.1856) 

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego 

1. Działanie Centrum po otrzymaniu informacji o poważnej awarii przemysłowej 
    – zgodnie z SPO – 9D  

 Art. 20, ust. 2  
Art. 19, ust. 4      

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. , poz.1856) 

2. Organizowanie punktu informacyjnego dla ludności – zgodnie z SPO – 1  

3. Informowanie ludności o zagrożeniach – zgodnie z SPO – 3  

4. Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty aktów prawnych  
    – zgodnie z SPO – 4  

5. Ostrzeganie i alarmowanie ludności – zgodnie z SPO – 7  

6. Informowanie o przekroczeniach dopuszczalnych albo alarmowych poziomów substancji  
    niebezpiecznych w powietrzu albo o możliwości takich przekroczeń  
    – zgodnie z SPO – 5  

7. Współpraca z organizacjami pozarządowymi. 

8. Koordynacja udzielania pomocy humanitarnej. 

Stanowisko ds. obronnych, obrony cywilnej, wojska i spraw społecznych 

1. Wykorzystywanie sprzętu z magazynu ppow. – zgodnie z SPO – 11   

Art. 20, ust. 1 i 2 
Art. 14, ust. 6 

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. , poz.1856) 

2. Kierowanie do działań podczas prognozowanego zagrożenia i jego wystąpienia  
    – zgodnie z SPO – 2 

 

4.  Planowanie wsparcia działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych RP – na podstawie 
    „Wykazu sił i środków wojska wydzielanych w przypadku wystąpienia sytuacji  
    kryzysowych na terenie województwa opolskiego”.     
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Zadania 
Uprawnienia 
wynikające                            

z przepisów prawa 

 
Podstawa prawna 

 

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego 

Działanie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z procedurą  
SPO – 8  

Art. 19, ust. 3  
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. , poz.1856) 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
Koordynowanie zadań związanych z udzielaniem pomocy osobom poszkodowanym, w tym  
pomocy psychologicznej. 

Art. 7 pkt. 14 i 15 
Ustawa z dnia 12 marca  2004r.o pomocy społecznej (Dz.U. 
z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.) 

Referat Rolnictwa, Inwestycji i Mienia Komunalnego  

1. Współpraca  z sołtysami w ocenie i dokumentowaniu szkód – weryfikacja strat spowodowanych 
klęską żywiołową   – zgodnie z SPO – 12  

1.  Art. 19 zał.  

     Art. 20 zał.  

  

 1. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. , poz.1856) 

2. Wyznaczanie objazdów  

INNE PODMIOTY 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie  

Działania Państwowej Straży Pożarnej podczas sytuacji kryzysowych – zgodnie z  PZK – 3  
1. Art. 1  
2. Art. 25 ust. 1  

1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży 
    Pożarnej (Dz.U. z 2019 r., poz. 1499). 
2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 
    przeciwpożarowej (Dz.U. z 2019 r.  poz. 1372). 

Komenda Powiatowa Policji w Namysłowie  

Działania Policji podczas skażenia chemiczno-ekologicznego – zgodnie z PZK – 4  Art. 1 i 6  
Ustawa z dnia z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U.  z 
2020 r., poz. 360). 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Namysłowie  
1. Koordynowanie wsparcia ewakuacji zwierząt dla gminy. 

Art. 14, ust. 1  
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji 
Weterynaryjnej (Dz.U. z 2018 r., poz. 1557). 

2. Dokonywanie analiz i ocen sytuacji epizootycznej. 

3. Sprawowanie nadzoru nad utylizacją zwłok zwierzęcych. 

4. Sprawowanie nadzoru nad jakością produktów żywnościowych pochodzenia zwierzęcego i pasz. 

5. Wyznaczanie objazdów. 

6. Typowanie możliwych objazdów, przygotowanie oznakowania 

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Brzegu 
Działania Grupy Operacyjnej Wojskowej Komendy Uzupełnień w Brzegu podczas skażenia 
chemiczno-ekologicznego – na podstawie „Wykazu sił i środków wojska wydzielanych                              
w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych na terenie województwa opolskiego”.   

Art. 25 ust. 1, 2, 3  
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. , poz.1856) 

 

 
UWAGA: W przypadku wystąpienia innych zagrożeń – POSTĘPOWAĆ ZGODNIE ZE STOSOWNYMI PROCEDURAMI REAGOWANIA KRYZYSOWEGO 
 

 



82 

 

 

PRK – 7 – Postępowanie podczas wystąpienia zdarzeń radiacyjnych 

Zadania 
Uprawnienia 
wynikające                            

z przepisów prawa 

 
Podstawa prawna 

 

Urząd Gminy w Świerczowie  

Wójt Gminy 

1. Uruchomienie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8 ) 
Art.19, pkt.4 i 5  
 

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. , poz.1856)   

2. Kierowanie realizacją zadań ujętych w Gminnym Planie Zarządzania Kryzysowego.   Art. 19, ust. 2, pkt 1 
 

3. Uruchomienie na obszarze powiatu dystrybucji preparatu jodowego w postaci tabletek – zgodnie 
z SPO – 16oraz „Gminnym Planem dystrybucji preparatu jodowego w postaci tabletek ”  

Art. 84 ust. 1,  Art. 89, 
ust. 1 oraz Art. 90, 91  
i 91a  

Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (Dz.U. 
z 2019 r. poz. 1792). 

4. Wnioskowanie do Wojewody o wsparcie działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych RP  
    – zgodnie z SPO – 21     

Art. 19, ust.1 Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. , poz.1856) 

5. Wnioskowanie do Wojewody o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej – zgodnie  
    z SPO – 23  

Art. 5, ust. 1  
Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski 
żywiołowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1897). 

6. Uruchomienie komisji do spraw weryfikacji i strat spowodowanych przez klęskę żywiołową  
    – zgodnie z SPO – 12  

Art. 2  

Art. 14  
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. , poz.1856) 

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego 

1. Organizowanie punktu informacyjnego dla ludności – zgodnie z SPO – 1  

Art. 20, ust. 2 
Art. 19, ust. 4    

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. , poz.1856) 

2. Przekazywanie ludności informacji wyprzedzającej o zdarzeniu radiacyjnym 
    – zgodnie z SPO – 2  

3. Działanie Centrum po otrzymaniu informacji o zdarzeniu radiacyjnym  
   – zgodnie z SPO – 9H  

4. Działanie Centrum w ramach krajowego systemu wykrywania skażeń i alarmowania  
   – zgodnie z SPO – 9J  

5. Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty aktów prawnych  
    - zgodnie z SPO – 4  

6. Koordynacja udzielania pomocy humanitarnej. 

Stanowisko ds. obronnych, obrony cywilnej, wojska i spraw społecznych 

1. Wykorzystywanie sprzętu z magazynu OC – zgodnie z SPO – 11  

Art. 20, ust. 1 i 2 
Art. 14, ust. 6 

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. , poz.1856) 

2. Kierowanie do działań podczas prognozowanego zagrożenia i jego wystąpienia  
    – zgodnie z SPO – 20  

3. Koordynowanie wsparcia ewakuacji  – zgodnie z SPO – 22  oraz „Planem ewakuacji 
(przyjęcia) ludności II stopnia Gminy Świerczów"  

4. Planowanie wsparcia działań pododdziałami SZ RP – na podstawie „Wykazu sił i środków  
    wojska wydzielanych w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych na terenie  
    województwa opolskiego”.     
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Zadania 

Uprawnienia 
wynikające                            

z przepisów prawa 
 

 
Podstawa prawna 

 

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego 

Działanie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z procedurą SPO – 8  

 
Art. 19, ust. 3 

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. , poz.1856) 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
Koordynowanie zadań związanych z udzielaniem pomocy osobom poszkodowanym, w tym  
pomocy psychologicznej. 

Art. 7 pkt 14 i 15 
Ustawa z dnia 12 marca  2004r.o pomocy społecznej (Dz.U. 
z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.) 

Referat Rolnictwa, Inwestycji i Mienia Komunalnego 
Współpraca z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Opolu w zakresie:  
a. Inicjowania działań tworzących warunki do usuwania skutków zdarzenia radiacyjnego. 
b. Przywracania środowiska do stanu właściwego. 

Art. 19  
1 Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. , poz.1856) 

INNE PODMIOTY 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie  

Działania Państwowej Straży Pożarnej podczas sytuacji kryzysowych – zgodnie z PZK – 3 

  
1. Art. 1  
2. Art. 25 ust. 1  

1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży 
    Pożarnej (t.j Dz.U. z 2019r. poz. 1499), 
2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 
    przeciwpożarowej (Dz.U. 2019r. poz. 1372.). 

Komenda Powiatowa Policji w Namysłowie  

Działania Policji podczas sytuacji kryzysowych – zgodnie z PZK – 4  Art. 1 i 6  
Ustawa z dnia z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji  
(t.j Dz.U.z 2020r. , poz. 360) 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie  

Działania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego podczas wystąpienia zdarzeń 
radiacyjnych  – zgodnie z PZK – 7  

1. Art. 89, ust. 1 oraz 
  Art. 90, 91 i 91a  

2. Art. 1  

1. Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe   
    (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1792). 
2. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji  
    Sanitarnej (t.j Dz.U. z 2019r. poz.59 z późn. zm.), 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Namysłowie  
1. Koordynowanie wsparcia ewakuacji zwierząt. 

Art. 14, ust. 1  
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji 
Weterynaryjnej (Dz.U. z 2018r. poz. 1557 z późn.zm.)                                           2. Sprawowanie nadzoru nad utylizacją zwłok zwierzęcych. 

3. Kontrola żywności pochodzenia zwierzęcego oraz środków żywienia zwierząt na zgodność  
    z maksymalnymi dozwolonymi poziomami skażeń promieniotwórczych. 

§ 2  

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. 
w sprawie określenia podmiotów właściwych w sprawach 
kontroli po zdarzeniu radiacyjnym żywności i środków 
żywienia zwierząt na zgodność z maksymalnymi 
dopuszczalnymi poziomami skażeń promieniotwórczych 
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Zadania 

Uprawnienia 
wynikające                            

z przepisów prawa 
 

 
Podstawa prawna 

 

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Brzegu 
1. Działania Grupy Wojskowej Komendy Uzupełnień w Brzegu podczas  wystąpienia zdarzeń     
    radiacyjnych – na podstawie „Wykazu sił i środków wojska wydzielanych w przypadku     
    wystąpienia sytuacji kryzysowych na terenie województwa opolskiego”.   

Art. 25 ust. 1, 2, 3   
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. , poz.1856) 2. Współudział w izolowaniu obszaru występowania zagrożeń lub miejsca prowadzenia akcji  

    ratowniczej. 

3. Współudział w zapewnieniu przejezdności szlaków komunikacyjnych. 

Stanowisko ds. gospodarki komunalnej, wodnej i dróg 
 
W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA ZDARZENIA RADIACYJNEGO NA DROGACH 
POWIATOWYCH: 

1. Ocenianie i dokumentowanie szkód – weryfikacja strat spowodowanych klęską żywiołową  
    – zgodnie z SPO – 12 

2.Monitorowanie sytuacji na drogach 
 
3. Informowanie społeczeństwa o sytuacji i  utrudnieniach na drogach. 
 

 1. Art. 2 zał.  
    Art. 17 zał. 

1. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. , poz.1856) 
2. Ustawa z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych  

    (t.j Dz.U.z 2020r. poz 470 z późn.zm.), 

 
UWAGA: W przypadku wystąpienia innych zagrożeń – POSTĘPOWAĆ ZGODNIE ZE STOSOWNYMI PROCEDURAMI REAGOWANIA KRYZYSOWEGO 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



85 

 

PRK – 8 – Postępowanie podczas zagrożenia epidemicznego i epidemii 

Zadania 

Uprawnienia 
wynikające                            

z przepisów prawa 
 

 
Podstawa prawna 

 

Urząd Gminy w Świerczowie  

Wójt Gminy 

1. Uruchomienie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8  
Art.19, pkt.4  

  

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. , poz.1856) 

2. Kierowanie realizacją zadań ujętych w Gminnym  Planie Zarządzania Kryzysowego. Art. 19, ust. 2, pkt 1  

3. Wnioskowanie do Wojewody o wsparcie działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych RP  
      – zgodnie z SPO – 21  

Art. 19, ust. 1  

4. Koordynowanie przedmiotowymi zadaniami – zgodnie z „ Wojewódzkim Planem Działania na  
    Wypadek Epidemii”  

Art. 44  
Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz 
zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 
2019r. poz. 1239). 

5. Wnioskowanie o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej – zgodnie z SPO – 23  Art. 5, ust. 1  
Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski 
żywiołowej (Dz.U.z 2017r. poz. 1897) 

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego 

1. Organizowanie punktu informacyjnego dla ludności – zgodnie z SPO – 1  

Art. 20, ust. 1 i 2  Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. , poz.1856) 

2. Informowanie ludności o zagrożeniach – zgodnie z SPO – 3  

3. Działanie Centrum w przypadku różnych zdarzeń – zgodnie z SPO – 9I  

4. Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty aktów prawnych  
    - zgodnie z SPO – 4  

5. Koordynacja udzielania pomocy humanitarnej. 

6. Współpraca z organizacjami pozarządowymi. 

Stanowisko ds. obronnych, obrony cywilnej, wojska i spraw społecznych 

1. Wykorzystywanie sprzętu z magazynu ppow. – zgodnie z SPO – 11  

Art. 4, ust. 1 pkt 6   
Art. 19, ust. 2 pkt 1   

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. , poz.1856) 

2. Kierowanie do działań podczas prognozowanego zagrożenia i jego wystąpienia  
    – zgodnie z SPO – 20  

4. Planowanie wsparcia działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych RP – na podstawie 
    „Wykazu sił i środków wojska wydzielanych w przypadku wystąpienia sytuacji  
    kryzysowych na terenie województwa opolskiego”.     

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego 

Działanie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z procedurą SPO – 8                       Art. 19, ust. 3  
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. , poz.1856) 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

Koordynowanie zadań związanych z udzielaniem pomocy osobom poszkodowanym, w tym  
pomocy psychologicznej. 

   Art. 7 pkt 14 i 15 

 
Ustawa z dnia 12 marca  2004r.o pomocy społecznej 
(Dz.U.  z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.) 
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Zadania 
Uprawnienia 
wynikające                            

z przepisów prawa 

 
Podstawa prawna 

 

Referat Rolnictwa, Inwestycji i Mienia Komunalnego 
1. Monitorowanie sytuacji na drogach. 

.   
    Art. 19  
     Art. 20   

 
 

1. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. , poz.1856) 

2. Przekazywanie informacji do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego o sytuacji  
    i utrudnieniach  

3. Zabezpieczanie, we współdziałaniu z Policja, przejezdności na drogach w zakresie: 
1) koordynowania działań jednostek systemu ratownictwa medycznego,  
2) prowadzenia ewakuacji. 

INNE PODMIOTY 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie  

Działania Państwowej Straży Pożarnej podczas sytuacji kryzysowych – zgodnie z PZK – 3  
1. Art. 1  
2. Art. 25 ust. 1  

1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży 
    Pożarnej (t.j Dz.U.z 2017r. poz.1204.), 
2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 
    przeciwpożarowej (Dz.U.z 2017r poz. 736.). 

Komenda Powiatowa Policji w Namysłowie  

Działania Policji podczas sytuacji kryzysowych – zgodnie z PZK – 4  Art. 1 i 6  
Ustawa z dnia z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji  
(t.j Dz.U.z 2017r. , poz. 2067) 

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Namysłowie  

Działania Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego podczas zagrożenia 
epidemicznego i epidemii  – zgodnie z PZK – 8  a w tym m.in.: 

1. Art. 89, ust. 1 oraz 
  art. 90, 91 i 91a  

2. Art. 1  

1. Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe   
    (Dz.U.2017r poz. 576). 
2. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji  
    Sanitarnej (t.j Dz.U. z 2017r. poz.1261) 

      1) Wprowadzenie obowiązkowych szczepień podczas stanu zagrożenia epidemicznego lub 
           epidemii  Art. 46  

Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz 
zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U.z 
2018r. poz. 151).       2) Uruchamianie miejsc kwarantanny i izolacji wraz z zabezpieczeniem logistycznym   

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Brzegu  
Działania Grupy Operacyjnej Wojskowej Komendy Uzupełnień w Brzegu podczas zagrożenia 
epidemicznego i epidemii – na podstawie „Wykazu sił i środków wojska wydzielanych w przypadku 
wystąpienia sytuacji kryzysowych na terenie województwa opolskiego”. 

Art. 25 ust. 1, 2, 3   
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. , poz.1856) 

UWAGA: W przypadku wystąpienia innych zagrożeń – POSTĘPOWAĆ ZGODNIE ZE STOSOWNYMI PROCEDURAMI REAGOWANIA KRYZYSOWEGO 
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PRK – 9.1 – Postępowanie podczas zakłóceń w dostawach energii  

Zadania 

Uprawnienia 
wynikające                            

z przepisów prawa 
 

 
Podstawa prawna 

 

Urząd Gminy w Świerczowie  

Wójt Gminy 

1. Uruchomienie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8 
Art.19, pkt.4 i 5  
 

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. , poz.1856) 

2. Kierowanie realizacją zadań ujętych w Gminnym Planie Zarządzania Kryzysowego.    Art. 19, ust. 2, pkt 1 

3. Wnioskowanie do Wojewody o wsparcie działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych RP  
    – zgodnie z SPO – 21  

Art. 19, ust. 1  

4. Wnioskowanie do Wojewody o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej – zgodnie  
   z SPO – 23  

Art. 5, ust. 1  
Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski 
żywiołowej (Dz.U.z 20120147 poz. 1897) 

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego 

1. Organizowanie punktu informacyjnego dla ludności – zgodnie z SPO –1  

Art. 20, ust. 1 i 2   Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. , poz.1856) 

2. Informowanie ludności o zagrożeniach – zgodnie z SPO – 3  

3. Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty aktów prawnych  
    – zgodnie z SPO – 4  

4. Działanie Centrum w przypadku różnych zdarzeń – zgodnie z SPO – 9I   

5. Ostrzeganie i alarmowanie ludności – zgodnie z SPO – 7  

6. Współpraca z organizacjami pozarządowymi. 

7. Koordynacja udzielania pomocy humanitarnej. 

Stanowisko ds. obronnych, obrony cywilnej, wojska i spraw społecznych 

1. Wykorzystywanie sprzętu z magazynu ppow – zgodnie z SPO – 11  

Art. 4, ust. 1 pkt 6   
Art. 19, ust. 2 pkt 1   

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. , poz.1856) 

2. Kierowanie do działań podczas prognozowanego zagrożenia i jego wystąpienia  
    – zgodnie z SPO – 20  

3. Planowanie wsparcia działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych RP – na podstawie 
    „Wykazu sił i środków wojska wydzielanych w przypadku wystąpienia sytuacji  
    kryzysowych na terenie województwa opolskiego”.     

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego 

Działanie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z procedurą SPO – 8        Art. 19, ust. 3  
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. , poz.1856) 
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Zadania 
Uprawnienia 
wynikające                            

z przepisów prawa 

 
Podstawa prawna 

 

INNE PODMIOTY 

Komenda Powiatowa Policji w Namysłowie  

Działania Policji podczas sytuacji kryzysowych  – zgodnie z PZK – 4  Art. 1 i 6  
Ustawa z dnia z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji  
(t.j Dz.U.z 2017r. poz. 2067) 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie  

Działania Państwowej Straży Pożarnej podczas sytuacji kryzysowych – zgodnie z PZK – 3   
1. Art. 1  

2. Art. 25 ust. 1  

1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży 
    Pożarnej (t.j Dz.U.z 2017r. poz.1204.), 
2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 
    przeciwpożarowej (Dz.U.z 2017r poz. 736.). 

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Brzegu 
Działania Wojskowej Komendy Uzupełnień w Brzegu  podczas zakłóceń w dostawach energii – 

według oddzielnego planu .   Art. 25 ust. 1, 2, 3  
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. , poz.1856) 

 
UWAGA: W przypadku wystąpienia innych zagrożeń – POSTĘPOWAĆ ZGODNIE ZE STOSOWNYMI PROCEDURAMI REAGOWANIA KRYZYSOWEGO 
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PRK – 9.2 – Postępowanie podczas zakłóceń w dostawach paliwa 

Zadania 

Uprawnienia 
wynikające                            

z przepisów prawa 
 

 
Podstawa prawna 

 

Urząd Gminy w Świerczowie 

Wójt Gminy 

1. Uruchomienie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8  
Art.19, pkt.4 i 5  
Art. 14, ust. 8  

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. , poz.1856) 

2. Kierowanie realizacją zadań ujętych w Gminnym Planie Zarządzania Kryzysowego.    Art. 19, ust. 2, pkt 1  

3. Wnioskowanie do Wojewody o wsparcie działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych RP  
    – zgodnie z SPO – 21  

Art. 19, ust. 1  

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego 

1. Organizowanie punktu informacyjnego dla ludności – zgodnie z SPO – 1  

Art. 20, ust. 1 i 2              Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. , poz.1856) 

2. Informowanie ludności o zagrożeniach – zgodnie z SPO – 3  

3. Działanie Centrum w przypadku różnych zdarzeń – zgodnie z SPO – 9I  

4. Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty aktów prawnych 
zgodnie z SPO – 4  

Stanowisko ds. obronnych, obrony cywilnej, wojska i spraw społecznych 

1. Kierowanie do działań podczas prognozowanego zagrożenia i jego wystąpienia – zgodnie  
    z SPO – 20  Art. 19  

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. , poz.1856) 

2. Współudział w opiniowaniu aktów prawnych wydawanych przez Wójta Gminy. 

Gminny  Zespół Zarządzania Kryzysowego 

Działanie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z procedurą SPO – 8                    Art. 19, ust. 3  
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. , poz.1856) 

INNE PODMIOTY 

Komenda Powiatowa Policji w Namysłowie  

Działania Policji podczas sytuacji kryzysowych zgodnie z PZK – 4  Art. 1 i 6  
Ustawa z dnia z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t.j Dz.U.z 
2017r. poz. 2067) 

 
UWAGA: W przypadku wystąpienia innych zagrożeń – POSTĘPOWAĆ ZGODNIE ZE STOSOWNYMI PROCEDURAMI REAGOWANIA KRYZYSOWEGO 
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PRK – 9.3 – Postępowanie podczas zakłóceń w dostawach gazu 

Zadania 
Uprawnienia wynikające                            

z przepisów prawa 

 
Podstawa prawna 

 

Urząd Gminy w Świerczowie  

Wójt Gminy 

1. Uruchomienie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8 
Art.19, pkt.4 i 5  
 Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 

kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. , poz.1856) 
2. Kierowanie realizacją zadań ujętych w Gminnym Planie Zarządzania Kryzysowego.    Art. 19, ust. 2, pkt 1  

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego 

1. Organizowanie punktu informacyjnego dla ludności – zgodnie z SPO – 1  

Art. 20, ust. 1 i 2   Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. , poz.1856) 

2. Informowanie ludności o zagrożeniach – zgodnie z SPO – 3  

3. Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty aktów prawnych  
– zgodnie z SPO – 4  

4. Działanie Centrum w przypadku różnych zdarzeń – zgodnie z SPO – 9I  

5. Ostrzeganie i alarmowanie ludności – zgodnie z SPO – 7  

Stanowisko ds. obronnych, obrony cywilnej, wojska i spraw społecznych 

Kierowanie do działań podczas prognozowanego zagrożenia i jego wystąpienia – zgodnie  
z SPO – 20  

Art. 19  
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. , poz.1856) 

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego 

Działanie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z procedurą SPO – 8                         Art. 19, ust. 3  
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. , poz.1856) 

INNE PODMIOTY 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie  

Działania Państwowej Straży Pożarnej podczas sytuacji kryzysowych – w przypadku  
    WYBUCHU GAZU – zgodnie z PZK – 3  

1. Art. 1  
2. Art. 25 ust. 1  

1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży 
    Pożarnej (t.j Dz.U.z 2017r. poz.1204.), 
2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 
    przeciwpożarowej (Dz.U.z 2017r poz. 736.). 

Komenda Powiatowa Policji w Namysłowie  

Działania Policji podczas sytuacji kryzysowych – zgodnie z PZK – 4  Art. 1 i 6  
Ustawa z dnia z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t.j Dz.U.z 
2017r. poz. 2067) 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Namysłowie  
W PRZYPADKU WYBUCHU GAZU: 

Art. 84  
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  

(t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1332 z późn. zm) 

1. Bieżące monitorowanie stanu bezpieczeństwa obiektów budowlanych.  

2. Ocena stanu technicznego uszkodzonych budynków. 

3. Ocena stanu technicznego uszkodzonych obiektów infrastruktury.  

UWAGA: W przypadku wystąpienia innych zagrożeń – POSTĘPOWAĆ ZGODNIE ZE STOSOWNYMI PROCEDURAMI REAGOWANIA KRYZYSOWEGO 
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PRK – 9.4 – Postępowanie podczas zakłóceń w dostawach energii cieplnej 

Zadania 

Uprawnienia 
wynikające                            

z przepisów prawa 
 

 
Podstawa prawna 

 

Urząd Gminy w Świerczowie  

Wójt Gminy 

1. Uruchomienie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8  
Art.19, pkt.4 i 5  
Art. 14, ust. 8  

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. , poz.1856) 

2. Kierowanie realizacją zadań ujętych w Gminnym Planie Zarządzania Kryzysowego.    Art. 19, ust. 2, pkt 1  

3. Wnioskowanie do Wojewody o wsparcie działań oddziałami i pododdziałami  Sił Zbrojnych RP  
– zgodnie z SPO – 21   

Art. 19, ust. 1  

4. Wnioskowanie do Wojewody o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej – zgodnie z SPO-23  Art. 5, ust. 1  
Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski 
żywiołowej (Dz.U.z 2017 poz. 1897) 

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego 

1. Organizowanie punktu informacyjnego dla ludności – zgodnie z SPO – 1  

Art. 20, ust. 1 i 2   Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. , poz.1856) 

2. Informowanie ludności o zagrożeniach – zgodnie z SPO – 3  

3. Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty aktów prawnych  
    – zgodnie z SPO – 4  

4. Ostrzeganie i alarmowanie o zagrożeniach wynikających ze zjawisk hydrometeorologicznych  
    – zgodnie z SPO – 6 

5. Działanie Centrum w przypadku różnych zdarzeń – zgodnie z SPO – 9I  

Stanowisko ds. obronnych, obrony cywilnej, wojska i spraw społecznych 

Kierowanie do działań podczas prognozowanego zagrożenia i jego wystąpienia – zgodnie  
z SPO – 20  

Art. 19  
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. , poz.1856) 

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego 

Działanie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z procedurą SPO – 8                  Art. 19, ust. 3  
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. , poz.1856) 

INNE PODMIOTY 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie   
W PRZYPADKU AWARII NAZIEMNYCH SIECI ENERGII CIEPLNEJ: 

1. Art. 1  
2. Art. 25 ust. 1  

1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży 
    Pożarnej (t.j Dz.U.z 2017r. poz.1204.), 
2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 
    przeciwpożarowej (Dz.U.z 2017r poz. 736.). 

Działania Państwowej Straży Pożarnej podczas sytuacji kryzysowej – zgodnie z PZK – 3  

 
UWAGA: W przypadku wystąpienia innych zagrożeń – POSTĘPOWAĆ ZGODNIE ZE STOSOWNYMI PROCEDURAMI REAGOWANIA KRYZYSOWEGO 
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PRK – 9.5 – Postępowanie podczas zakłóceń w dostawach wody 

Zadania 
Uprawnienia 
wynikające                            

z przepisów prawa 

 
Podstawa prawna 

 

Urząd Gminy w Świerczowie  

Wójt Gminy  

1. Uruchomienie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8  
Art.19, pkt.4 i 5  
Art. 14, ust. 8  Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 

kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. , poz.1856) 
2. Kierowanie realizacją zadań ujętych w Gminnym Planie Zarządzania Kryzysowego.    Art. 19, ust. 2, pkt 1  

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego 

1. Organizowanie punktu informacyjnego dla ludności – zgodnie z SPO – 1 

Art. 20, ust. 2   Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. , poz.1856) 

2. Informowanie ludności o zagrożeniach – zgodnie z SPO – 3  

3. Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty aktów prawnych  
    – zgodnie z SPO – 4  

4. Ostrzeganie i alarmowanie o zagrożeniach wynikających ze zjawisk hydrometeorologicznych  
    – zgodnie z SPO – 6  

5. Działanie Centrum w przypadku różnych zdarzeń – zgodnie z SPO – 9I  

Stanowisko ds. obronnych, obrony cywilnej, wojska i spraw społecznych 

1. Wykorzystywanie sprzętu z magazynu ppow.– zgodnie z SPO – 11  
Art. 4 ust.1 pkt 6  

Art. 19, ust.2 pkt 1   
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. , poz.1856) 

2. Kierowanie do działań podczas prognozowanego zagrożenia i jego wystąpienia  
    – zgodnie z SPO – 20  

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego 

Działanie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z procedurą SPO – 8                      Art. 19, ust. 3  
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. , poz.1856) 

INNE PODMIOTY 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie   
W PRZYPADKU AWARII SIECI WODOCIĄGOWYCH: 

1. Art. 1  
2. Art. 25 ust. 1  

1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży 
    Pożarnej (t.j Dz.U.z 2017r. poz.1204.), 
2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 
    przeciwpożarowej (Dz.U.z 2017r poz. 736.). 

Działania Państwowej Straży Pożarnej podczas sytuacji kryzysowych – zgodnie z PZK – 3  

 

Komenda Powiatowa Policji w Namysłowie  

Działania Policji podczas sytuacji kryzysowych  – zgodnie z PZK – 4  Art. 1 i 6  
Ustawa z dnia z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji  
(t.j Dz.U.z 2017r. poz. 2067) 

Państwowy Powiatowy  Inspektor Sanitarny w Namysłowie  

Badanie stanu jakości wody Art. 1  
Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej (t.j Dz.U. z 2017r. poz.1261) 

Podmioty odpowiedzialne za dostawę i dystrybucję wody 

Realizacja zadań zgodnie z posiadanymi planami.     Art. 3, 5 i 6  
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 
(t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 328 z późn. zm..) 

 
UWAGA: W przypadku wystąpienia innych zagrożeń – POSTĘPOWAĆ ZGODNIE ZE STOSOWNYMI PROCEDURAMI REAGOWANIA KRYZYSOWEGO 
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PRK – 10.1 – Postępowanie podczas katastrofy budowlanej 

Zadania 

Uprawnienia 
wynikające                            

z przepisów prawa 
 

 
Podstawa prawna 

 

Urząd Gminy w Świerczowie  

Wójt Gminy  

1. Uruchomienie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8 
Art.19, pkt.4 i 5  
Art. 14, ust. 8  

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. , poz.1856) 

2. Kierowanie realizacją zadań ujętych w Gminnym Planie Zarządzania Kryzysowego.   Art. 19, ust. 4 i 5  

3. Wnioskowanie do Wojewody o wsparcie działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych RP  
    – zgodnie z SPO – 21  

Art. 19, ust. 1  

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego 

1. Organizowanie punktu informacyjnego dla ludności – zgodnie z SPO – 1  

Art. 20.pkt.2  

 
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. , poz.1856) 

2. Informowanie ludności o zagrożeniach – zgodnie z SPO – 3  

3. Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty aktów prawnych  
     – zgodnie z SPO – 3  

4. Działanie Centrum po otrzymaniu informacji o poważnej katastrofie budowlanej 
    – zgodnie z SPO – 9F  

5. Koordynacja udzielania pomocy humanitarnej. 

Stanowisko ds. obronnych, obrony cywilnej, wojska i spraw społecznych 

1. Wykorzystywanie sprzętu z magazynu ppow. – zgodnie z SPO – 11   

Art. 4 ust. 1 pkt.16  
Art. 19 ust. 2,pkt.1  

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. , poz.1856) 

2. Kierowanie do działań podczas prognozowanego zagrożenia i jego wystąpienia  
    – zgodnie z SPO – 20  

3. Planowanie wsparcia działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych RP – na podstawie 
    „Wykazu sił i środków wojska wydzielanych w przypadku wystąpienia sytuacji  
    kryzysowych na terenie województwa opolskiego”.     

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego 

Działanie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z procedurą SPO – 8  
 

Art. 19, ust. 3  
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. , poz.1856) 

Referat Rolnictwa, Inwestycji i Mienia Komunalnego 

 
1.Monitorowanie sytuacji na terenie Gminy Świerczów 
 
2. Przekazywanie informacji do Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego o sytuacji.  
 
3. Zabezpieczanie, we współdziałaniu z Policją, przejezdności na drogach  
    – organizacja objazdów. 
 

Art. 19 ust. 2,pkt.1 
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. , poz.1856) 
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Zadania 

Uprawnienia 
wynikające                            

z przepisów prawa 
 

 
Podstawa prawna 

 

INNE PODMIOTY 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie  

Działania Państwowej Straży Pożarnej podczas sytuacji kryzysowych – zgodnie z PZK – 3  

 
1. Art. 1  

2. Art. 25 ust. 1  

1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży 
    Pożarnej (t.j Dz.U.z 2017r. poz. 1204), 
2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 
    przeciwpożarowej (Dz.U.z 2017 poz. 736.). 

Komenda Powiatowa  Policji w Namysłowie  

Działania Policji podczas sytuacji kryzysowych  – zgodnie z PZK – 4  Art. 1 i 6  
Ustawa z dnia z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji  
(t.j Dz.U.z 2017r. , poz. 2067) 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Namysłowie  
Działania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego podczas katastrofy budowlanej – 
zgodnie z PZK - 5   

Art. 84 ust. 1  
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  
(t.j. Dz.U. z 2017r., poz.1332 z późn. zm) 

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Brzegu 
Działania Grupy Operacyjnej Wojskowej Komendy Uzupełnień w Brzegu podczas katastrofy 
budowlanej – na podstawie „Wykazu sił i środków wojska wydzielanych w przypadku  
wystąpienia sytuacji kryzysowych na terenie województwa opolskiego”.   

Art. 25 ust. 1, 2, 3  
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. , poz.1856) 

W PRZYPADKU KATASTROFY BUDOWLANEJ, W WYNIKU KTÓREJ NASTĄPIĄ ZAKŁÓCENIA W DOSTAWACH ENERGII, GAZU, WODY, ENERGII CIEPLNEJ 

Podmioty odpowiedzialne za dostawę i dystrybucję energii, gazu, wody i energii cieplnej  

Realizacja zadań zgodnie z posiadanymi planami.     

1. Art. 4 ust. 1  
    i 9b ust. 1i 2 

2. Art.4 ust. 1 i 9b   
3. Art. 3,5 i 6  

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne  
(t.j. Dz. U. z 2017r poz. 220  zpóźn.zm.) 
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 
(Dz.U.z 2017 poz. 328 z późn. zm.) 

 
UWAGA: W przypadku wystąpienia innych zagrożeń – POSTĘPOWAĆ ZGODNIE ZE STOSOWNYMI PROCEDURAMI REAGOWANIA KRYZYSOWEGO 
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 PRK – 10.2 – Postępowanie podczas katastrofy drogowej 

Zadania 

Uprawnienia 
wynikające                            

z przepisów prawa 
 

 
Podstawa prawna 

 

Urząd Gminy w Świerczowie  

Wójt Gminy 

1. Uruchomienie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8  
Art.19,pkt.4 i 5  
Art. 14, ust. 8  Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 

kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. , poz.1856) 
2. Kierowanie realizacją zadań ujętych w Gminnym Planie Zarządzania Kryzysowego.    Art. 19, ust. 2, pkt.1  

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego 

1. Organizowanie punktu informacyjnego dla ludności – zgodnie z SPO – 1  

Art. 18.pkt.2  
Art. 16, ust. 2  

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. , poz.1856) 

1. Informowanie ludności o zagrożeniach – zgodnie z SPO – 3  

3. Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty aktów prawnych  
    – zgodnie z SPO – 4  

4. Informowanie o przekroczeniach dopuszczalnych albo alarmowych poziomów substancji 
    niebezpiecznych w powietrzu albo o możliwości takich przekroczeń – zgodnie z SPO – 5                      

5. Ostrzeganie i alarmowanie ludności – zgodnie z SPO – 7  
 

6. Działanie Centrum po otrzymaniu informacji o poważnej katastrofie drogowo-kolejowej 
    – zgodnie z SPO – 9E  

Stanowisko ds. obronnych, obrony cywilnej, wojska i spraw społecznych 

Kierowanie do działań podczas prognozowanego zagrożenia i jego wystąpienia – zgodnie  
z SPO – 20  

Art. 4 ust. 1 pkt 16      
Art. 19 ust. 2,pkt.1  

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. , poz.1856) 

Gminny  Zespół Zarządzania Kryzysowego 

Działanie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z procedurą SPO – 8  
 

Art. 19, ust. 3  
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. , poz.1856) 

Referat Rolnictwa, Inwestycji i Mienia Komunalnego 
 
1.Monitorowanie sytuacji na terenie Gminy Świerczów 
2. Przekazywanie informacji do Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego o sytuacji.  
3. Zabezpieczanie, we współdziałaniu z Policją, przejezdności na drogach  
    – organizacja objazdów. 

Art. 19 ust. 2,pkt.1 
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym ( Dz. U. z 2020 r. , poz.1856) 

INNE PODMIOTY 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie 

Działania Państwowej Straży Pożarnej podczas sytuacji kryzysowych  zgodnie z PZK – 3  
1. Art. 1  

2. Art. 25 ust. 1  

1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży 
    Pożarnej (t.j Dz.U.z 2017r. poz. 1204), 
2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 
    przeciwpożarowej (Dz.U.z 2017 poz. 736.). 
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Zadania 

Uprawnienia 
wynikające                            

z przepisów prawa 
 

 
Podstawa prawna 

 

Komenda Powiatowa Policji w Namysłowie  

Działania Policji podczas sytuacji kryzysowych – zgodnie z PZK – 4  Art. 1 i 6  
Ustawa z dnia z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji  
(t.j Dz.U.z 2017r. , poz. 2067) 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Namysłowie  
W PRZYPADKU KATASTROFY DROGOWEJ, W WYNIKU KTÓREJ USZKODZENIU LUB 

ZNISZCZENIU ULEGNĄ TAKŻE OBIEKTY BUDOWLANE 
Art. 84 ust. 1  

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  
(t.j. Dz.U. z 2017r., poz.1332 z późn. zm) Działania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego podczas katastrofy drogowej  – jak 

podczas katastrofy budowlanej – zgodnie z PZK – 5  

Stanowisko ds. gospodarki komunalnej, wodnej i dróg 

Działanie Wydziału Dróg Starostwa Powiatowego w Namysłowie podczas katastrofy drogowej  
– zgodnie z PZK – 12 

1. Art. 2  

    Art. 17  

    Art. 19  

  2. Art. 20  
 

1. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. , poz.1856) 
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych  
    (t.j Dz.U.z 2017r. poz. 2222 z późn.zm. ), 

Podmioty odpowiedzialne za dostawę i dystrybucję energii, gazu, wody i energii cieplnej 

Realizacja zadań zgodnie z posiadanymi planami.     

1. Art. 4 ust. 1  
    i 9b ust. 1i 2  

2. Art.4 ust. 1 i 9b  
3. Art. 3,5 i 6  

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne  
(t.j. Dz. U. z 2017r poz. 220  zpóźn.zm.) 
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 
(Dz.U.z 2017 poz. 328 z późn. zm.) 

 
UWAGA: W przypadku wystąpienia innych zagrożeń – POSTĘPOWAĆ ZGODNIE ZE STOSOWNYMI PROCEDURAMI REAGOWANIA KRYZYSOWEGO 
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PRK – 10.3 – Postępowanie podczas katastrofy kolejowej  

Na terenie Gminy Świerczów jest nieczynna linia kolejowa Namysłów Opole ze stacją w Dąbrowie 

Zadania 

Uprawnienia 
wynikające                            

z przepisów prawa 
 

 
Podstawa prawna 

 

Urząd Gminy w Świerczowie   

Wójt Gminy  

1. Uruchomienie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8  
Art.19, pkt.4 i 5  
Art. 14, ust. 8   

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. , poz.1856) 

2. Kierowanie realizacją zadań ujętych w Gminnym Planie Zarządzania Kryzysowego.   Art. 19, ust. 2, pkt 1 

3. Wnioskowanie do Wojewody o wsparcie działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych RP  
    – zgodnie z SPO – 21  

Art. 19, ust. 1  

Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego 

1. Organizowanie punktu informacyjnego dla ludności – zgodnie z SPO – 1  

Art. 20 pkt.2  

  
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. , poz.1856) 

2. Informowanie ludności o zagrożeniach – zgodnie z SPO – 3  

3. Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty aktów prawnych  
    - zgodnie z SPO – 4 

4. Informowanie o przekroczeniach dopuszczalnych albo alarmowych poziomów substancji 
    niebezpiecznych w powietrzu albo o możliwości takich przekroczeń – zgodnie z SPO – 5  

     

5. Ostrzeganie i alarmowanie ludności – zgodnie z SPO – 7  

6. Działanie Centrum po otrzymaniu informacji o poważnej katastrofie drogowo-kolejowej 
    – zgodnie z SPO – 9  

Stanowisko ds. obronnych, obrony cywilnej, wojska i spraw społecznych 

 1. Kierowanie do działań podczas prognozowanego zagrożenia i jego wystąpienia  
    – zgodnie z SPO – 20  

Art. 4 ust. 1 pkt 16  
Art. 19 ust. 2,pkt.1  

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. , poz.1856) 

2. Planowanie wsparcia działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych RP – na podstawie 
    „Wykazu sił i środków wojska wydzielanych w przypadku wystąpienia sytuacji  
    kryzysowych na terenie województwa opolskiego”.     

Gminny  Zespół Zarządzania Kryzysowego 

 
 
 
 
 
Działanie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z procedurą SPO – 8      
 
 

Art. 19, ust. 3  
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. , poz.1856) 
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Zadania 

Uprawnienia 
wynikające                            

z przepisów prawa 
 

 
Podstawa prawna 

 

INNE PODMIOTY 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie  

Działania Państwowej Straży Pożarnej podczas sytuacji kryzysowej – zgodnie z PZK – 3   
1. Art. 1  

2. Art. 25 ust. 1.  

1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży 
    Pożarnej (t.j Dz.U.z 2017r. poz.1204), 
2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 

    przeciwpożarowej (Dz.U.z 2017r. poz. 736). 

Komenda Powiatowa Policji w Namysłowie  

Działania Policji podczas sytuacji kryzysowej – zgodnie z PZK – 4  Art. 1 i 6  
Ustawa z dnia z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji  
(t.j Dz.U.z 2017r. poz. 2067) 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Namysłowie  
W PRZYPADKU KATASTROFY KOLEJOWEJ, W WYNIKU KTÓREJ USZKODZENIU LUB 

ZNISZCZENIU ULEGNĄ TAKŻE OBIEKTY BUDOWLANE 
Art. 84 ust. 1  

Ustawa z dni 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  
(t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1332 z późn. zm) Działania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego podczas katastrofy kolejowej – jak 

podczas katastrofy budowlanej – zgodnie z PZK – 5  

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Brzegu 
Działania Grupy Operacyjnej Wojskowej Komendy Uzupełnień podczas katastrofy  
kolejowej – na podstawie „Wykazu sił i środków wojska wydzielanych w przypadku 
wystąpienia sytuacji kryzysowych na terenie województwa opolskiego”.   

Art. 25 ust. 1, 2, 3  

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. , poz.1856) 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Opolu Stacja w Namysłowie 

Działanie PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Zakładu Linii Kolejowych w Opolu podczas 
katastrofy kolejowej – zgodnie z PZK – 13  

Art. 5 ust. 5   
Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym 
(t.j. Dz.U.2017 poz.2117 z późn. zm.). 

Stanowisko ds. gospodarki komunalnej, wodnej i dróg 

. W PRZYPADKU KATASTROFY KOLEJOWEJ, W WYNIKU KTÓREJ USZKODZENIU LUB 
ZNISZCZENIU ULEGNĄ TAKŻE MOSTY, WIADUKTY, ESTAKADY DROGOWE itp. 

Działanie Wydziału Dróg  podczas katastrofy kolejowej – jak podczas katastrofy drogowej – 
zgodnie z PZK – 12 

1. Art. 2  

    Art. 17  

    Art. 19  

  4. Art. 20  
 

1. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. , poz.1856) 
2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych  
(t.j Dz.U.z 2017r. poz. 2222 z późn.zm. ), 

 

UWAGA: W przypadku wystąpienia innych zagrożeń – POSTĘPOWAĆ ZGODNIE ZE STOSOWNYMI PROCEDURAMI REAGOWANIA KRYZYSOWEGO 
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PRK – 11 – Postępowanie podczas zagrożenia wystąpieniem lub wystąpienia choroby zwierząt 

Zadania 
Uprawnienia 
wynikające                            

z przepisów prawa 

 
Podstawa prawna 

 

Urząd Gminy w Świerczowie  

Wójt Gminy  

1. Uruchomienie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8  
Art.19,pkt.4 i 5 
Art. 14, ust. 8  Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 

kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. , poz.1856) 
2. Kierowanie realizacją zadań ujętych w Gminnym Planie Zarządzania Kryzysowego. Art. 19 ust. 2 pkt  1 

3. Na wniosek Powiatowego Lekarza Weterynarii określenie w drodze rozporządzenia obszaru,  
    na którym występuje choroba zakaźna zwierząt lub zagrożenia wystąpienia tej choroby,  
    w szczególności jako obszar zapowietrzony lub zagrożony, oraz sposobu oznakowania obszaru  
   zapowietrzonego i zagrożonego. 

Art. 46 ust. 1 i 3  
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia 
zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt 
(Dz.U. z 2017r poz. 1855 z późn. zm.). 

4. Wnioskowanie do Wojewody o wsparcie działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych RP  
    – zgodnie z SPO – 21  

Art. 19, ust. 1  
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. , poz.1856) 

5. Wnioskowanie do Wojewody o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej – zgodnie  
     z SPO – 23  

Art. 5, ust. 1   
Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski 
żywiołowej (.j. Dz.U.z 2017r. poz. 1897) 

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego 

1. Organizowanie punktu informacyjnego dla ludności – zgodnie z SPO 1  

Art. 18 pkt 2  
Art. 16 ust. 2  

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. , poz.1856) 

2. Informowanie ludności o zagrożeniach – zgodnie z SPO – 3  

3. Działanie Centrum w przypadku różnych zdarzeń – zgodnie z SPO – 9I   

4. Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty aktów prawnych  
    – zgodnie z SPO – 4  

Stanowisko ds. obronnych, obrony cywilnej, wojska i spraw społecznych 

1. Wykorzystywanie sprzętu z magazynu ppow. – zgodnie z SPO – 11  

Art. 4, ust. 16  

Art. 19 ust. 2 pkt.1  
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. , poz.1856) 

2. Kierowanie do działań – zgodnie z SPO – 20  

3. Planowanie wsparcia działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych RP – na podstawie 
    „Wykazu sił i środków wojska wydzielanych w przypadku wystąpienia sytuacji  
    kryzysowych na terenie województwa opolskiego”.        

Referat Rolnictwa, Inwestycji i Mienia Komunalnego 

1. Monitorowanie sytuacji  rejonów zagrożonych.  

 

  

  1. Art. 20  
 

 

1 Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. , poz.1856) 

2. Przekazywanie informacji do Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego o sytuacji  
    i utrudnieniach w rejonach zagrożonych. 

3. Zabezpieczanie, we współdziałaniu z Policją, przejezdności na drogach gminnych. 

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego 

 
Działanie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z procedurą SPO – 8  
  

Art. 19, ust. 3 i 4  
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. , poz.1856) 
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Zadania 

Uprawnienia 
wynikające                            

z przepisów prawa 
 

 
Podstawa prawna 

 

INNE PODMIOTY 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie  
1. Podejmowanie działań interwencyjnych związanych przede wszystkim z: 

1) dezynfekcją i dekontaminacją; 1. Art. 1  

     2. Art. 25 ust. 1  

1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży 
    Pożarnej (t.j Dz.U.z 2017r. poz. 1204), 
2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 
    przeciwpożarowej (Dz.U.z 2017r. poz. 736).  2) zabezpieczeniem miejsc spalania zwierząt; 

 3) oświetleniem terenu. 

Komenda Powiatowa  Policji w Namysłowie  
1. Działania Policji związane z:   

Art. 1 i 6  
Ustawa z dnia z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t.j Dz.U.z 
2017r. poz. 2067) 

 1) izolacją rejonu i miejsca zdarzenia; 

 2) organizacją ruchu w rejonie zagrożenia; 

 3) pilotowaniem transportów z padłymi zwierzętami oraz materiałami do badań; 

 4) egzekwowaniem przestrzegania przepisów wydanych w związku ze zwalczaniem choroby 
zakaźnej; 

 5) prowadzeniem czynności dochodzeniowo-śledczych. 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Namysłowie  
Działanie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii podczas zagrożenia wystąpieniem lub  
wystąpienia choroby zwierząt – zgodnie z PZK – 14  

Art. 14  
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji 
Weterynaryjnej (Dz.U. z 2016r. poz. 1077) 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie  

Działania Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego podczas zagrożenia 
wystąpieniem lub wystąpienia choroby zwierząt – zgodnie z PZK – 15  

1. Art. 89, ust. 1 oraz 
  art. 90, 91 i 91a  

2. Art. 1  

1. Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe   
    (Dz.U. 2017 poz. 576.). 
2. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji  
    Sanitarnej (t.j Dz.U. z 2018r. poz.36 z późn zm.) 

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Brzegu 
Działania Grupy Operacyjnej Wojskowej Komendy Uzupełnień w Brzegu podczas zagrożenia 
epidemicznego i epidemii – według oddzielnego planu.   

Art. 25 ust. 1, 2, 3    
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. , poz.1856) 

Stanowisko ds. gospodarki komunalnej, wodnej i dróg 
1. Monitorowanie sytuacji na drogach powiatu namysłowskiego prowadzących do rejonów 

zagrożonych. 
2. Przekazywanie informacji do Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego o sytuacji  
    i utrudnieniach na drogach powiatowych. 
3. Zabezpieczanie, we współdziałaniu z Policją, przejezdności na drogach. 

1. Art. 2  

    Art. 17  

    Art. 19  

  2. Art. 20  
 

 

1 Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. , poz.1856) 
2 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych  

    (t.j Dz.U.z 2017. Poz. 2222 z późn. zm.), 

 
UWAGA: W przypadku wystąpienia innych zagrożeń – POSTĘPOWAĆ ZGODNIE ZE STOSOWNYMI PROCEDURAMI REAGOWANIA KRYZYSOWEGO 

 

 

 



101 

 

PRK – 12 – Postępowanie podczas zagrożenia wystąpieniem lub wystąpienia organizmu szkodliwego 

Zadania 

Uprawnienia 
wynikające                            

z przepisów prawa 
 

 
Podstawa prawna 

 

Urząd Gminy w Świerczowie  

Wójt Gminy 

1. Uruchomienie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 
    – zgodnie z SPO – 8  

Art.19,pkt.4 i 5  
Art. 14, ust. 8  

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. , poz.1856) 2. Kierowanie realizacją zadań ujętych w Gminnym Planie Zarządzania Kryzysowego.    Art. 19, ust. 2, pkt 1  

3. Powołanie komisji określającej zakres i wysokość szkód – zgodnie z SPO – 12  
Art. 19,  

Art. 2  

4. Wnioskowanie do Wojewody o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej – zgodnie  
    z SPO – 23  

Art. 5, ust. 1  
Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski 
żywiołowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 333) 

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego 

1. Organizowanie punktu informacyjnego dla ludności – zgodnie z SPO – 1  

Art. 18.pkt.2  
Art. 16, ust. 2  

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. , poz.1856) 

2. Informowanie ludności o zagrożeniach – zgodnie z SPO – 3  

3. Działanie Centrum w przypadku różnych zdarzeń – zgodnie z SPO – 9I  

4. Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty aktów prawnych  
    – zgodnie z SPO – 4  

Stanowisko ds. obronnych, obrony cywilnej, wojska i spraw społecznych 

1. Kierowanie do działań – zgodnie z SPO – 2   
Art. 4 ust. 1 pkt 16  
Art. 19 ust. 2,pkt.1 
Art. 31b  

1 Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. , poz.1856) 
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) 

2. Koordynowanie wsparcia ewakuacji – zgodnie z SPO – 22  oraz z „Planem ewakuacji 
(przyjęcia) ludności II stopnia Gminy Świerczów” 

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego 

Działanie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z procedurą SPO – 8  
 

Art. 19, ust. 3 
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. , poz.1856) 

INNE PODMIOTY 

Komenda Powiatowa Policji w Namysłowie  
1. Wymiana informacji z Gminnym Centrum Zarządzania Kryzysowego.  

Art. 1 i 6  
Ustawa z dnia z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji  
(t.j Dz.U.z 20176r., poz. 2067) 2. Współpraca z Wojewódzkimi Inspektoratem Transportu Drogowego w zakresie urzędowej 

kontroli roślin i produktów roślinnych na drogach. 

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Namysłowie  

Działania Państwowego Powiatowego  Inspektoratu Sanitarnego podczas zagrożenia  
epidemicznego i epidemii – zgodnie z PZK – 8   

  1. Art. 89, ust. 1 oraz 
    art. 90, 91 i 91a  
2. Art. 1 
  

1. Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe   
    (Dz.U. 2017 poz. 576.). 
2. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji  

    Sanitarnej (t.j Dz.U. z 2018r. poz.36 z późn zm.) 
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Zadania 

Uprawnienia 
wynikające                            

z przepisów prawa 
 

 
Podstawa prawna 

 

Nadleśnictwo w Namysłowie  
Działanie Nadleśnictwa w Namysłowie  podczas zagrożenia  wystąpieniem lub wystąpienia 
choroby roślin – zgodnie z PZK – 17  

Art. 10,18 i 34   

 
Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U.z 2017r. 
poz. 788). 

 
UWAGA: W przypadku wystąpienia innych zagrożeń – POSTĘPOWAĆ ZGODNIE ZE STOSOWNYMI PROCEDURAMI REAGOWANIA KRYZYSOWEGO 
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PRK – 13 – Postępowanie podczas zagrożenia terrorystycznego  

Zadania 
Uprawnienia 
wynikające                            

z przepisów prawa 

 
Podstawa prawna 

 

Urząd Gminy w Świerczowie 

Wójt Gminy 

1. Uruchomienie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8  
Art.19,pkt.4 i 5  
Art. 14, ust. 8 

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. , poz.1856) 
 
Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski 
żywiołowej (Dz.U.z 2017r. poz. 1897) 

Art. 19, ust. 2, pkt 1  
2. Kierowanie realizacją zadań ujętych w Gminnym Planie Zarządzania Kryzysowego. 

3. Wnioskowanie do Wojewody o wsparcie działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych RP 
   – zgodnie  z SPO – 21  

Art. 19, ust. 1  

4. Wnioskowanie do Wojewody o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej – zgodnie  
    z SPO – 23  

Art. 5, ust. 1 
 

5. Podjęcie działań podczas wprowadzania (zmiany, odwołania) stopni alarmowych na wypadek  
zagrożenia atakiem o charakterze terrorystycznym lub sabotażowym – zgodnie z SPO – 42. 

 

1. art. 23, ust. 1  
2. § 4, ust. 1 
 

1. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. , poz.1856) 

2. Zarządzenia Nr 74 Prezesa Rady Ministrów z dnia                  
12 października 2011 r. w sprawie wykazu 
przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania 

W PRZYPADKU AKTU TERRORYSTYCZNEGO, W WYNIKU KTÓREGO ZAISTNIEJE 
ZAGROZENIE POWODZIĄ 

Art. 14, ust. 2,  pkt 1  

1. Ogłoszenie stanu pogotowia oraz alarmu przeciwpowodziowego – ich odwołanie z chwilą  
    ustania zagrożenia. 

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. , poz.1856) 

 
W PRZYPADKU AKTU TERRORYSTYCZNEGO, W WYNIKU KTÓREGO ZAISTNIEJE 

ZDARZENIE RADIACYJNE 

  

Kierowanie realizacją zadań ujętych w Gminnym Planie Zarządzania Kryzysowego, 
w tym kierowanie akcją likwidacji zagrożenia i usuwania skutków zakażeń oraz działaniami    
interwencyjnymi we współpracy z Państwowym Powiatowym  Inspektorem Sanitarnym.  

 
  1.Art. 19, ust. 2, pkt 1   

  2.Art. 84, ust. 3  

1. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. , poz.1856) 
2. . Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe  
    (Dz.U. 2017r. poz. 576 z późn. zm.). 

 
W PRZYPADKU AKTU TERRORYSTYCZNEGO, W WYNIKU KTÓREGO ZAISTNIEJE 

ZAGROŻENIE EPIDEMICZNE I EPIDEMIA 

  

1. Koordynowanie zadań ujętych w Wojewódzkim Planie Działania na Wypadek Epidemii. Art. 44  

Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz 
zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi  
(t.j. Dz.U. 2018r. poz. 151). 

2. Ogłoszenie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. 

Art. 46  
 

3. Wprowadzenie obowiązkowych szczepień podczas stanu zagrożenia epidemicznego lub  
    epidemii  

4. Uruchamianie miejsc kwarantanny i izolacji wraz z zabezpieczeniem logistycznym 
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Zadania 

Uprawnienia 
wynikające                            

z przepisów prawa 
 

 
Podstawa prawna 

 

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego 

1. Działanie Centrum po otrzymaniu informacji o zamachu terrorystycznym 
    – zgodnie z SPO – 9G  

Art. 20,ust.1 i 2 w zw.  
z art.16, ust. 2  

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. , poz.1856) 

2. Organizowanie punktu informacyjnego dla ludności – zgodnie z SPO – 1  

3. Informowanie ludności o zagrożeniach – zgodnie z SPO – 3  

4. Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty aktów prawnych  
    - zgodnie z SPO – 4  

5. Ostrzeganie i alarmowanie o zagrożeniach wynikających ze zjawisk hydrometeorologicznych  
    – zgodnie z SPO – 6  

6. Ostrzeganie i alarmowanie ludności – zgodnie z SPO – 7  

Stanowisko ds. obronnych, obrony cywilnej, wojska i spraw społecznych  
1. Wykorzystywanie sprzętu z magazynu przeciwpowodziowego  – zgodnie z SPO – 11  

1.Art. 19 ust. 2 pkt.1 

2.Art. 31b 

1. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. , poz.1856) 
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2018 r. poz.994) 

2. Kierowanie do działań podczas prognozowanego zagrożenia i jego wystąpienia  zgodnie  
     z SPO – 20  

3. Koordynowanie wsparcia ewakuacji– zgodnie z SPO – 22  

oraz „Planem ewakuacji (przyjęcia) ludności II stopnia gminy Świerczów”. 
4. Planowanie wsparcia działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych RP – na podstawie    
     „Wykazu sił i środków wojska wydzielanych w przypadku wystąpienia sytuacji  
     kryzysowych na terenie województwa opolskiego”.        

Gminny  Zespół Zarządzania Kryzysowego 

Działanie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8  Art. 19, ust. 3   
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. , poz.1856) 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

Koordynowanie zadań związanych z udzielaniem pomocy osobom poszkodowanym, w tym pomocy 
psychologicznej.  

 
Art. 7 pkt. 14i 15  
 

Ustawa z dnia 12 marca  2004r.o pomocy społecznej (Dz.U z 
2018 r. poz. 650 z późn. zm.) 

Stanowisko ds. organizacyjnych 

1. Współudział w opracowaniu zarządzeń wójta w sprawie ogłoszenia (odwołania) stanu  pogotowia 
oraz alarmu przeciwpowodziowego – jeśli zaistnieje taka konieczność.   

Art. 31a  

       

 
Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 

(Dz.U. z 2018 r. poz. 994) 
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Zadania 

Uprawnienia 
wynikające                            

z przepisów prawa 
 

 
Podstawa prawna 

 

Referat Rolnictwa, Inwestycji i Mienia Komunalnego  
1. Pomoc mieszkańcom gminy w ocenie i dokumentowaniu szkód -weryfikacja strat  
    spowodowanych klęską żywiołową  – zgodnie z SPO – 12  

1. Art. 2  
2. Art. 19 

    
 

1 Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. , poz.1856) 

2. Współudział w opiniowaniu wniosków dotyczących odbudowy zniszczonej infrastruktury. 

INNE PODMIOTY 

Wojskowa Komenda Uzupełnień  w Brzegu  

Działania Grupy Operacyjnej Wojskowej Komendy Uzupełnień  w Brzegu podczas zagrożenia 
epidemicznego i epidemii – według oddzielnego planu.   

Art. 25 ust. 1, 2, 3  
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 

kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. , poz.1856) 

1. INNE PODMIOTY – 
               JEŻELI, W WYNIKU AKTU TERRORYSTYCZNEGO ZAISTNIEJE ZAGROŻENIE(…) – TO POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z (…) JAK NIŻEJ: 

POWODZIE – PRK – 1  

UPRAWNIENIA I PODSTAWY PRAWNE WYMIENIONE 
SĄ W POSZCZEGÓLNYCH PROCEDURACH 

REAGOWANIA KRYZYSOWEGO (PRK) 

POŻARY – PRK – 2  

SKAŻENIA CHEMICZNO-EKOLOGICZNE – PRK – 6  

ZDARZENIA RADIACYJNE – PRK – 7  

ZAGROŻENIA EPIDEMICZNE I EPIDEMIA – PRK – 8 

ZAKŁÓCENIA W DOSTAWIE ENERGII – PRK – 9.1  

ZAKŁÓCENIA W DOSTAWIE GAZU – PRK – 9.3  

ZAKŁÓCENIA W DOSTAWIE ENERGII CIEPLNEJ – PRK – 9.4  

ZAKŁÓCENIA W DOSTAWIE WODY – PRK – 9.5  

KATASTROFY BUDOWLANE – PRK – 10.1  

KATASTROFY DROGOWE – PRK – 10.2 

KATASTROFY KOLEJOWE – PRK – 10.3 

ZAGROŻENIA WYSTĄPIENIA LUB WYSTĄPIENIE CHOROBY ZWIERZĄT - PRK - 11  

ZAGROŻENIA WYSTĄPIENIA LUB WYSTĄPIENIE CHOROBY ROŚLIN – PRK – 12  

AWARIE SIECI TELEINFORMATYCZNYCH – PRK – 14  
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PRK – 14 – Postępowanie podczas awarii sieci teleinformatycznych 

Zadania 

Uprawnienia 
wynikające                            

z przepisów prawa 
 

 
Podstawa prawna 

 

Urząd Gminy w Świerczowie  

Wójt Gminy 

1. Uruchomienie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8  

Art.19, pkt.4 i 5  
Art. 14, ust. 8 

 

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. , poz.1856) 

2. Kierowanie realizacją zadań ujętych w Gminnym Planie Zarządzania Kryzysowego – w tym 
    koordynowanie przedsięwzięć w zakresie przesyłania informacji, danych, wiadomości pomiędzy  
    podmiotami ratowniczym 

Art. 19, ust. 2, pkt 1    

3. Wnioskowanie do Wojewody o wsparcie działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych RP  
   – zgodnie  z SPO  - 21  

Art. 19, ust. 1 

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego 

1. Działanie Centrum w przypadku różnych zdarzeń – zgodnie z SPO – 9I    
Art. 20.pkt.2  
Art. 16, ust. 2  

1. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. , poz.1856) 

2. Opracowywanie i przekazywanie komunikatów i ostrzeżeń dla mieszkańców terenów  
    pozbawionych dostępu do sieci teleinformacyjnych – zgodne z SPO – 7    

 Art. 4, ust. 1 pkt 6  
Art. 19, ust. 2 pkt 1  3. Planowanie wsparcia działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych RP – na podstawie 

    „Wykazu sił i środków wojska wydzielanych w przypadku wystąpienia sytuacji  
    kryzysowych na terenie województwa opolskiego”.     

Stanowisko ds. obronnych, obrony cywilnej, wojska i spraw społecznych 

Wykorzystywanie sprzętu z magazynu p. pow. – zgodnie z SPO – 11  
Art. 4, ust. 1 pkt 6 
Art. 19, ust. 2 pkt 1 

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. , poz.1856) 

Gminny  Zespół Zarządzania Kryzysowego 

Działanie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8  Art. 19, ust. 3  
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. , poz.1856) 

Informatyk 
Działania Informatyka podczas awarii sieci teleinformatycznych w Urzędzie Gminy   - zgodnie z 
PZK – 18  

Art. 19  
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. , poz.1856) 

INNE PODMIOTY 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Namysłowie  
Działania Państwowej Straży Pożarnej podczas sytuacji kryzysowych  – zgodnie z PZK – 3  
 
 
 
 

 
1. Art. 1  
2. Art. 25 ust. 1  

1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży 
    Pożarnej (t.j Dz.U.z 2017r. poz.1204), 
2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 
    przeciwpożarowej (Dz.U.2017r. poz. 736). 
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Zadania 

Uprawnienia 
wynikające                            

z przepisów prawa 
 

 
Podstawa prawna 

 

Komenda Powiatowa Policji w Namysłowie  

Działania Policji podczas sytuacji kryzysowych  – zgodnie z PZK – 4   Art. 1 i 6  
Ustawa z dnia z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t.j Dz.U.z 
2017r. poz. 2067) 

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Brzegu 
Działania Grupy Operacyjnej Wojskowej Komendy Uzupełnień w Brzegu podczas awarii 

sieci teleinformatycznych – na podstawie „Wykazu sił i środków wojska wydzielanych  
w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych na terenie województwa opolskiego”.     

Art. 25 ust. 1, 2, 3  
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. , poz.1856 ) 

 
UWAGA: W przypadku wystąpienia innych zagrożeń – POSTĘPOWAĆ ZGODNIE ZE STOSOWNYMI PROCEDURAMI REAGOWANIA KRYZYSOWEGO 
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 PRK – 15 – Postępowanie podczas strajków, zamieszek i demonstracji  

Zadania 

Uprawnienia 
wynikające                            

z przepisów prawa 
 

 
Podstawa prawna 

 

Urząd Gminy w Świerczowie 

Wójt Gminy 

1. Uruchomienie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8  Art.19, pkt.4 i 5  
Art. 14, ust. 8  

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. , poz.1856) 

2. Kierowanie realizacją zadań ujętych w Gminnym Planie Zarządzania Kryzysowego. Art. 19, ust. 2, pkt 1    

3. Wnioskowanie do Wojewody o wsparcie działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych RP 
   – zgodnie  z SPO – 21   

Art. 19, ust. 1  

4. Prowadzenie negocjacji i rozmów. Art. 8 Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów 
zbiorowych (t.j.Dz.U.z 2018r. poz. 399) 

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego 

1. Organizowanie punktu informacyjnego dla ludności – zgodnie z SPO – 1  

Art. 18, ust 1 i 2 w zw.  
z Art. 16, ust. 2  

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. , poz.1856) 

2. Informowanie ludności o zagrożeniach – zgodnie z SPO – 3  

3. Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty aktów prawnych  
    – zgodnie z SPO – 4  

4. Działanie Centrum w przypadku różnych zdarzeń – zgodnie z SPO – 9I  

Stanowisko ds. obronnych, obrony cywilnej, wojska i spraw społecznych 

Planowanie wsparcia działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych RP – na podstawie 
„Wykazu sił i środków wojska wydzielanych w przypadku wystąpienia sytuacji  
kryzysowych na terenie województwa opolskiego”.        

Art. 4 ust. 1 pkt 16    

Art. 19 ust. 2,pkt.1    
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. , poz.1856) 

Gminny  Zespół Zarządzania Kryzysowego 

Działanie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8  Art. 19, ust. 3  
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. , poz.1856) 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

Koordynowanie zadań związanych z udzielaniem pomocy osobom poszkodowanym, w tym  
pomocy psychologicznej. 

  

Art. 7 pkt. 14 i 15 
Ustawa z dnia 12 marca  2004r.o pomocy społecznej 
(Dz.U z 2018 r. poz. 650 z późn. zm.) 
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Zadania 

Uprawnienia 
wynikające                            

z przepisów prawa 
 

 
Podstawa prawna 

 

Referat Rolnictwa, Inwestycji i Mienia Komunalnego 

Podjęcie działań interwencyjnych w przypadku skażenia niebezpiecznymi substancjami    

chemicznymi – zgodnie z PZK – 6  
Art. 19 
 

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. , poz.1856) 

INNE PODMIOTY 

Komenda Powiatowa Policji w Namysłowie  

Działania Policji podczas strajków, zamieszek i demonstracji – zgodnie z PZK – 19  Art. 1 i 6  
Ustawa z dnia z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t.j Dz.U.z 
2017r., poz. 2067 zpóźn. zm.) 

Komenda Powiatowa  Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie  

Podjęcie działań interwencyjnych w przypadku zagrożenia pożarowego lub skażenia 

niebezpiecznymi substancjami chemicznymi – zgodnie z: PZK – 3   
1. Art. 1  

2. Art. 25 ust. 1  

1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży 
    Pożarnej (t.j Dz.U.z 200147r. poz. 1204), 
2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 
    przeciwpożarowej (Dz.U.2017r. poz. 736.). 

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Brzegu 
Działania Grupy Operacyjnej Wojskowej Komendy Uzupełnień  w Brzegu podczas strajków,  
zamieszek i demonstracji – na podstawie „Wykazu sił i środków wojska wydzielanych  
w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych na terenie województwa opolskiego”.  

Art. 25 ust. 1, 2, 3  
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. , poz.1856) 

Zarząd Dróg Wojewódzkich 

 
1. Wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu.  
2. Wyznaczanie objazdów. 

1. Art. 2  

    Art. 17  

    Art. 19  

  2. Art. 20  

 

1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych  
     (t.j Dz.U.z 2017r. poz. 2222 z późn.zm.), 

 

 

UWAGA: W przypadku wystąpienia innych zagrożeń – POSTĘPOWAĆ ZGODNIE ZE STOSOWNYMI PROCEDURAMI REAGOWANIA KRYZYSOWEGO 
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3.2 Zestawienie zadań w ramach modułów zadaniowych  

i katalogów dla poszczególnych podmiotów 

zaangażowanych
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Nr 

modułu 

Katalog – treść modułu zadaniowego Str. 

KATALOG I – ZADANIA WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW 

ZADANIE GŁÓWNE – Kierowanie i koordynowanie działaniami wszystkich organów administracji samorządowej funkcjonujących 

na terenie gminy Świerczów w celu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi, ich mienia  i środowiska 

MZ.I.1 Pozyskiwanie, analizowanie i przekazywanie informacji o sytuacji na terenie gminy Świerczów 107 

MZ.I.2 Zwoływanie posiedzenia gminnego zespołu zarządzania kryzysowego (GZZK) 112 

MZ.I.3 

Uruchamianie i monitorowanie realizacji zadań zawartych w: 
a) GMINNYM PLANIE ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO (GPZK)  

            oraz – stosownie do rodzaju zagrożenia – innych planach, w tym: 
b) GMINNYM OPERACYJNYM  PLANEM OCHRONY PRZED POWODZIĄ GMINY ŚWIERCZÓW; 

115 

MZ.I.4 

Zorganizowanie współdziałania służb, inspekcji i straży w gminie odnośnie działalności w zakresie zapobiegania zagrożeniu życia, zdrowia lub mienia 
oraz zagrożeniom środowiska naturalnego, bezpieczeństwa i utrzymania porządku publicznego, ochrony praw obywatelskich oraz zwalczania i usuwania 
skutków zdarzań, w tym pomocy społecznej poszkodowanym. 
W razie potrzeby wydanie decyzji w trybie administracyjnym umożliwiającej służbom TD S.A. (służbom, inspekcjom i strażom) wejście na 
nieruchomość w celu przywrócenia dostarczania energii elektrycznej poprzez usunięcie zagrożeń i naprawę/wymianę uszkodzonych urządzeń 
elektroenergetycznych zlokalizowanych na danej nieruchomości. 

118 

MZ.I.5 Uruchomienie systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniu na terenie gminy Świerczów oraz personelu własnego urzędu. 121 

MZ.I.6 Zorganizowanie procesu komunikacji społecznej 124 

MZ.I.7 Zorganizowanie systemu informowania o ofiarach sytuacji kryzysowej 134 

MZ.I.8 Zorganizowanie systemu wsparcia psychologicznego dla ofiar sytuacji kryzysowej 137 

MZ.I.9 Wniosek do Wojewody Opolskiego o wsparcie działań na terenie gminy  pododdziałami lub oddziałami Sił Zbrojnych RP. 140 

MZ.I.10 Wnioskowanie o dodatkowe środki finansowe na potrzeby reagowania i odbudowy podmiotów zaangażowanych w sytuacji kryzysowej. 143 

MZ.I.11 
Wprowadzenie obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych w warunkach obowiązującego stanu klęski żywiołowej (art. 22 ustawy o stanie klęski 
żywiołowej) 

146 

MZ.I.12 
Utrzymanie zdolności do zarządzania sytuacją kryzysową w przypadku uszkodzenia lub niedostępności obiektów i infrastruktury przewidzianej dla 
funkcjonowania GZZK. 

149 

MZ.I.13 Działanie w przypadku wprowadzenia stopnia alarmowego lub stopnia alarmowego CRP, z uwzględnieniem każdego ze stopni alarmowych. 152 

MZ.I.14 
Organizacja wykonywania zadań wynikających z podwyższenia gotowości obronnej państwa czasu kryzysu i/lub wojny (zgodnie z Planem operacyjnego 
funkcjonowania gminy Świerczów na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny). 

155 
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MODUŁ ZADANIOWY 
MZ I.1 

OPRACOWAŁ:  

Wójt Gminy Świerczów 

2020r. 

Treść 

zadania  
Pozyskiwanie, analizowanie i przekazywanie informacji o sytuacji na terenie gminy Świerczów 

Wykonawca 

zadania 

Inspektor ds. obronnych, obrony cywilnej, wojska i spraw społecznych 

Uczestnicy 

1. Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego (GZZK),  
2. Zastępca Wójta Gminy. 
3.  Inspektor ds. obronnych, obrony cywilnej, wojska i spraw społecznych 
4. Komendant Gminny OSP. 

I. CEL ZADANIA  

1. Określenie zasad pozyskiwania informacji o sytuacji na terenie gminy. 
2. Wskazanie kierunków prowadzenia analiz pozyskanych danych (dla GZZK, dla informowania ludności itp.). 
3. Określenie sposobu i zasad przekazywania informacji dla ludności oraz stosownych podmiotów. 

EFEKT – zminimalizowanie negatywnych skutków zdarzeń i zagrożeń 

II. WARUNKI OPERACYJNE REALIZACJI ZADANIA 

1. Brak zasilania w energie elektryczną. 
2. Utrudnienia (brak) w łączności telefonicznej przewodowej i radiowej. 
3. Presja czasu. 
4. Możliwy chaos organizacyjny 

III. PRZEDSIĘWZIĘCIA DO WYKONANIA W RAMACH ZADANIA 

1. Pozyskiwanie danych –  Zastępca Wójta - stawia zadania członkom GZZK, określając ich termin i zakres oraz kierunki prowadzenia analizy po uzyskaniu określonych danych. 
2. Prowadzenie analizy – członkowie GZZK po uzyskaniu danych przygotowują odpowiednie meldunki i raporty – zgodnie z przyjętymi zasadami  
i przedstawiają je Zastępcy Wójta  do akceptacji. 
3. Przygotowanie informacji do stosownych podmiotów (np. dla Starosty, PCZK, WCZK, ludności, innych podmiotów) – po uzyskaniu akceptacji opracowywane są ostateczne 
wersje (formy) właściwych dokumentów (raporty, komunikaty itp.)  
4. Przekazywanie informacji o sytuacji i wniosków z analizy i oceny – członkowie GZZK, przekazują informacje wskazanym podmiotom, w tym ludności, a Zastępca Wójta 
przedkłada dane z analizy Wójtowi i członkom GZZK 
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IV. KONCEPCJA DZIAŁANIA 

A. Tryb uruchamiania zadania 

a) GZZK na początku każdego roku kalendarzowego do stosownych i merytorycznie właściwych podmiotów przesyła pisma o przedstawienie najnowszych informacji (danych) 
odnoszących się do konkretnych zagrożeń: epidemicznych, epizootycznych, radiacyjnych, chemicznych itp. Ww. pisma wysyłane są zgodnie z przyjętymi zasadami: 
wykorzystując drogę elektroniczną (E-MAIL) , E-PUAP (EZD), formę tradycyjną (usługi pocztowe), fax.  
Pozyskiwane informacje dotyczą konkretnych zdarzeń: świadków zdarzeń, właściwych do miejsca zdarzenia Gminnych/Miejskich Centrów Zarządzania Kryzysowego 
(G/MCZK), służb dyżurnych innych podmiotów, mediów itp.  

b) Siły i środki własne:  
 siły – członkowie GZZK, Zastępca Wójta, inspektor ds. obronnych, obrony cywilnej, wojska i spraw społecznych,   

c) Koncentracja personelu i sprzętu: budynek urzędu gminy 

B. Organizacja kierowania 

Pisma przygotowane przez GZZK podpisuje Wójt, które rozsyłane są metodami wskazanymi w pkt. A. Wpływające odpowiedzi z danymi kierowane są do pracownika 
merytorycznie odpowiedzialnego za daną sprawę, który prowadzi analizę danych (informacji) zgodnie z otrzymanym instruktażem przełożonych. Projekt analizy wraz  
z wnioskami przedstawia przełożonym do akceptacji. Zebrane dane, w ostatecznym kształcie w formie elektronicznej przechowuje się w stosownych plikach. Na polecenie 
przełożonych wysyłane są informacje (zestawienia) do wskazanych przez nich podmiotów, np. WCZK, PCZK. Ponadto dane te wykorzystuje się do aktualizacji planów 
wykonywanych na szczeblu Urzędu, w zakresie charakterystyki zagrożeń, sił i środków służb inspekcji i straży, osób wyznaczanych do wsparcia w wypadku epidemii, danych 
ewakuacyjnych oraz procedur postępowania w przypadku zaistnienia danego zagrożenia itp. Sposób wysłania dokumentów: z wykorzystaniem E-PUAP (do podmiotów 
będących w systemie), pisemnie (do podmiotów będących poza systemem E-PUAP), dublowane z wykorzystaniem poczty elektronicznej. 

C. Przedsięwzięcia reagowania 

a) Katalog zadań: 
 pozyskiwanie danych, 
 analizowanie danych:  
‒ wstępna ocena rodzaju zagrożenia i możliwości jego rozwoju, 
‒ szacunkowe określenie zasięgu zdarzenia, 
‒ prognozowanie następstw zdarzenia 
 przekazywanie danych. 

b) Kierowanie działaniami: Zastępca Wójta 
c) Dokumentowanie działań: 

 GZZK wykonuje następującą dokumentacje –  pisma przewodnie wysyłane do podmiotów, wpływające odpowiedzi, zestawienia danych, wnioski z analizy danych, pisma do 
zainteresowanych podmiotów z opracowanymi danymi, 

 GZZK  dokumentuję wszelkie działania związane z pozyskiwaniem, analizowaniem i przekazywaniem informacji we własnym zakresie. 
d) Współdziałanie odbywa się w nw. relacjach: 

 Inspektor ds. obronnych, obrony cywilnej, wojska i spraw społecznych – wybrane podmioty w zakresie pozyskiwania informacji; 
 Członkowie GZZK – w zakresie analizowania danych; 
 Zastępca Wójta– stosowne podmioty (Wójt, członkowie GZZK.) w zakresie przesyłania danych; 
 Członkowie GZZK – źródła informacji, odnośnie ich pozyskiwania; 
 Zastępca Wójta – przełożeni i właściwe do zdarzenia podmioty, w zakresie przekazywania informacji o zdarzeniach i zagrożeniach. 

e) Przyjęte procedury komunikacji społecznej – zgodnie z MZ.I.6: 
 utworzenie  punktu informacyjnego dla ludności, z zadaniem informowania mieszkańców o zagrożeniach i sposobach postępowania poprzez lokalną prasę, za pomocą 
ulotek i plakatów, z wykorzystaniem telefonii cyfrowej; 
 przekazywania informacji oraz utrzymywania łączności ze społeczeństwem – m.in. poprzez organizowanie konferencji prasowych, briefingów prasowych itp.; 
 przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniami – zadanie realizowane zgodnie z art. 14 ust. 8 pkt 3 ustawy o zarządzaniu kryzysowym; 
 współdziałanie pomiędzy członkami GZZK, inspektorem ds. obronnych, obrony cywilnej, wojska i spraw społecznych w kwestii przedstawiania kompatybilnych 



114 

 

przedmiotowych treści; 
 uruchamianie urządzeń nagłaśniających w celu alarmowania ludności o zagrożeniach; 
 współpraca GZZK z PCZK i GZZK sąsiednich gmin odnośnie informowania ludności o zagrożeniach. 

INFORMOWANIE LUDNOŚCI: 

Odpowiedzialny – Inspektor ds. obronnych, obrony cywilnej, wojska i spraw społecznych.   
INFORMOWANIE LUDNOŚCI O ZAGROŻENIACH 
Wejście – potrzeba przekazania informacji dla ludności w związku z zaistnieniem lub możliwością zaistnienia  zagrożenia. 
Wyjście – poinformowanie ludności. 

Informowanie ludności, stosownie do rodzaju zagrożenia i czasu jego powstania (z wyjątkiem sposobu informowania po zaistnieniu zdarzenia radiacyjnego) odbywa się poprzez:  
 przekazywanie bezpośrednio informacji dla mieszkańców przez Wójta gminy  
 umieszczanie informacji na stronie internetowej Urzędu Gminy Świerczów, 
 wydawanie ulotek i obwieszczeń, 
 informowanie G/MCZK. 

PRZEKAZYWANIE INFORMACJI POPRZEDZAJĄCEJ O ZDARZENIU RADIACYJNYM 
Wejście – informacja od Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki. 
Wyjście – komunikat wyprzedzający dla ludności w drodze aktu prawa miejscowego. 

Po przyjęciu informacji o zdarzeniu radiacyjnym, w tym prognozy o przesuwaniu się obłoku promieniotwórczego realizacja zadania będzie przebiegać według niżej wymienionych 
zasad: 

 opracowanie informacji wyprzedzającej dla ludności  
 przekazanie informacji do środków masowego przekazu   
 umieszczenie treści rozporządzenia na stronie internetowej Urzędu, 
 wydrukowanie treści informacji w formie ulotek i ich dystrybucja w strefach zagrożonych przez firmy pocztowe w ramach zadań określonych przedmiotowymi planami 

operatorów pocztowych, 
 opracowanie i opublikowanie informacji uchylającej. 
 

 INFORMOWANIE LUDNOŚCI O PRZEKROCZENIACH POZIOMÓW DOPUSZCZALNYCH NIEBEZPIECZNYCH SUBSTANCJI CHEMICZNYCH 
Wejście – wystąpienie lub ryzyko wystąpienia przekroczeń dopuszczalnych lub alarmowych poziomów substancji w powietrzu. 
Wyjście – poinformowanie ludności i zainteresowanych podmiotów. 

Po otrzymaniu informacji Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o wystąpieniu lub ryzyku wystąpienia przekroczeń dopuszczalnych lub alarmowych poziomów 
substancji w powietrzu realizowane są następujące zadania: 
 przekazanie informacji ludności o zdarzeniu, zawierającej:  
‒ datę, godzinę i obszar na którym może wystąpić przekroczenie (lub wystąpiło) oraz jego przyczyny, 
‒ prognozy zmian poziomów substancji w powietrzu, łącznie z przyczynami tych zmian, obszaru, którego dotyczy oraz czasu trwania przekroczenia, 
‒ wskazanie grup ludności wrażliwych, 
‒ obowiązujące ograniczenia i środki zaradcze,  

 przekazanie informacji przez GZZK i umieszczenie przez niego stosownej wiadomości na stronie internetowej Urzędu, 
 przekazanie komunikatów odwołujących zagrożenie,                                                                                                                                                                                                    
 podanie przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie do publicznej wiadomości informacji – zgodnie  

z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych  i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji wymaganych do podania do publicznej 
wiadomości przez właściwe organy Państwowej Straży Pożarnej. 

PRZEKAZYWANIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI AKTÓW PRAWNYCH W SPOSÓB ZWYCZAJOWO PRZYJĘTY                                                          
Wejście – konieczność podania do publicznej wiadomości treści aktu prawnego. 
Wyjście – przekazanie treści aktu prawnego do publicznej wiadomości. 
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Polecenie o podaniu do publicznej wiadomości określonych aktów prawnych wydaje Wójt  Gminy a realizacja zadania odbywa się w dwóch kierunkach: 
 wydrukowanie obwieszczenia w odpowiedniej liczbie egzemplarzy i rozesłanie do zainteresowanych podmiotów, 
 umieszczenie aktu prawnego na stronie internetowej Urzędu, 
 przekazanie aktu pocztą elektroniczną  wskazanych instytucji, 
 przekazanie informacji do mediów, 
 przeprowadzenie konferencji prasowej. 
OSTRZEGANIE I ALARMOWANIE O ZAGROŻENIACH WYNIKAJĄCYCH ZE ZJAWISK HYDROMETEOROLOGICZNYCH 
Wejście – wystąpienie zagrożenia hydrometeorologicznego na obszarze gminy 
 Wyjście – ostrzeżenie, zaalarmowanie ludności, wprowadzenie pogotowia albo alarmu przeciwpowodziowego. 

Zadania realizuje GZZK, informując przełożonych wg poniższych zasad: 
 przyjęcie przez GZZK informacji od PCZK o powstaniu zdarzenia hydrometeorologicznego lub dużym prawdopodobieństwie jego powstania, zagrażającego zdrowiu, życiu 

ludności czy środowisku, 
 przeprowadzenie analizy otrzymanej informacji, 
 powiadomienie przełożonych o sytuacji, 
 opracowanie informacji do jednostek organizacyjnych, mediów oraz stosownie do zagrożenia.  

W komunikacie należy uwzględnić: 
‒ datę, godzinę i obszar, na którym wystąpiło lub może wystąpić zagrożenie, 
‒ informację o zalecanych sposobach zachowania się, ograniczeniach i innych środkach zaradczych, 
 przekazanie informacji (co najmniej dwoma środkami łączności): 
‒ do mediów, 
‒ do jednostek organizacyjnych oraz stosownie do rodzaju zagrożenia. 
 przekazanie stosownym podmiotom o odwołaniu zagrożenia. 
f) Monitorowanie realizacji zadań – na podstawie meldunków przesyłanych do GZZK, jeśli wybrane informacje dla ludności są emitowane poza Urzędem 

 

V. WSPARCIE ZE STRONY INNYCH INSTYTUCJI 

Wsparcie ze strony innych instytucji sprowadza się do: 
 przekazywania do GZZK  przez stosowne podmioty (np. WCZK, PCZK, IMGW PIB) informacji o ewentualnych zagrożeniach i możliwości wystąpienia zdarzenia 

nadzwyczajnego,  
 udzielania pomocy przez jednostki OSP w zakresie przekazywania informacji społeczeństwu o zagrożeniach 

VI. BUDŻET ZADANIA 

Budżet  Gminy Świerczów 

VII. PODSTAWY PRAWNE DZIAŁAŃ 

1. Art. 19 ust. 2 pkt. 1 oraz ust. 6 pkt 1, 2, 3 i ust. 8 pkt 3 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym. 

2. § 12 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych  i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji wymaganych do podania do 

publicznej wiadomości przez właściwe organy Państwowej Straży Pożarnej. 

3. Art. 92, ust. 1 3 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe. 

4. § 6 i 8  4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie informacji wyprzedzającej dla ludności na wypadek zdarzenia radiacyjnego. 

5. Art. 28, ust. 1 5 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska. 

6. Art. 31a ustawy z dnia 19 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

7. § 2 ust. 1, pkt 37 7 rozporządzenia 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. 
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8. Art. 13 pkt 1 i 10,14 ust. 1,2,3  oraz art. 23 8 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. 

Podpisy: 
Podpisy uczestników modułu zadaniowego znajdują się w ARKUSZU UZGODNIEŃ 
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MODUŁ ZADANIOWY MZ I.2 

OPRACOWAŁ:  

Wójt Gminy Świerczów 

2020r. 

Treść 

zadania: 

Zwoływanie posiedzenia Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (GZZK) 

Wykonawca 

zadania: 
Wójt Gminy 

Uczestnicy: 

1. Zastępca Wójta Gminy 
2. Sekretarz Gminy. 

 

I. CEL ZADANIA 

Określenie sposobu uruchomienia Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w czasie wystąpienia sytuacji kryzysowych. 

EFEKT – zapewnienie Wójtowi skutecznego wykonywania zadań zarządzania kryzysowego.  

II. WARUNKI OPERACYJNE REALIZACJI ZADANIA 

1. Presja czasu. 
2. Możliwość niekorzystnego rozwoju sytuacji. 
3. Możliwość niepoprawnego funkcjonowania zaplanowanego modelu prowadzenia działań. 
4. Brak łączności telefonicznej i utrudniona łączność radiowa – utrudnienia w obiegu informacji. 

III. PRZEDSIĘWZIĘCIA DO WYKONANIA W RAMACH ZADANIA 

1. Wójt Gminy (przewodniczący GPZZK) – określa  skład, siedzibę, tryb pracy oraz tryb uruchomienia zespołu (zwyczajny lub nadzwyczajny). Stawia zadania  
w przedmiotowej sprawie zastępcom przewodniczącego GZZK.  

2. Zastępcy przewodniczącego GZZK wykonują polecenia w ww. kwestiach poprzez Inspektora ds. obronnych, obrony cywilnej, wojska i spraw społecznych  
 – wyznacza miejsca pracy, powiadomią członków Zespołu o posiedzeniu, zapewnienia obsługę kancelaryjno-biurową. 

3. Sekretarz gminy – zapewnia miejsce pracy Zespołu (odpowiednią ilość miejsc, obsługę multimedialną, zabezpieczenie pod względem  gastronomicznym). 

IV. KONCEPCJA DZIAŁANIA 

D. Tryb uruchamiania zasobów 

a) Posiedzenie zwoływane w trybie zwyczajnym i nadzwyczajnym – w zależności od rodzaju zagrożenia (zdarzenia). Wójt Gminy stawia zadania w tej kwestii Zastępcy 

Wójta, który nakazuje Inspektorowi ds. obronnych, obrony cywilnej, wojska i spraw społecznych przygotowanie oficjalnego pisma i jego wysłanie, przygotowanie miejsca pracy 
itp. (tryb zwyczajny). W przypadku zastosowaniu trybu nadzwyczajnego – nakazuje przygotowanie specjalnego komunikatu i wysłanie go do adresatów. Inspektor ds. 

obronnych, obrony cywilnej, wojska i spraw społecznych odpowiedzialny jest za obsługę kancelaryjno-biurową posiedzenia Zespołu. Sekretarz Gminy odpowiedzialny jest za 
zapewnienie miejsca pracy Zespołu. Czas uzyskania pełnej gotowości Zespołu do wykonywania zadań zależy od trybu uruchomienia i może wynieść dla trybu zwyczajnego od 
kilku godzin do 2-3 dni, a dla trybu nadzwyczajnego do kilku godzin. 

b) Siły i środki własne:  
 członkowie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, inne osoby zaproszone przez przewodniczącego Zespołu (Wójta Gminy). 
 osoby potrzebne do obsługi posiedzenia Zespołu. 
 środki własne: telefony stacjonarne i komórkowe, komputery. 
c) Koncentracja personelu i sprzętu – Sala narad   lub inne miejsce wskazane przez przewodniczącego Zespołu. 
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E. Organizacja kierowania/dowodzenia 

a) Wójt Gminy jako przewodniczący Zespołu podejmuje decyzję o zwołaniu posiedzenia, określając tryb jego uruchomienia, miejsce pracy oraz w zależności od zagrożenia skład 
(etatowi członkowie Zespołu i/lub zaproszeni goście), stawiając określone zadania do wykonania  

 Inspektora ds. obronnych, obrony cywilnej, wojska i spraw społecznych (tryb uruchomienia zwyczajny lub tryb uruchomienia nadzwyczajny) powiadamia wytypowane osoby o 
miejscu i terminie zwołania posiedzenia Zespołu oraz o planowanej do umówienia tematyce. W dodatkowo opracowanym dokumencie „Przebieg posiedzenia” ujmowane są 
szczegółowe zagadnienia do omówienia przez poszczególnych członków Zespołu (zaproszonych gości), w tym zadania do przedstawienia na piśmie.  

b) Inspektor ds. obronnych, obrony cywilnej, wojska i spraw społecznych we współdziałaniu z Sekretarzem przygotowują pomieszczenie, w którym odbędzie się posiedzenie 
Zespołu, w tym miejsca pracy dla jego członków (jeśli zaistnieje taka potrzeba).  

c) Dane teleadresowe członków GZZK, ekspertów, konsultantów, itp. … 
d) Sposoby przekazywania decyzji przewodniczącego Zespołu:  
 telefony stacjonarne i komórkowe (z komunikatorami SI SMS); 
 komputery do powiadamiania drogą elektroniczną; 
 samochód służbowy wykorzystany do informowania o decyzjach w przypadku zakłóceń teleinformatycznych 

F. Przedsięwzięcia reagowania 

a) Uporządkowany katalog głównych przedsięwzięć: 
URUCHAMIANIE ZESPOŁU W TRYBIE ZWYCZAJNYM  

 Przewodniczący Zespołu określa termin, skład, tematykę i przebieg posiedzenia. Stawia zadania w tej kwestii Sekretarzowi.  
 Sekretarz przedstawia przewodniczącemu Zespołu projekt opracowanych przez inspektora ds. obronnych, obrony cywilnej, wojska i spraw społecznych dokumentów do 

zatwierdzenia.  
 Po zatwierdzeniu, zaproszenie na posiedzenie wraz z ,,Przebiegiem posiedzenia” rozsyłane są do adresatów przez Podinspektora ds. bezpieczeństwa  

i zarządzania kryzysowego  dokumentów do zatwierdzenia.  
 Sekretarz  – na podstawie zamówienia – zapewnia miejsce pracy Zespołu oraz zabezpieczenie logistyczne posiedzenia.  
 Inspektor ds. obronnych, obrony cywilnej, wojska i spraw społecznych  zbiera informację dotyczącą potwierdzenia przybycia poszczególnych członków na posiedzenie. 
URUCHAMIANIE ZESPOŁU W TRYBIE NADZWYCZAJNYM  

 Przewodniczący Zespołu określa termin, skład, tematykę i przebieg posiedzenia. Stawia zadania w tej kwestii Sekretarzowi.  
 Sekretarz przedstawia przewodniczącemu Zespołu projekt opracowanych przez inspektora ds. obronnych, obrony cywilnej, wojska i spraw społecznych  dokumentów do 

zatwierdzenia.  
 Po zatwierdzeniu, zaproszenie na posiedzenie wraz z ,,Przebiegiem posiedzenia” rozsyłane są do adresatów. 
 Sekretarz  – na podstawie zamówienia – zapewnia zabezpieczenie logistyczne posiedzenia. 
 Inspektor ds. obronnych, obrony cywilnej, wojska i spraw społecznych sprawdza raporty odczytu komunikatów SI SMS, oraz e-mail. 

DZIAŁANIE GMINNEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO  

 Ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mających mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne i prognozowanie tych zagrożeń. 
 Przygotowanie propozycji działań i przedstawienie Wójtowi wniosków dotyczących wykonania, zmiany lub zaniechania działań ujętych w gminnym Planie Zarządzania 

Kryzysowego. 
 Przekazanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniem – zgodnie z MZ-1. 
 Przyjęcie do realizacji tematów cyklicznych odpraw Zespołu w trakcie posiedzenia. 
 W przypadku przejęcia koordynacji działań ratowniczych przez Wójta, lub na jego polecenie – wyznaczenie swoich przedstawicieli do całodobowego dyżurowania. 
b) Posiedzeniom Zespołu przewodniczy Wójt Gminy, a w razie jego nieobecności Zastępca Wójta. Przewodniczący Zespołu (Wójt Gminy) przyjmuje następujące tryby pracy:  
 w przypadku zwołania posiedzenia w trybie zwyczajnym przewodniczący  przyjmuje zasadę polegającą na referowaniu przez uczestników posiedzenia zagadnień określonych 

w załączniku do zaproszenia – „Przebieg Posiedzenia”, zachowując reżim czasowy prelegentów. Może zaistnieć okoliczność rozszerzenia wypowiedzi przez referującego, 
wskazanego przez przewodniczącego Zespołu; 

 w przypadku zwołania posiedzenia w trybie nadzwyczajnym przewodniczący prosi uczestników o odpowiedzi na konkretne pytania dotyczące tematu posiedzenia 
(konkretnego zagrożenia, zdarzenia). 
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c) Przebieg posiedzenia dokumentuje Inspektor ds. obronnych, obrony cywilnej, wojska i spraw społecznych.  
d) Współdziałanie odbywa się w relacji Wójt Gminy – Inspektor ds. obronnych, obrony cywilnej, wojska i spraw społecznych , a także Sekretarz Gminy– Inspektor ds. obronnych, 

obrony cywilnej, wojska i spraw społecznych, wg nw. zapisu: 
 zakres współdziałania w relacji Wójt Gminy – Inspektor ds. obronnych, obrony cywilnej, wojska i spraw społecznych  – termin i tryb uruchomienia Zespołu, skład i miejsce 

posiedzenia; 
 zakres współdziałania w relacji Sekretarz Gminy– Inspektor ds. obronnych, obrony cywilnej, wojska i spraw społecznych,– zapewnienie miejsca pracy oraz zabezpieczenie 

logistyczne; 
 wymiana informacji będzie się odbywać kolejno: pomiędzy Wójt Gminy – Inspektor ds. obronnych, obrony cywilnej, wojska i spraw społecznych  – Sekretarzem Gminy, a także 

pomiędzy  zaproszonymi osobami na posiedzenie; 
 zakres współdziałania pomiędzy Wójtem Gminy, a zaproszonymi osobami będzie miał miejsce podczas posiedzenia w zakresie oceny danego zagrożenia, propozycji działań i 

przekazywania określonych wiadomości do informacji publicznej. 
e) Przyjęte procedury komunikacji społecznej: 
 utworzenie w Urzędzie Gminy Świerczów punktu informacyjnego dla ludności, z zadaniem informowania mieszkańców o zagrożeniach i sposobach postępowania poprzez 

lokalną prasę, za pomocą ulotek i plakatów, z wykorzystaniem telefonii cyfrowej; 
 uruchomienie własnej służby prasowej przez Podinspektora ds. organizacyjnych lub osobę wyznaczoną przez Wójta w celu przekazywania informacji oraz utrzymywania 

łączności ze społeczeństwem – m.in. poprzez organizowanie konferencji prasowych, briefingów prasowych itp.; 
 przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniami. 
 współdziałanie pomiędzy członkami Zespołu, inspektorem ds. obronnych, obrony cywilnej, wojska i spraw społecznych  w kwestii przedstawiania kompatybilnych 

przedmiotowych treści; 
 uruchamianie urządzeń nagłaśniających, będących w gestii członków Zespołu   w celu alarmowania ludności o zagrożeniach; 
 współpraca z sąsiednimi gminnymi centrami zarządzania kryzysowego odnośnie informowania ludności o zagrożeniach. 
f) Wnioski z posiedzenia Zespołu przekazane wykonawcom do realizacji – projekt  protokół z posiedzenia Zespołu przesyła się do uczestników drogą elektroniczną w celu 

akceptacji lub ewentualnego umieszczenia uwag. Po wprowadzeniu dodatkowych wniosków, protokół przedstawiany jest przewodniczącemu zespołu do akceptacji i 
zatwierdzenia. Po zakończeniu tego procesu protokół przesyłany jest do uczestników posiedzenia – do służbowego wykorzystania oraz realizacji przez stosowne podmioty 
wniosków i rekomendacji zawartych w protokole. 

g) Monitorowanie realizacji przyjętych wniosków/rekomendacji Zespołu – utworzony jest rejestr wniosków, w którym umieszcza się treść zadania (rekomendacji), termin realizacji 
i wykonawcę oraz sposób informowania o zrealizowaniu przyjętego przedsięwzięcia. W rejestrze tym odnotowuje się fakt zrealizowania zadania przez dany podmiot, a w 
przypadku jego niezrealizowania wysyła się informację przypominającą o realizacji danego wniosku (rekomendacji) 

V. WSPARCIE ZE STRONY INNYCH INSTYTUCJI 

W przypadku braku łączności telefonicznej i utrudnionej łączności radiowej do powiadamiania członków Zespołu oraz osób zaproszonych przedmiotowe zadanie wspierane jest 
przez siły i środki  OSP 

VI. BUDŻET ZADANIA 

Budżet gminy Świerczów  

VII. PODSTAWY PRAWNE DZIAŁAŃ 

1. Art. 19 ust. 7, 8 i 9 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym. 
2. Zarządzenie nr  178/2012 z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. 
3. Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Świerczów                                                                                                                                                       
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MODUŁ ZADANIOWY 

 

MZ I.3 

OPRACOWAŁ  

Wójt Gminy Świerczów 

2020 r. 

Treść zadania  

Uruchamianie i monitorowanie realizacji zadań zawartych w: 

a) GMINNYM PLANIE ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO (GPZK) oraz - stosownie do rodzaju zagrożenia – innych planach, w tym:  
b) PLANIE OPERACYJNYM OCHRONY PRZED POWODZIĄ GMINY ŚWIERCZÓW;  
 

Wykonawca 

zadania 
Wójt Gminy  

Uczestnicy 

1. Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego (GZZK). 
2. Zastępca Wójta 
3. Sekretarz Gminy 
4. Kierownicy jednostek organizacyjnych realizujących zadania ujęte w przedmiotowych planach 

I. CEL ZADANIA 

Określenie procesu decyzyjnego w zakresie uruchamiania zadań ujętych w ww. planach oraz stworzenie mechanizmu skutecznego mon itorowania ich realizacji.  

EFEKT – zapewnienie Wójtowi Gminy systemowego, skoordynowanego i efektywnego reagowania administracji publicznej gminy Świerczów na wystąpienie 

zagrożeń, na tym samym minimalizowanie ich skutków 

II. WARUNKI OPERACYJNE REALIZACJI ZADANIA 

1. Presja czasu. 
2. Wystąpienie chaosu, paniki i możliwości zakłóceń porządku publicznego. 
3. Wystąpienie sytuacji kryzysowej – wpływającej negatywnie na poziom bezpieczeństwa ludzi, mienia lub środowiska, powodujące znaczne ograniczenia w działaniu 
      właściwych organów administracji publicznej 

III.  PRZEDSIĘWZIĘCIA DO WYKONANIA W RAMACH ZADANIA 

1. Aktualizowanie danych zawartych w ww. planach. 
2. Uruchamianie zadań wyszczególnionych ww. planach. 
3. Monitorowanie realizacji zadań określonych ww. planach 

IV. KONCEPCJA DZIAŁANIA 

a. Tryb uruchamiania zasobów 

i. Posiedzenia GZZK zwoływane są w trybie zwyczajnym i nadzwyczajnym – w zależności od decyzji Wójta Gminy. 
Uruchamianie zadań ujętych w przedmiotowych planach następuje w trybie określonym stosownymi aktami prawnymi, w zależności od rodzaju planu  

– na podstawie pkt IV. C niniejszego modułu.  

Opracowanie aktów prawa miejscowego uruchamiane jest w trybie określonym przez Wójta Gminy, a ich rozpowszechnienie w trybie natychmiastowym po podpisaniu przez 

Wójta Gminy. 
Tryb informowanie ludności o sytuacji, podjętych działaniach i ofiarach sytuacji kryzysowej określają stosowne moduły zadaniowe. 
 Współdziałanie organizowane jest w trybie określonym w MZ.I.4.  

 Monitorowanie realizacji działań wykonywane jest zgodnie z zasadami przedstawionymi w pkt IV. C. 

ii. Siły i środki własne: 
 siły:  
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‒  członkowie GZZK, 
‒  Kierownicy referatów i samodzielne stanowiska określeni poszczególnymi planami, 
‒  osoby prowadzące obsługę kancelaryjną i logistyczną posiedzeń GZZK, 
‒  osoby wyznaczone przez Wójta gminy do prowadzenia rekonesansów i kontroli realizacji zadań, 
‒  inne osoby w zależności od sytuacji na podstawie decyzji Wójta gminy; 
 środki:  
-    telefony stacjonarne i komórkowe, komputery, faxy, sala narad, zapasowe miejsca pracy itp. 

iii. Koncentracja personelu i sprzętu: sala narad Urzędu Gminy  a ponadto miejsca pracy i sale operacyjne kierowników jednostek organizacyjnych realizujących zadania wymienione 
w poszczególnych planach. 

iv. Inne informacje – brak  

b. Organizacja kierowania/dowodzenia 

Wójt Gminy podejmuje decyzje:  
 o uruchomieniu GZZK, określając tryb uruchomienia, miejsce pracy, skład, tematykę, 
 o podjęciu zadań ujętych w poszczególnych planach,  
 o sposobach monitorowania i kontroli realizowanych zadań przez wykonawców, 
 o zasadach informowania ludności. 

Sekretarz opracowuje projekty aktów prawa miejscowego (rozporządzeń i zarządzeń wyszczególnionych w danym planie) przedstawia Wójtowi Gminy do podpisu i umieszcza na 
stronie internetowej Urzędu Gminy.  

Aktualizacje danych w przedmiotowych planach określają zapisy pkt IV. C. 

Monitorowanie zadań realizowanych przez podmioty prowadzą kierownicy stosownych komórek organizacyjnych, którzy wchodzą w skład GZZK, wykorzystując w tym kierunku 
własne siły i środki. 

Informowanie ludności o rozwoju sytuacji, przyjętych rozwiązań, ofiarach sytuacji kryzysowych i innych danych  – stosownie do danego Planu – GZZK na podstawie MZ I.1, MZ 

I.6 oraz MZ I.7  

Miejsce pracy: sala narad, i pomieszczenia podmiotów wymienionych w poszczególnych planach. 
Sposób wysłania dokumentów: z wykorzystaniem E-PUAP (do podmiotów będących w systemie), pisemnie (do podmiotów będących poza systemem E-PUAP), dublowane pocztą 
elektroniczną. 
Dane teleadresowe podmiotów wymienionych w poszczególnych planach: znajdują się w oddzielnym zbiorze, bez możliwości wglądu osób trzecich 

 

c. Przedsięwzięcia reagowania 

i. Katalog działań: 
POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 

 Uruchamianie zadań zawartych w ww. Planie: 
‒  podstawa uruchomienia zadań – decyzja Wójta Gminy na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, 
‒  aktualizowanie zagrożeń i ocena ryzyka ich wystąpienia, we współpracy z określonymi podmiotami, a także pozostałych danych (siły i środki,  tryb ich uruchamiania, zadania 

wymienione w załącznikach funkcjonalnych itp.) – co najmniej raz na dwa lata, lub w sytuacjach zaistnienia nowych zagrożeń albo innych skutków zagrożeń dotychczasowych, 
‒  główne zadania ujęte w przedmiotowym planie: 

 uruchomienie GZZK – zgodnie z MZ I.2, 

 kierowanie monitorowaniem zagrożeń oraz uruchamianie procedur – w przypadku powstałego zagrożenia, 
 kierowanie usuwaniem skutków zagrożeń oraz odtwarzaniem zasobów i infrastruktury krytycznej – w miarę możliwości podjęcia działań, 
 Monitorowanie realizacji zadań zawartych w ww. Planie: 

‒  z wykorzystaniem meldunków, sprawozdań, raportów składanych do GZZK lub bezpośrednio do Wójta Gminy przez wykonawców poszczególnych zadań – zgodnie z SPO-7,  

‒  z wykorzystaniem członków GZZK (kierowników jednostek organizacyjnych realizujących określone zadania), którzy referują Wójtowi Gminy ich wykonanie z jednoczesnym 



122 

 

przedstawieniem wniosków dotyczących zmian w realizacji zadań – zgodnie z MZ I.2,   

‒  z wykorzystaniem osób wyznaczonych przez Wójta Gminy do przeprowadzenia rekonesansu miejsc, rejonów realizacji zadań, 
‒  z wykorzystaniem GZZK w zakresie prowadzenia aktualizacji wszelkich danych zawartych w Planie.  
PLAN OPERACYJNY OCHRONY PRZED POWODZIĄ POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO 

 Uruchamianie zadań zawartych w ww. Planie: 
‒  podstawa uruchomienia zadań – decyzja Wójta Gminy   
‒  aktualizowanie Planu – w razie potrzeby jednak nie rzadziej niż raz w roku,  
‒  główne zadania ujęte w przedmiotowym planie: 
 uruchomienie Grupy Wsparcia, ogłoszenie (odwołanie) pogotowia (alarmu) przeciwpowodziowego   
 sprecyzowanie zadań dla wykonawców w poszczególnych rejonach zagrożenia powodziowego, 
 zorganizowanie i koordynowanie współdziałania podmiotów zaangażowanych w działania ratownicze 

 informowanie ludności o zagrożeniach powodziowych – zgodnie z MZ I.6 oraz MZ I.7, 

 Monitorowanie realizacji zadań zawartych w ww. Planie:, 

‒  z wykorzystaniem meldunków, sprawozdań, raportów składanych do GZZK lub bezpośrednio do Wójta Gminy przez wykonawców    poszczególnych zadań – zgodnie z SPO-7 

‒  z wykorzystaniem osób wyznaczonych przez Wójta Gminy do przeprowadzenia rekonesansu miejsc, rejonów realizacji zadań 
‒  

V. WSPARCIE ZE STRONY INNYCH INSTYTUCJI 

Zgodnie z przedmiotowymi planami  

VI. BUDŻET ZADANIA 

Budżet Gminy Świerczów 

VII. PODSTAWY PRAWNE DZIAŁAŃ 

1. Art. 19 ust. 1, 2 pkt 1, 4, 6, 6a, 7 12 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym. 

2. Art. 31a,  ustawy z dnia 19 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. 

3. §  3 ust. 1 pkt 2, 18 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 2012 r. w sprawie warunków i sposobie przygotowania oraz wykorzystywania podmiotów leczniczych 

na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach. 
4. Zarządzenie nr 214/12 WOJEWODY OPOLSKIEGO dnia 5.12.2012 roku w sprawie liczby i lokalizacji zastępczych miejsc szpitalnych w województwie opolskim 

Podpisy: 
Podpisy uczestników modułu zadaniowego znajdują się w ARKUSZU UZGODNIEŃ 
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MODUŁ ZADANIOWY MZ I.4 

OPRACOWAŁ 

Wójt Gminy Świerczów 

2020 r. 

Treść zadania  

Zorganizowanie współdziałania służb, inspekcji i straży w Gminie Świerczów odnośnie działalności w zakresie 

zapobiegania zagrożeniu życia, zdrowia lub mienia oraz zagrożeniom środowiska naturalnego, bezpieczeństwa 

 i utrzymania porządku publicznego, ochrony praw obywatelskich oraz zwalczania i usuwania skutków zdarzeń,  

w tym pomocy społecznej poszkodowanym. 

Wykonawca 

zadania 

 

Wójt Gminy 

 

Uczestnicy 

1. Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego (GZZK). 
2. Służby, inspekcje i straże gminy . 
3. Wojewoda Opolski 
4. Referaty i samodzielne stanowiska pracy urzedu gminy.  
5. Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego (WCZK). 
6. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego 
7. Gminne Centra Zarządzania Kryzysowego. 
8. Gminne Centra Zarządzania Kryzysowego sąsiednich gmin 

I. CEL ZADANA 

Określenie zasad współpracy na terenie Gminy Świerczów sił realizujących zadania zarządzania kryzysowego w zakresie zadań, czasu, miejsca, przestrzeni,  
i możliwości dla zrealizowania określonych przedsięwzięć. 

EFEKT – zapewnienie Wójtowi Gminy koordynowania działań dla jak najlepszego wykonania zadań w wyznaczonym czasie 

II. WARUNKI OPERACYJNE REALIZACJI ZADANIA 

1. Możliwy chaos organizacyjny. 
2. Utrudnienia (brak) w łączności telefonicznej, przewodowej i radiowej. 
3. Presja czasu. 
4. Bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi, ich mienia, środowiska i infrastruktury, w tym infrastruktury krytycznej  

III. PRZEDSIĘWZIĘCIA DO WYKONANIA W RAMACH ZADANIA 

1. Wskazanie podmiotów współdziałających między sobą, z wyodrębnieniem podmiotów wiodących i współpracujących – ustalenie hierarchii zależności. 
2. Określenie zadań uczestnikom procesu współdziałania. 
3. Sprecyzowanie sposobów współpracy, w tym komunikowania się między sobą – wskazanie obszarów decyzyjnych i  opiniodawczo-doradczych oraz planowania, wymiany informacji 

i bieżącej koordynacji działań 

IV. KONCEPCJA DZIAŁANIA 

A. Tryb uruchamiania zasobów 

a) Podmioty posiadające dyżur całodobowy działają w trybie ciągłym. 
Podmiot wiodący dla danego zagrożenia przyjmuje tryb uruchomienia natychmiastowy po otrzymaniu informacji o zagrożeniu (zdarzeniu). 

Pozostałe podmioty przyjmują tryb uruchomienia zgodnie z zagrożeniem na podstawie decyzji przyjętych przez GZZK. 
i. Siły i środki własne:  
 siły: 
‒ pracownicy GCZK oraz osoby wytypowane do wsparcia działań Centrum, 
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‒ siły do zabezpieczenia logistycznego i informatycznego uczestników systemu (GZZK, GCZK, referaty i samodzielne stanowiska pracy Urzędu Gminy ), 
 środki – komputery, telefony, faxy, pomieszczenia do pracy itp. 
ii. Koncentracja personelu i sprzętu: sala narad Urzędu Gminy. 
iii. Inne informacje: 
 Referaty i samodzielne stanowiska pracy realizują zadania zgodnie z „Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Gminy w Świerczowie” 

B. Organizacja kierowania/dowodzenia 

Wójt Gminy określa podmioty realizujące zadania w danym zagrożeniu, po przeprowadzeniu konsultacji i na podstawie ustaw kompetencyjnych zleca uwzględnienie ich w 

Gminnym Planie Zarządzania Kryzysowego, a tym samy w systemie współdziałania. W ww. „Planie…” określa się podmioty wiodące i współpracujące dla każdego zagrożenia. 

Podejmuje decyzje uruchomienia GZZK, trybu i miejsca pracy (zgodnie z MZ I. 2).  

Podmiot wiodący, w zidentyfikowanym zagrożeniu i siatce bezpieczeństwa organizuje współdziałanie między uczestnikami systemu.  
Podmioty współpracujące  – uruchamiają i kierują do działań na rzecz podmiotu wiodącego wszystkie dostępne siły i środki będące w ich dyspozycji, stosown ie do 

zapotrzebowania podmiotu wiodącego i zasięgu zagrożenia 
Współdziałanie realizują: 

 w obszarze decyzyjnym i opiniodawczo-doradczym: 
‒ Wójt Gminy i inne organy administracji Gminy, 
‒ Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego, 
 w obszarze planowania, wymiany informacji i bieżącej koordynacji działań: 
‒ Inspektor ds. obronnych, obrony cywilnej, wojska i spraw społecznych 
‒ Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz gminne centra zarządzania kryzysowego sąsiednich gmin 

Miejsce pracy: sala narad urzędu gminy oraz pomieszczenia wytypowane przez podmioty współdziałające. 
Sposoby wymiany informacji: z wykorzystaniem E-PUAP (do podmiotów będących w systemie), pisemnie (do podmiotów będących poza systemem E-PUAP), dublowane  
z wykorzystaniem poczty elektronicznej. 
Dane teleadresowe zaangażowanych podmiotów: znajdują się w oddzielnym zbiorze GCZK, bez możliwości wglądu osób trzecich 

C. Przedsięwzięcia reagowania 

a) Katalog zadań: 
‒ wskazanie podmiotów współdziałających między sobą, z wyodrębnieniem podmiotów wiodących i współpracujących – ustalenie hierarchii zależności  wyznacznikiem są akty 

prawne – ustawy kompetencyjne, precyzujące realizację zadań dla każdego podmiotu w danym zagrożeniu, stąd ich obecność w systemie współdziałania, 
‒    Wójt Gminy akceptuje wykaz ww. podmiotów, który uzgadniany jest z osobami funkcyjnymi tych podmiotów, 
‒    akty prawne precyzują jednoznacznie podmiot wiodący i podmioty współpracujące dla każdego zagrożenia, a podział ten znajduje odzwierciedlenie w „Siatce Bezpieczeństwa” 
 określenie zadań uczestnikom procesu współdziałania: 
‒    Wójt Gminy jest koordynatorem współdziałania podmiotów między sobą, 
‒    podmiot wiodący kieruje bezpośrednimi zasadami przywracającymi stan normalnego funkcjonowania, przyjmuje po konsultacjach z Wójtem Gminy wspólny wariant działań, wydaje 

dyspozycje podległym jednostkom i koordynuje zadania własne z podmiotami współpracującymi, 
‒    podmioty współpracujące udzielają podmiotowi wiodącemu wsparcia, koordynują działania podległych jednostek, 
‒    GZZK, na podstawie informacji własnych i pozyskanych od podmiotu wiodącego, ocenia występujące i potencjalne zagrożenia, wykonuje stosowne prognozy i na ich podstawie 

przygotowuje propozycje działań, które przedstawia Wójtowi Gminy. 
‒    GCZK dostarcza Wójtowi Gminy  i członkom GZZK niezbędnych informacji dotyczących bieżących informacji, a także informacji o prowadzeniu wsparcia ewakuacji prowadzonego 

przez jednostki samorządu terytorialnego oraz składa propozycje planowania wsparcia działań siłami wojska oraz środkami znajdującymi się w magazynie sprzętu OC i 
przeciwpowodziowym, 

‒    Referaty i samodzielne stanowiska pracy urzędu gminy spełniają dla Wójta Gminy i GZZK rolę opiniodawczo-doradczą, 
‒    GCZK zapewnia przepływ informacji, współdziała z innymi centrami zarządzania kryzysowego i podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne, 
‒ centra zarządzania kryzysowego gmin   realizują zadania bezpośrednio na miejscu zdarzenia zgodnie z przyjętymi zasadami ujętymi we własnych planach. 
 sprecyzowanie sposobów współpracy, w tym komunikowania się między sobą – wskazanie obszarów decyzyjnych i  opiniodawczo-doradczych oraz planowania, wymiany informacji 
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i bieżącej koordynacji działań: 
‒ podejmowane decyzje przez Wójta Gminy przekazywane są wykonawcom, w zależności od rodzaju zdarzenia, przede wszystkim do podmiotu wiodącego i podmiotom 

współpracującym, a także członkom GZZK oraz GCZK, 

‒ wymiana bieżących informacji o zagrożeniach i podejmowanych działaniach realizowana jest zgodnie z MZ I.1, a podmiotem koordynującym ten zakres działania jest GZZK, 

‒ podmioty wiodące – w obszarze decyzyjnym – stawiają zadania własnym siłom oraz podmiotom współpracującym, a w obszarze wymiany informacji przekazują dane do: Wójta 
Gminy  (poprzez GCZK) oraz członkom GZZK podczas posiedzenia Zespołu, 

‒ wszystkie podmioty realizujące zadania zarządzania kryzysowego (ujęte w Gminnym Planie Zarządzania Kryzysowego Gminy Świerczów) informują Wójta Gminy (osobiście, 
poprzez GCZK, podczas posiedzenia GZZK) o stanie realizacji poszczególnych zadań oraz o ich zakończeniu. 

b) Kierowanie działaniami: 
 Wójt Gminy w zakresie podejmowania decyzji, uruchamiania GZZK oraz w obszarze opiniodawczo-doradczym (dla referatów i samodzielnych stanowisk pracy – osobiście lub 

poprzez osobę), 
 członkowie GZZK w zakresie przygotowania dla Wójta Gminy propozycji działań, 
 GCZK w zakresie gromadzenia informacji o zagrożeniach, zdarzeniach, sytuacji, przebiegu działań ratowniczych itp., 
 podmioty wiodące w ramach zorganizowania współdziałania do zidentyfikowanego zagrożenia 
 podmioty współpracujące w zakresie stawiania zadań własnym siłom 
c) Dokumentowanie przebiegu działań: 
 GCZK w zakresie wymiany informacji, 
 Inspektor ds. obronnych, obrony cywilnej, wojska i spraw społecznych w zakresie posiedzeń GZZK, 
 podmioty wiodące i współpracujące i inne – z prowadzonych zadań ratowniczych, zgodnie z własnymi wytycznymi. 
d) Współdziałanie odbywa się według niniejszego modułu zadaniowego. 
e) Przyjęte procedury komunikacji społecznej – NIE DOTYCZY. 
f) Monitorowanie realizacji zadań – na podstawie meldunków, ustalanych podczas stawiania zadań, przesyłanych do GCZK lub na podstawie informacji przedstawionych podczas 

posiedzenia GZZK 

V. WSPARCIE ZE STRONY INNYCH INSTYTUCJI 

NIE DOTYCZY 

VI. BUDŻET ZADANIA 

Budżet Gminy Świerczów 

VII. PODSTAWY PRAWNE DZIAŁAŃ 

1. Art. 19 ust. 2 pkt 1, 6a ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym. 
2. Art. 31a, ustawy z dnia 19 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. 

Podpisy: 
Podpisy uczestników modułu zadaniowego znajdują się w ARKUSZU UZGODNIEŃ 
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MODUŁ ZADANIOWY MZ I.5 

OPRACOWAŁ 

Wójt Gminy Świerczów 

2020 r. 

Treść 

zadania 

Uruchomienie systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniu na terenie gminy oraz personelu  

własnego urzędu 

Wykonawca 

zadania 
Wójt Gminy  

Uczestnicy 

1. Sekretarz Gminy Świerczów; 
2. Inspektor ds. obronnych, obrony cywilnej, wojska i spraw społecznych 
3. Podinspektor ds. organizacyjnych 

I. CEL ZADANIA 

Określenie sposobu przekazania informacji ostrzegających lub sygnałów alarmowych do właściwie terytorialnych władz, służb i ludności w sytuacjach kryzysowych lub w sytuacjach 
możliwości ich wystąpienia.  

EFEKT – zapewnienie Wójtowi Gminy koordynacji realizacji zadań z zakresu powszechnego ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach oraz o zagrożeniach  uderzaniami z 

powietrza 

II. WARUNKI OPERACYJNE REALIZACJI ZADANIA 

1. Presja czasu. 
2. Możliwość niekorzystnego rozwoju sytuacji, m.in. zakłóceń w dostawach mediów. 
3. Wystąpienie chaosu, paniki i możliwość powstania zakłóceń porządku publicznego. 
4. Brak łączności telefonicznej: stacjonarnej i radiowej pomiędzy wykonawcami zadania 

III.  PRZEDSIĘWZIĘCIA DO WYKONANIA W RAMACH ZADANIA 

1. Utworzenie przez Wójta Gminy Systemu Wczesnego Ostrzegania (SWO) oraz Systemu Wykrywania i Alarmowania (SWA). 
2. Monitorowanie, analizowanie i prognozowanie zagrożeń (zdarzeń) dla życia, zdrowia mieszkańców, ich mienia oraz środowiska naturalnego. 
3. Zabezpieczenie obiegu informacji. 
4. Ostrzeganie poprzez przekazywanie komunikatów i informacji uprzedzających w ramach Regionalnego Systemu Ostrzegania (RSO). 
5. Alarmowanie poprzez przekazywanie właściwych sygnałów informujących o zagrożeniu. 
6. Przekazywanie komunikatów odwołujących zagrożenie 

IV. KONCEPCJA DZIAŁANIA 

a. Tryb uruchamiania zasobów 

a) SWO uruchamiany jest na podstawie powszechnie obowiązującego prawa lub aktów prawa miejscowego w trybie zapewniającym jednolitość funkcjonowania oraz zdolność do 
efektywnej współpracy podmiotów wchodzących w skład systemu. 

Wójt Gminy zarządza rozwinięcie SWA na terenie kilku gmin lub całego powiatu, a czas jego rozwinięcia i osiągnięcia gotowości do działania wynosi do 48 godzin. 
Przekazywanie informacji o zagrożeniu, w ramach ich obiegu, realizuje Gminne Centrum Zrządzania Kryzysowego (GCZK) w trybie natychmiastowy. Inspektor ds. obronnych, 

obrony cywilnej, wojska i spraw społecznych prowadzi aktualizację składu SWO i SWA – w trybie natychmiastowym po otrzymaniu stosownych informacji.  
Sekretarz Gminy uruchamia system ostrzegania i alarmowania o zagrożeniach pracowników urzędu gminy w trybie natychmiastowym. 
Podinspektor ds. organizacyjnych w trybie natychmiastowym przekazuje komunikaty ostrzegawcze mediom.   

b) Siły i środki własne: 
 siły – członkowie GZZK, pracownicy odpowiedzialni za uruchamianie systemu w poszczególnych podmiotach wchodzących w jego skład, 
 środki – komputery, telefony, faxy, syreny alarmowe, urządzenia nagłaśniające stacjonarne i montowane na pojazdach. 
c) Koncentracja personelu i sprzętu: Urząd Gminy Świerczów. 
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d) Inne informacje: przekazywanie informacji o zagrożeniach, komunikatów ostrzegawczych i sygnałów alarmowych odbywa się za pośrednictwem środków łączności przewodowej i 
bezprzewodowej (w tym środków łączności radiowej Wojewody Opolskiego) oraz dostępnych środków masowego przekazu 

b. Organizacja kierowania/dowodzenia 

Przekazywanie komunikatów w ramach SWO realizowane jest przez GCZK. 
Wójt Gminy podejmuje decyzję o rozwinięciu SWA na terenie gminy  
Sekretarz Gminy kieruje czynnościami ostrzegania pracowników Urzędu Gminy.  
Miejsce pracy: pomieszczenia pracowników zaangażowanych w realizacje zadania. 
Sposób wysłania dokumentów: z wykorzystaniem E-PUAP (do podmiotów będących w systemie), pisemnie (do podmiotów będących poza systemem E-PUAP), dublowane z 
wykorzystaniem poczty elektronicznej. Sposób informowania ludności zgodnie z przyjętymi zasadami. Dane teleadresowe zaangażowanych podmiotów: znajdują się w 
oddzielnym zbiorze, bez możliwości wglądu osób trzecich 

c. Przedsięwzięcia reagowania 

a) Katalog zadań: 
 utworzenie przez Wójta Gminy Systemu Wczesnego Ostrzegania (SWO) oraz Systemu Wykrywania i Alarmowania (SWA): 
‒ przygotowanie przez  inspektora ds. obronnych, obrony cywilnej, wojska i spraw społecznych propozycji  Wójtowi Gminy zarządzenia w sprawie organizacji i funkcjonowania SWO  

i SWA, 
‒ wydanie przez Wójta Gminy zarządzenia w przedmiotowej sprawie, 
‒ przekazanie zarządzenia zainteresowanym podmiotom, wchodzących w skład systemów, m.in. poprzez umieszczenie jego treści na stronie internetowej Urzędu Gminy 
 monitorowanie, analizowanie i prognozowanie zagrożeń (zdarzeń) dla życia, zdrowia mieszkańców, ich mienia oraz środowiska naturalnego: 
‒ gromadzenie i weryfikacja oraz wstępna analiza informacji o możliwości wystąpienia zagrożenia, 
‒ pozyskiwanie informacji odnośnie rodzaju, miejsca i skali zaistniałego zdarzenia oraz monitorowania i prognozowanie jego rozwoju; 
 zabezpieczenie obiegu informacji w celu: 

‒ przekazywania danych Wójtowi Gminy o możliwości wystąpienia zagrożenia przez inspektora ds. obronnych, obrony cywilnej, wojska i spraw społecznych (lub bezpośrednio  
z GCZK) – z wykorzystaniem istniejących rozwiązań technicznych (telefonia komórkowa, internet) lub osobiście, 

‒ przekazywania komunikatów ostrzegawczych jednostkom organizacyjnym systemu, posiadającym całodobową służbę dyżurną lub zapewniającym całodobowy kontakt z CZK –  
z wykorzystaniem środków łączności (przewodowej, radiowej, internetowej), 

‒ alarmowania ludności (po podjęciu decyzji przez Wójta) oraz właściwie terytorialnych władz i służb z wykorzystaniem środków technicznych i syren alarmowych oraz urządzeń 
nagłaśniających – przez GCZK; 

‒ ostrzegania pracowników Urzędu Gminy –  wykorzystując sygnały alarmowe i przekazy ustne osób kierujących np. ewakuacją, 
 ostrzeganie poprzez przekazywanie komunikatów i informacji uprzedzających, w ramach Regionalnego Systemu Ostrzegania (RSO): 

  –     przygotowywanie projektów komunikatów ostrzegawczych, a po ich zatwierdzeniu, wraz z zasadami postępowania w danej sytuacji przekazywanie do mediów, umieszczanie na 
stronie internetowej Urzędu Gminy. 

  –    powiadamianie ludności za pomocą rozgłośni radiowej i aplikacji w smartfonach o różnych lokalnych zagrożeniach – Podinspektor ds. organizacyjnych, GCZK; 
 alarmowanie poprzez przekazywanie właściwych sygnałów informujących o zagrożeniu – podejmowanie decyzji o treści komunikatów alarmowych oraz rodzajów sygnałów – 

GCZK; 
 przekazywanie komunikatów odwołujących zagrożenie – Podinspektor ds. organizacyjnych, GCZK; 
 aktualizowanie przedmiotowego zarządzenie w sprawie organizacji i funkcjonowania SWO i SWA – GCZK. 
b) Kierowanie działaniami: 
 Wójt Gminy w zakresie wydania zarządzenia w sprawie utworzenia SWO oraz SWA, 
 Inspektor ds. obronnych, obrony cywilnej, wojska i spraw społecznych w zakresie monitorowania, analizowania i prognozowania zagrożeń (zdarzeń) dla życia, zdrowia 

mieszkańców, ich mienia oraz środowiska naturalnego, 
 w zakresie zabezpieczenia technicznego obiegu informacji, 
 Podinspektor ds. organizacyjnych w zakresie przekazywanie komunikatów i informacji uprzedzających, w ramach RSO, 
 Wójt Gminy poprzez GCZK w zakresie działania SWA, 
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 Podinspektor ds. organizacyjnych (poprzez GCZK), z upoważnienia Wójta w zakresie przekazywania komunikatów odwołujących zagrożenie, 
c) Dokumentowanie czynności prowadzi: 
 GCZK odnośnie aktualizacji przedmiotowego zarządzenia, 
 GCZK odnośnie gromadzenia i analizowania informacji o zagrożeniach i działania SWO oraz działania SWA, 
 Sekretarz Gminy w zakresie ostrzegania personelu Urzędu. 
d) Współdziałanie odbywa się w relacjach: 
 Wójt Gminy – Sekretarz Gminy – w zakresie uruchomienia SWA, 
 Wójt Gminy –  Podinspektor ds. organizacyjnych –  w zakresie przygotowywania i przekazywania komunikatów ostrzegawczych 
 Wójt Gminy – Inspektor ds. obronnych, obrony cywilnej, wojska i spraw społecznych - właściwe kompetencyjnie podmioty – w zakresie aktualizacji przedmiotowego zarządzenia 
 Wójt Gminy – Sekretarz Gminy – w zakresie ostrzegania personelu Urzędu, 
 Wójt Gminy – podmioty SWO i SWA – w zakresie realizacji zadań ostrzegania i alarmowania. 
e) Przyjęte procedury komunikacji społecznej: 
 GCZK przyjmuje informacje o zagrożeniach, zdarzeniach i ich rozwoju i przekazuje odpowiednie dane podmiotom SWO oraz w ramach tego systemu informuje ludność o 

możliwości wystąpienia zagrożenia dla ich  życia lub zdrowia, mienia oraz środowiska, 
 Podinspektor ds. organizacyjnych i GCZK przekazują stosowne komunikaty o zagrożeniach i zasadach postępowania w danej sytuacji kryzysowej, 
 GCZK   alarmuje ludność o zagrożeniach, wykorzystując systemy syren alarmowych, 
 wybrane podmioty SWA alarmują ludność wykorzystując urządzenia nagłaśniające. 
f) Monitorowanie realizacji zadań – na podstawie składanych meldunków, raportów itp.  

V. WSPARCIE ZE STRONY INNYCH INSTYTUCJI 

NIE DOTYCZY 

VI. BUDŻET ZADANIA` 

Zadania realizowane w ramach budżetu gminy 

VII. PODSTAWY PRAWNE DZIAŁAŃ 

1. Art. 19 ust. 2 pkt 1 24 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym. 

2. § 3 pkt 6 25 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej 

województw, powiatów i gmin.  

3. § 4 pkt 1 lit. d) 26 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamia o ich wystąpieniu oraz właściwości 

organów w tych sprawach. 

4. Zarządzenie nr 2/2015 Wójta Gminy Świerczów z dnia 16 października 2015  w sprawie organizacji i funkcjonowania gminnego systemu wczesnego ostrzegania  
o zagrożeniach oraz systemu wykrywania i alarmowania na terenie Gminy Świerczów.  

 

Podpisy: 
Podpisy uczestników modułu zadaniowego znajdują się w ARKUSZU UZGODNIEŃ 
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MODUŁ ZADANIOWY  

 

 

MZ I.6 

 

 

OPRACOWAŁ 

Wójt Gminy Świerczów 

2020 r. 

Treść 

zadania  
Zorganizowanie procesu komunikacji społecznej 

Wykonawca 

zadania 
Sekretarz Gminy 

Uczestnicy 

1. Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego (GZZK) 
2. Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Brzegu. 
1) Inne podmioty współpracujące: 
a) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie , Nadzór Wodny w Namysłowie i Kluczborku  
b) Zarządcy dróg: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, Wydział Dróg Powiatowych starostwa Powiatowego w Namysłowie 
c) Podmiot odpowiedzialny za dystrybucję energii elektrycznej: TAURON Dystrybucja S.A. w Krakowie. 
d) Podmioty odpowiedzialne za dystrybucję energii cieplnej i wody. 
e) T-Mobile S.A. 
f) Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach – Nadleśnictwo Namysłów i Kup.  
3. Kierownicy referatów i samodzielne stanowiska pracy Urzędu Gminy 

I. CEL ZADANIA 

1. Prowadzenie spójnej polityki informacyjnej w kryzysie – koordynacja komunikacji społecznej instytucji zaangażowanych w rozwiązywanie sytuacji kryzysowej.  
2. Budowanie pozytywnego wizerunku Urzędu Gminy. 

EFEKT – zapewnienie Wójtowi Gminy: 

1) skutecznego sposobu podejmowania decyzji, a tym samym skrócenia czasu informowania o niej podmioty wykonawcze, 
2) właściwego sposobu informowania ludności o zagrożeniach i sposobach postępowania na wypadek ich zaistnienia,  a tym samym ewentualnego zmniejszenia negatywnych 

skutków zdarzeń nadzwyczajnych 

II. WARUNKI OPERACYJNE REALIZACJI ZADANIA 

1. Brak 24-godzinnego monitoringu mediów. 
2. Brak przepływu informacji pomiędzy GCZK Kierownikami referatów i samodzielnymi stanowiskami a ekspertami, którzy mogliby udzielić mu wsparcia merytorycznego. 
3. Brak lub zakłócony dostęp Wójta. 
4. Brak procedur wymiany informacji pomiędzy Sekretarzem Gminy a rzecznikami podmiotów zaangażowanych w rozwiązywanie kryzysu. 
5. Niespójność informacji przekazywanych przez rzeczników prasowych zaangażowanych podmiotów. 
6. Niewystarczająca liczba wykwalifikowanych pracowników, absencja pracowników, niewłaściwy podział obowiązków. 
7. Brak informacji, od kogo można oczekiwać merytorycznego, eksperckiego wsparcia w ramach komunikacji kryzysowej. 
8. Brak informacji, od kogo oczekiwać wsparcia w przypadku wystąpieniu barier językowych, przy braku lub niedostatecznej liczbie pracowników posługujących się biegle 

językiem obcym niezbędnym dla sytuacji. 
9. Atmosfera niepokoju, presja czasu i oczekiwań ze strony mediów, narastający stres wynikający z ogólnej atmosfery nerwowości i niestandardowych godzin pracy (np. 

godziny wieczorne i nocne). 
10. Możliwe przerwy w dostawach energii elektrycznej, Internetu i łączności telefonicznej. 
11. Awarie systemu informatycznego. 
12. Niedostateczne logistyczne warunki pracy (awarie sprzętu, brak pomieszczeń i środków biurowych, itp.) 
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III. PRZEDSIĘWZIĘCIA DO WYKONANIA W RAMACH ZADANIA 

1. Ustalenie zasad wymiany informacji pomiędzy GCZK a Sekretarzem Gminy. 
2. Ustalenie ekspertów, którzy w sytuacji kryzysowej mogliby udzielić Sekretarzowi merytorycznego wsparcia lub udzielić eksperckiej wypowiedzi mediom. 
3. Monitoring mediów w kryzysie ze zwróceniem szczególnej uwagi na informacje nieprawdziwe, wprowadzające w błąd opinię społeczną lub wpływające negatywnie na 

wizerunek instytucji. 
4. Analiza sytuacji pod kątem możliwości jej rozwoju oraz dobór adekwatnych narzędzi komunikacji (konferencja prasowa, komunikat, briefing itp. – dobór narzędzi powinien 

być uzależniony od sytuacji). 
5. Rekomendowanie rozwiązań, w kontekście komunikacji społecznej, kierownictwu urzędu oraz osobom odpowiedzialnym w imieniu Wójta za koordynację działań  

w sytuacji kryzysowej). 
6. Komunikacja z mediami. 
7. Bieżąca obsługa mediów społecznościowych. 
8. Powołanie Kryzysowego Zespołu Prasowego (jeżeli zachodzi taka potrzeba – w zależności od rodzaju kryzysu i jego rozmiaru). 
9. Zorganizowanie na miejscu zdarzenia Mobilnego Centrum Prasowego (jeżeli zachodzi taka potrzeba – w zależności od rodzaju kryzysu i jego rozmiaru). 
10. Wyznaczenie na miejscu zdarzenia miejsca do kontaktów z mediami (jeżeli ze względów bezpieczeństwa jest taka możliwość) 
11. Koordynacja polityki informacyjnej w kryzysie. Uzgadnianie, jeżeli istnieje taka konieczność, przekazów z rzecznikiem prasowym podmiotu  wiodącego na poziomie 

centralnym. 
12. Informowanie o sytuacji WCZK 

IV. KONCEPCJA DZIAŁANIA 

a. Tryb uruchamiania zasobów 

a) Informacje ogólne: 
1. Wyznaczeni pracownicy Urzędu Gminy monitorują media (m.in. tv, radio, strony internetowe, media społecznościowe), jeśli zachodzi taka potrzeba - całodobowo, i 

przekazują informacje wcześniej ustalonym adresatom. Jeśli całodobowy monitoring jest niezbędny, Wójt Gminy zapewnia wsparcie kadrowe.  
2. Sekretarz Gminy przekazuje  Inspektorowi ds. obronnych, obrony cywilnej, wojska i spraw społecznych  informację o zdarzeniu; 
3. Inspektor ds. obronnych, obrony cywilnej, wojska i spraw społecznych  : 

1) utrzymuje stały kontakt z Wójtem Gminy i uczestniczy w posiedzeniach Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – jeżeli taki został powołany; 
2) koordynuje politykę informacyjną podmiotów zaangażowanych w rozwiązanie sytuacji kryzysowej,  
3) ustala z rzecznikiem prasowym podmiotu wiodącego przekazy, przesłania, tryb informowania mediów o sytuacji i działaniach oraz sposób wymiany informacji, 
4) zapewnia całodobową obsługę mediów społecznościowych; 
5) o ile z analizy sytuacji tak wynika, zarządza niezwłoczne stawienie się podległych pracowników wydziału we wcześniej ustalonym miejscu (godzina przybycia …, 

siedziba..., pomieszczenia nr…), 
6) organizuje pracę personelu z zachowaniem ciągłej i długotrwałej pracy oddziału wg opracowanego grafiku pracy, 
7) wyznacza i organizuje na miejscu zdarzenia, miejsce do kontaktów z mediami – jednak pod warunkiem, że ze względów bezpieczeństwa jest to możliwe;  

8) powołuje, jeżeli jest taka potrzeba, Kryzysowy Zespół Prasowy (KZP) lub, jeżeli KZP został powołany przez rzecznika prasowego podmiotu wiodącego, bierze udział 

w jego pracach;  
9) zapewnia dostęp do poniższych wcześniej przygotowanych aktualnych wykazów znajdujących się w zasobach Sekretarza ze względu na ochronę danych osobowych, 

niedostępnych dla osób trzecich: 
 aktualnych danych kontaktowych mediów współpracujących – imię i nazwisko, nazwa, telefon, e-mail, 
 aktualnych danych kontaktowych rzeczników prasowych (osób odpowiedzialnych za komunikację społeczną) podmiotów zaangażowanych w działania – imię i nazwisko, 

nazwa, telefon, e-mail, strona internetowa, media społecznościowe, 
 list ekspertów właściwych do rodzaju zagrożenia (wykaz ekspertów z podziałem na tych, którzy zapewnią tylko wsparcie merytoryczne i tych, którzy będą mogli udzielić 

wypowiedzi mediom – ich dane kontaktowe – oczywiście po wcześniejszym uzyskaniu zgody ekspertów) 
 a także do projektów komunikatów (informacji prasowych), proponowanych rozwiązań danego kryzysu. 
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b)   Siły i środki własne: 
 siły: 

 Sekretarz Gminy; 

 członkowie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (GZZK) oraz osoby wytypowane do wsparcia działań GZZK w sytuacjach kryzysowych  

 siły do zabezpieczenia logistycznego i informatycznego uczestników systemu , 
 środki – komputery, telefony, fax itp.  
4. Koncentracja personelu i sprzętu: miejsce pracy Sekretarza. 
5. Odpowiedzialny za zabezpieczenie środków do pracy oddziału: sprzęt informatyczny, środki eksploatacyjne itp.: Informatyk. 
6. Odpowiedzialny za zabezpieczenie logistyczne pracy oddziału, w tym zapewnienie miejsca odpoczynku i wyżywienia oraz transport do Mobilnego Punktu Prasowego, jeżeli 

takie zostanie utworzone: podinspektor ds. organizacyjnych. 
7. Miejsce konferencji prasowych: sala narad  
8. Odpowiedzialny za logistyczne przygotowanie miejsc planowanych konferencji prasowych: podinspektor ds. organizacyjnych. 

b. Organizacja kierowania/dowodzenia 

a) Sekretarz koordynuje politykę informacyjną i kieruje wykonaniem zadania. Decyduje o podjęciu określonych działań, w tym o rodzaju stosowanych narzędzi komunikacji 
społecznej, rekomenduje rozwiązania Wójtowi Gminy. 

b) Rzecznik podmiotu wiodącego (dla danego rodzaju zagrożenia zgodnie z Siatką Bezpieczeństwa) informuje media o działaniach związanych z sytuacją. 
c) Powołanie Kryzysowego Zespołu Prasowego (o ile jest taka potrzeba): 
Zadania: 

 ustalanie przesłań i przekazów, wybór ekspertów, którzy będą wypowiadali się dla mediów;  
 ustalanie sposobu prowadzenia polityki informacyjnej,  
 bieżąca wymiana informacji,  
 monitorowanie mediów. 
Skład: 

 Sekretarz,  
 rzecznik prasowy podmiotu wiodącego, 
 rzecznicy podmiotów współpracujących,  
 eksperci,  
d) Miejsce pracy: Urząd Gminy lub inne wskazane przez Sekretarza miejsce. 
e) Informacje na potrzeby wykonania zadania są przekazywane: osobiście (ustnie), na piśmie, telefonicznie (wykaz telefonów zainteresowanych), e-mail (wykaz  

e-mail), w inny ustalony sposób 

c. Przedsięwzięcia reagowania 

a) Uporządkowany katalog głównych przedsięwzięć: 
 poinformowanie opinii publicznej, w tym poprzez media, o zaistniałej sytuacji, 
 regularne informowanie opinii publicznej o sytuacji, jeżeli jest taka możliwość najlepiej o ściśle określonych i wcześniej zapowiedzianych porach. Częstotliwość 

komunikatów należy dostosować do sytuacji. Jeżeli starostwo posiada konta w mediach społecznościowych, należy prowadzić ich bieżącą obsługę i najlepiej w systemie 
dwudziestoczterogodzinnym, również za ich pośrednictwem przekazywać informacje, 

 udział przedstawicieli zaangażowanych podmiotów lub ekspertów, w zależności od omawianej problematyki, w konferencjach prasowych; 
 zorganizowanie Mobilnego Punktu Informacyjnego (jeżeli wymaga tego sytuacja) – do obsługi mediów w bezpośrednim rejonie zdarzenia (pod warunkiem zapewnienia 

bezpieczeństwa dziennikarzom i nie utrudnienia prowadzonych działań), 
 udział Sekretarza (rzecznika prasowego podmiotu wiodącego) w posiedzeniach Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (sztabu podmiotu kierującego działaniami). 

Jest to warunek konieczny. Sekretarz musi mieć stały dostęp do informacji i znać decyzje podejmowane przez kierownictwo, aby skutecznie komunikować na temat 
zdarzenia/koordynować politykę informacyjną 

b) Kierowanie czynnościami – we wszystkich rodzajach ww. przedsięwzięć decyzję podejmuje Wójt Gminy, po konsultacjach z przedstawicielami stosownych podmiotów. 
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c) Dokumentowanie czynności – Sekretarz. 
d) Współdziałanie odbywa się w relacjach: 
 Wójt Gminy – Inspektor ds. obronnych, obrony cywilnej, wojska i spraw społecznych – wybranie podmiotów do systemu komunikacji społecznej; 
 Wójt Gminy – Inspektor ds. obronnych, obrony cywilnej, wojska i spraw społecznych – uczestnicy systemu – określenie zasad obiegu informacji; 
 Wójt Gminy – Inspektor ds. obronnych, obrony cywilnej, wojska i spraw społecznych – określenie zakresu informacji; 
 Wójt Gminy – Sekretarz – sprecyzowanie sposobów komunikowania się bezpośredniego; 
 Wójt Gminy – Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego – wskazanie rodzajów środków masowego przekazu, uruchomienie urządzeń nagłaśniających, sterowanie 

syrenami alarmowymi.  
e) Przyjęte procedury komunikacji społecznej – według niniejszego modułu zadaniowego. 
f) Monitorowanie realizacji zadań – NIE DOTYCZY. 

g) Inne informacje: ww. załączniki (wykazy danych teleadresowych i kontaktowych) – ze względu na konieczność ochrony danych osobowych, znajdują się  
w zasobach Sekretarza, bez możliwości dostępu osób trzecich. 

 



133 

 

1. Ustalenie zasad wymiany informacji pomiędzy GCZK a Sekretarzem Gminy  

Działanie Kieruje działaniem 
Wykonawca/ 

dokumentujący 
Obieg informacji pomiędzy uczestnikami 

zadania (zew. i wew.) 

GZZK niezwłocznie informuje Sekretarza o zdarzeniach na terenie gminy. Informacje przekazywane 
są za pomocą SMS-a. Jeżeli sytuacja tego wymaga, informacja jest przekazywana telefoniczne – 
chodzi o skuteczne przekazanie informacji. GZZK musi mieć pewność, że rzecznik zapoznał się z 
informacją 

Kierownik GCZK 
GCZK   

Wyznaczeni pracownicy urzędu gminy  monitorują media (m.in. tv, radio, strony internetowe, media 
społecznościowe), jeśli zachodzi taka potrzeba – całodobowo, i przekazują informacje wcześniej 
ustalonym adresatom. Jeśli całodobowy monitoring jest niezbędny, w przypadku braków kadrowych 
w celu realizacji zadania Wójt  zapewnia wsparcie 

Sekretarz 

Inspektor ds. 
obronnych, obrony 
cywilnej, wojska i 

spraw społecznych   

Zgodnie z zasadami przyjętymi przez 
Sekretarza 

Jeżeli służby dyżurne instytucji poziomu centralnego zgłosiły GCZK zapotrzebowanie na określoną 
informację GCZK informuje o tym fakcie Sekretarza (pomoże to przygotować się na ewentualne 
oczekiwania komunikacyjne instytucji wiodącej poziomu centralnego) 

Kierownik GCZK 
GCZK 

Obieg informacji w nw. relacji: 
służby dyżurne poziomu centralnego – 

GCZK – Sekretarz 

Ustalenie alternatywnej komunikacji na wypadek, gdyby telefony komórkowe nie działały Kierownik GCZK GCZK Siły i środki OSP,   

2. Ustalenie ekspertów, którzy w sytuacji kryzysowej mogliby udzielić Sekretarzowi wsparcia lub udzielić, eksperckiej wypowiedzi mediom 

Działanie Kieruje działaniem 
Wykonawca/ 

dokumentujący 
Obieg informacji pomiędzy uczestnikami 

zadania (zew. i wew.) 

Wytypowanie, z wcześniej przygotowanego zestawienia, ekspertów, którzy będą merytorycznie 
wspierali działania Sekretarza 

 Sekretarz 

Inspektor ds. 
obronnych, obrony 
cywilnej, wojska i 

spraw społecznych 

   
 Sekretarz – Kierownik GCZK –  Inspektor 
ds. obronnych, obrony cywilnej, wojska i 

spraw społecznych 

Ustalenie, którzy z ekspertów będą jedynie wsparciem merytorycznym, a którzy będą również 
wypowiadali się dla mediów 

 Sekretarz 

Inspektor ds. 
obronnych, obrony 
cywilnej, wojska i 

spraw społecznych 

Sekretarz – Kierownik GCZK –  Inspektor 

ds. obronnych, obrony cywilnej, wojska i 

spraw społecznych 

Dodanie ekspertów do listy dystrybucyjnej CZK, aby oni również posiadali bieżące informacje nt. 
rozwoju sytuacji 

  Sekretarz 

Inspektor ds. 
obronnych, obrony 
cywilnej, wojska i 

spraw społecznych 

Sekretarz – Kierownik GCZK –  Inspektor 

ds. obronnych, obrony cywilnej, wojska i 

spraw społecznych 

Zaangażowanie ekspertów do działań związanych z merytorycznym przygotowaniem do udzielenia 
wypowiedzi mediom  

  Sekretarz 

Inspektor ds. 
obronnych, obrony 
cywilnej, wojska i 

spraw społecznych 

Zgodnie z przyjętymi zasadami 

3. Monitoring mediów w kryzysie ze zwróceniem szczególnej uwagi na informacje nieprawdziwe, wprowadzające w błąd opinię społeczną lub wpływające 

negatywnie na wizerunek instytucji 

Działanie Kieruje działaniem 
Wykonawca/ 

dokumentujący 
Obieg informacji pomiędzy uczestnikami 

zadania (zew. i wew.) 

Bieżący monitoring mediów (tradycyjnych, stacji radiowych i telewizyjnych, Internetu, mediów 
społecznościowych) 

Sekretarz Inspektor ds. 

obronnych, obrony 

cywilnej, wojska i 

spraw społecznych 
Zgodnie z przyjętymi zasadami 

Monitorowanie mediów poza godzinami pracy urzędu (jest to niezbędne w kryzysie) – wyznaczeni 
pracownicy, jeżeli zapadła decyzja o wydłużeniu godzin pracy,  

Sekretarz Inspektor ds. 

obronnych, obrony 
Zgodnie z przyjętymi zasadami 
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(w przypadku braków kadrowych niezbędne wsparcie ze strony kierownictwa urzędu) cywilnej, wojska i 

spraw społecznych 

Przygotowywanie cyklicznych raportów z przeglądów mediów  
i przekazywanie ich wcześniej ustalonym adresatom 

  Sekretarz Podinspektor ds. 

organizacyjnych Zgodnie z przyjętymi zasadami 

Bieżące informowanie Wójta o rozwoju sytuacji  
– przez pryzmat mediów 

  Inspektor ds. 

obronnych, obrony 

cywilnej, wojska i 

spraw społecznych 
Zgodnie z przyjętymi zasadami 

Weryfikowanie, jeżeli zachodzi taka potrzeba (konsultacje z ekspertami) informacji pod względem 
merytorycznym 

Sekretarz Podinspektor ds. 

organizacyjnych Zgodnie z przyjętymi zasadami 

Zwracanie szczególnej uwagi na informacje nieprawdziwe (dezinformacje), podejmowanie 
natychmiastowych działań w celu ich sprostowania (w przypadku, gdy działania dezinformacyjne nie 
dotyczą Starostwa Powiatowego w Brzegu lecz każdej innej instytucji zaangażowanej w kryzys, 
należy niezwłocznie ustalić zasady działania, w ramach koordynacji polityki informacyjnej) 

Sekretarz Podinspektor ds. 

organizacyjnych Podjęcie działań w zależności od sytuacji 
oraz zasięgu informacji nieprawdziwych 

4. Bieżąca obsługa mediów społecznościowych 

Działanie Kieruje działaniem 
Wykonawca/ 

dokumentujący 
Obieg informacji pomiędzy uczestnikami 

zadania (zew. i wew.) 

Monitoring mediów społecznościowych 
Sekretarz Informatyk 

Sekretarz – wyznaczony pracownik urzędu 

Analizowanie treści oraz zapotrzebowania na informacje 
Sekretarz Informatyk 

Sekretarz – wyznaczony pracownik urzędu 

Regularne zamieszczanie informacji na temat rozwoju sytuacji kryzysowej 
Sekretarz Informatyk 

Zgodnie z przyjętymi zasadami 

Reagowanie na wpisy i komentarze 
Uwaga: jeżeli kryzys jest długotrwały i przebiega dynamicznie niezbędna jest obsługa 
dwudziestoczterogodzinna 

Sekretarz Informatyk 
Zgodnie z przyjętymi zasadami 

Zwracanie szczególnej uwagi i reagowanie na wpisy i komentarze nieprawdzie, natychmiastowe ich 
dementowanie 

Sekretarz Informatyk 
Zgodnie z przyjętymi zasadami 

5. Analiza sytuacji pod kątem możliwości jej rozwoju oraz dobór adekwatnych narzędzi komunikacji (konferencja prasowa, komunikat, briefing, itp. – dobór 

narzędzi powinien być uzależniony od sytuacji) 

Działanie Kieruje działaniem 
Wykonawca/ 

dokumentujący 
Obieg informacji pomiędzy uczestnikami 

zadania (zew. i wew.) 

Analiza informacji medialnych pod kątem potencjalnego rozwoju kryzysu Sekretarz 

Inspektor ds. 

obronnych, obrony 

cywilnej, wojska i 

spraw społecznych 
Nie dotyczy 

Zebranie i analiza zapotrzebowania mediów na informację Sekretarz 
Inspektor ds. 

obronnych, obrony 
Nie dotyczy 
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cywilnej, wojska i 

spraw społecznych 

Weryfikowanie (konsultacje z ekspertami) informacji pod względem merytorycznym Sekretarz 

Inspektor ds. 

obronnych, obrony 

cywilnej, wojska i 

spraw społecznych 
Zgodnie z przyjętymi zasadami 

Wybór odpowiednich narzędzi komunikacji społecznej: 

 komunikat prasowy; 

 komunikat na stronę internetową; 

 komunikaty na portalach społecznościowych (jeżeli urząd takie posiada); 

 konferencja prasowa; 

 briefing.  
Uwaga: wybór narzędzi komunikacji wiąże się w wykonaniem czynności, które często wymagają 
współpracy z osobami spoza wydziału, dlatego warto przygotować tzw. listy kontrolne opisujące 
wszystkie czynności wymagane przy wykorzystaniu każdego z nich (wraz z nazwiskami i kontaktami 
do nich) 

Sekretarz Informatyk Zgodnie z przyjętymi zasadami 

Analiza informacji medialnych pod kątem potencjalnego rozwoju kryzysu 

Sekretarz Inspektor ds. 

obronnych, obrony 

cywilnej, wojska i 

spraw społecznych 
Nie dotyczy 

6. Rekomendowanie rozwiązań, w kontekście komunikacji społecznej Wójtowi Gminy oraz osobom odpowiedzialnym w imieniu Wójta Gminy  

za koordynację działań w sytuacji kryzysowej 

Działanie Kieruje działaniem 
Wykonawca/ 

dokumentujący 
Obieg informacji pomiędzy uczestnikami 

zadania (zew. i wew.) 

Analiza informacji medialnych pod kątem potencjalnego rozwoju kryzysu 

Sekretarz Inspektor ds. 
obronnych, obrony 
cywilnej, wojska i 

spraw społecznych 

Zgodnie z przyjętymi zasadami 

Zebranie i analiza zapotrzebowania mediów na informację 

Sekretarz Inspektor ds. 
obronnych, obrony 
cywilnej, wojska i 

spraw społecznych 

Nie dotyczy 

Rekomendowanie Wójtowi  lub osobom z kierownictwa urzędu działań w obszarze komunikacji 
społecznej 

Sekretarz Podinspektor ds. 
organizacyjnych Zgodnie z przyjętymi zasadami 

Weryfikowanie (konsultacje z ekspertami) informacji pod względem merytorycznym 
Sekretarz Podinspektor ds. 

organizacyjnych Zgodnie z przyjętymi zasadami 

Przygotowanie Wójta i kierownictwa urzędu do komunikacji ze społeczeństwem poprzez media: 
 przygotowanie potencjalnych pytań, które mogą paść ze strony mediów; 
 przygotowanie propozycji odpowiedzi;  

 
 
 

Sekretarz 

Podinspektor ds. 
organizacyjnych 

Zgodnie z przyjętymi zasadami 
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7. Komunikacja z mediami 

Działanie Kieruje działaniem 
Wykonawca/ 

dokumentujący 
Obieg informacji pomiędzy uczestnikami 

zadania (zew. i wew.) 

Zebranie zapotrzebowania na informację ze strony mediów 

Sekretarz Podinspektor ds. 

organizacyjnych Zgodnie z przyjętymi zasadami 

Ustalenie, czy wypowiadał będzie się tylko Sekretarz, czy wymagana jest komunikacja na poziomie 
ekspertów lub Wójta 

Sekretarz Podinspektor ds. 

organizacyjnych Nie dotyczy 

Ustalenie zakresu przekazywanych informacji oraz przesłań i przekazów 

Sekretarz Podinspektor ds. 

organizacyjnych Nie dotyczy 

Przygotowanie Wójta, ekspertów do wypowiedzi dla mediów 

Sekretarz Podinspektor ds. 

organizacyjnych Zgodnie z przyjętymi zasadami 

Ustalenie i bieżący dobór narzędzi komunikacji społecznej, aktywny do przebiegu kryzysu (np. 
komunikat prasowy, konferencja, briefing itp.) 

Sekretarz Podinspektor ds. 

organizacyjnych Nie dotyczy 

Ustalenie osób odpowiedzialnych za fizyczną realizację narzędzi komunikacji (wysłanie komunikatu, 
umieszczenie komunikatu na stronie internetowej, zorganizowanie konferencji prasowej itd.) 

Sekretarz Podinspektor ds. 

organizacyjnych Zgodnie z przyjętymi zasadami 

Monitorowanie mediów (w celu uzyskania tzw. informacji zwrotnej) po przeprowadzeniu konferencji 
prasowej, udzielonym wywiadzie itd. itp. 

Sekretarz Podinspektor ds. 

organizacyjnych Nie dotyczy 

Bezwzględne zapewnienie całodobowego kontaktu z mediami – wyznaczenie zastępcy rzecznika 
prasowego (szczególnie ważne w przypadku długotrwałego kryzysu lub kryzysu, gdzie jest wielu 
poszkodowanych i są ofiary śmiertelne) 

Sekretarz Podinspektor ds. 

organizacyjnych Zgodnie z przyjętymi zasadami 

Zapewnienie kontaktu dla dziennikarzy anglojęzycznych 

Sekretarz Podinspektor ds. 

organizacyjnych Zgodnie z przyjętymi zasadami 

8. Powołanie Kryzysowego Zespołu Prasowego 

Działanie Kieruje działaniem 
Wykonawca/ 

dokumentujący 
Obieg informacji pomiędzy uczestnikami 

zadania (zew. i wew.) 

Ustalenie i przygotowanie miejsca spotkań Zespołu 

Sekretarz Inspektor ds. 
obronnych, obrony 
cywilnej, wojska i 

spraw społecznych 

Zgodnie z przyjętymi zasadami 

Ustalenie zasad działania Zespołu.  
Zespół wspólnie ustala przekazy, osoby komunikujące, częstotliwość przekazów, narzędzia 
komunikacji itd. 
W przypadku braku jednolitego stanowiska, głos decydujący ma Sekretarz jako rzecznik organu 
właściwego do sytuacji kryzysowej, w tym przypadku rzecznik prasowy Wójta  jako koordynator 
polityki informacyjnej na poziomie gminy 

Sekretarz 
Inspektor ds. 

obronnych, obrony 
cywilnej, wojska i 

spraw społecznych 

Zgodnie z przyjętymi ustaleniami 
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Ustalenie zasad wzajemnego informowania się oraz komunikacji alternatywnej Sekretarz 
Podinspektor ds. 
organizacyjnych 

Zgodnie z przyjętymi ustaleniami 

9. Zorganizowanie na miejscu zdarzenia Mobilnego Punktu Informacyjnego (MPI) 

Uwaga: Aby uruchomić Mobilne Punkt Informacyjny wymagane jest wcześniejsze przygotowanie odpowiednich procedur i zabezpieczenie sprzętu 

Działanie Kieruje działaniem 
Wykonawca/ 

dokumentujący 
Obieg informacji pomiędzy uczestnikami 

zadania (zew. i wew.) 

Wyznaczenie miejsca dla funkcjonowania MPI 

Sekretarz Inspektor ds. 
obronnych, obrony 
cywilnej, wojska i 

spraw społecznych 

Zgodnie z ustaleniami  

Przygotowanie i zamontowanie sprzętu niezbędnego do pracy (komputery, drukarki, dostęp do 
Internetu itp.) 

Sekretarz 
informatyk 

Zgodnie z ustaleniami 

Wyznaczenie i przygotowanie miejsca spotkań z mediami: 
– mikrofony, ścianka do wystąpień, kostka dziennikarska, itp. 

Sekretarz 
informatyk 

Zgodnie z ustaleniami 

Zabezpieczenie logistyczne (np. materiały biurowo-kancelaryjne, napoje, żywność) 

Sekretarz 
Podinspektor ds. 
organizacyjnych 

Zgodnie z ustaleniami 

Zapewnienie opieki nad pracującymi w MPI dziennikarzami 

Sekretarz Inspektor ds. 
obronnych, obrony 
cywilnej, wojska i 

spraw społecznych 

Zgodnie z ustaleniami 

10. Wyznaczenie na miejscu zdarzenia miejsca do kontaktów z mediami (jeżeli jest taka możliwość) 

Działanie Kieruje działaniem 
Wykonawca/ 

dokumentujący 
Obieg informacji pomiędzy uczestnikami 

zadania (zew. i wew.) 

Ocena miejsca zdarzenia pod kątem wyznaczenia bezpiecznego miejsca dla dziennikarzy 

Sekretarz Inspektor ds. 
obronnych, obrony 
cywilnej, wojska i 

spraw społecznych 

Zgodnie z ustaleniami  

Zabezpieczenie miejsca do kontaktów z mediami, aby dziennikarze, ze względów na swoje 
bezpieczeństwo, nie mogli poruszać się po miejscu zdarzenia 

Sekretarz Inspektor ds. 
obronnych, obrony 
cywilnej, wojska i 

spraw społecznych 

Zgodnie z przyjętymi procedurami 

Wyznaczenie osób, które na miejscu byłyby do dyspozycji mediów (nie chodzi o wypowiedzi dla 
mediów, tylko o pomoc techniczną/logistyczną) 

Sekretarz Inspektor ds. 
obronnych, obrony 
cywilnej, wojska i 

spraw społecznych 

Zgodnie z przyjętymi procedurami 

11. Koordynacja polityki informacyjnej w kryzysie. Uzgadnianie, jeżeli istnieje taka konieczność, przesłania i przekazów z rzecznikiem prasowym podmiotu 

wiodącego na poziomie centralnym 

Działanie Kieruje działaniem 
Wykonawca/ 

dokumentujący 
Obieg informacji pomiędzy uczestnikami 

zadania (zew. i wew.) 

Nawiązanie kontaktu z rzecznikiem prasowym instytucji wiodącej, ustalenie zasad komunikowania 
Sekretarz Podinspektor ds. 

organizacyjnych 
Zgodnie z przyjętymi zasadami 

Jeżeli jest taka konieczność, powołanie kryzysowego zespołu prasowego 
Sekretarz Inspektor ds. 

obronnych, obrony 
Zgodnie z przyjętymi zasadami  
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cywilnej, wojska i 
spraw społecznych 

Ustalenie przesłań i przekazów 
Sekretarz Podinspektor ds. 

organizacyjnych Zgodnie z przyjętymi zasadami 

Ustalenie zasad wzajemnego informowania się w przypadku wystąpienia działań dezinformacyjnych, 
dotyczących uczestników procesu zarządzania kryzysem 
Uwaga: Sekretarz musi być bezwzględnie informowany o wszystkich działaniach dezinformacyjnych 
podejmowanych w stosunku instytucji zaangażowanych w rozwiązywanie kryzysu. 

Sekretarz Inspektor ds. 
obronnych, obrony 
cywilnej, wojska i 

spraw społecznych 

Zgodnie z ustalonymi zasadami 

W przypadku działań dezinformacyjnych, nawiązanie kontaktu z rzecznikiem prasowym danej 
instytucji na poziomie centralnym. 
Ustalenie innej strategii działania (jeżeli sytuacja wymaga zaangażowania poziomu centralnego) 

Sekretarz 
Podinspektor ds. 
organizacyjnych 

Zgodnie z przyjętymi zasadami 

Monitorowanie polityki informacyjnej prowadzonej przez instytucje zaangażowane w rozwiazywanie 
sytuacji kryzysowej 

Sekretarz Inspektor ds. 
obronnych, obrony 
cywilnej, wojska i 

spraw społecznych 

Zgodnie z przyjętymi zasadami 

Wspieranie rzeczników prasowych podmiotów zaangażowanych  
w komunikację społeczną 

Sekretarz Podinspektor ds. 
organizacyjnych 

Zgodnie z przyjętymi zasadami 

Jeżeli jest taka konieczność, przejęcie prowadzenia komunikacji społecznej 
Sekretarz Podinspektor ds. 

organizacyjnych 
Zgodnie z przyjętymi zasadami 

Ustalenie alternatywnych kanałów komunikacji pomiędzy rzecznikami prasowymi podmiotów 
zaangażowanych (telefony dostępne publicznie mogą być oblegane przez media) 

Sekretarz 
informatyk Do ustalenia 

12. Informowanie o sytuacji Centrum Informacyjnego Rządu oraz Rządowego Centrum Bezpieczeństwa 

Działanie Kieruje działaniem 
Wykonawca/ 

dokumentujący 
Obieg informacji pomiędzy uczestnikami 

zadania (zew. i wew.) 

Przekazanie Wydziałowi Polityki Informacyjnej RCB informacji o sytuacji kryzysowej 
Sekretarz 

GCZK Zgodnie z przyjętymi ustaleniami 

Przekazanie Centrum Informacyjnemu Rządu informacji o sytuacji kryzysowej 
Sekretarz 

GCZK Zgodnie z przyjętymi ustaleniami 

Ustalenie zasad wymiany informacji 
Sekretarz 

GCZK Zgodnie z przyjętymi ustaleniami 

I. WSPARCIE ZE STRONY INNYCH INSTYTUCJI 

Konieczna ścisła współpraca z komórkami prasowymi podmiotów zaangażowanych w działania na szczeblu gminnym oraz z komórką prasową właściwego podmiotu 
wiodącego i Rządowego Centrum Bezpieczeństwa 

II. BUDŻET ZADANIA 

Zadanie będzie realizowane w ramach budżetu gminy  

1. PODSTAWY PRAWNE DZIAŁAŃ 

2. Art. 20 ust. 2 pkt 1 oraz 8 pkt 3  27 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym. 

3. Art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 8 ust. 1, art. 11 28 ustawy z dnia ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. 

4. Art. 2a ust.1, art. 13 pkt 2 i10  29 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. 

5. Art. 34 70 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe. 

6. Zarządzenie Nr 178/2012 Wójta Gminy Świerczów z dnia 30 listopada 2012 w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 

Podpisy: 
Podpisy uczestników modułu zadaniowego znajdują się w ARKUSZU UZGODNIEŃ 



139 

 

 

 
 

MODUŁ ZADANIOWY  

 

 

MZ I.7 

 

 

OPRACOWAŁ:  

Wójt Gminy Świerczów 

2020 

Treść zadania  

 

Zorganizowanie systemu informowania o ofiarach sytuacji kryzysowej 

 

Wykonawca 

zadania 
Wójt Gminy  

Uczestnicy 

1. Zastępca Wójta 
2. Inspektor ds. obronnych, obrony cywilnej, wojska i spraw społecznych  
3. Kierownik GOPS w Świerczowie 

I. CEL ZADANIA 

Określenie sposobu przekazywania informacji dla ludności w sytuacjach kryzysowych, przede wszystkim o osobach rannych i poszkodowanych, oraz zdarzeniach ze 
skutkiem śmiertelnym wśród ludności.  

EFEKT – zapewnienie skutecznego sposobu informowania ludności, a tym samym skrócenia czasu informowania mieszkańców Gminy Świerczów o skutkach zdarzeń 

nadzwyczajnych i zmniejszenia negatywnych postaw społecznych 

II.   WARUNKI OPERACYJNE REALIZACJI ZADANIA 

1. Presja czasu. 
2. Możliwość niekorzystnego rozwoju sytuacji. 
3. Możliwość niepoprawnego funkcjonowania zaplanowanego modelu prowadzenia działań. 
4. Brak zasilania w energię elektryczną. 
5. Brak łączności telefonicznej i utrudniona łączność radiowa – utrudnienia w obiegu informacji. 
6. Absencja pracowników. 
7. Atmosfera niepokoju, niepewności, strach personelu i ludności  

III. PRZEDSIĘWZIĘCIA DO WYKONANIA W RAMACH ZADANIA 

1. Przyjęcie, weryfikacja, przygotowanie informacji. 
2. Zorganizowanie punktu informacyjnego dla ludności. 
3. Informowanie ludności o ofiarach sytuacji kryzysowej poprzez: 

1) konferencje prasowe Wójta Gminy  lub na jego polecenie organów służb, inspekcji, straży, 
2) bezpośrednie przekazywanie informacji do mediów, 
3) umieszczanie informacji na stronie internetowej urzędu gminy,   
4) punkt informacyjny dla ludności. 

4. Nadzorowanie pracy punktu informacyjnego. 
5. Zorganizowanie oddzielnego punktu informacyjnego dla cudzoziemców 

IV. KONCEPCJA DZIAŁANIA 

A. Tryb uruchamiania zasobów 

a) Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego (GCZK), zapewnia – zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym – przepływ informacji na potrzeby zarządzania 
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kryzysowego, w tym informacji o ofiarach sytuacji kryzysowej, a tym samym działa w trybie natychmiastowym. 
Punkt informacyjny, konferencje prasowe organizowane są stosownie do rodzaju zagrożenia i jego zasięgu, a jego tryb uruchomienia zależy od decyzji Wójta. 
Umieszczanie informacji na stronach internetowych urzędu gminy następuję na polecenie Sekretarza po konsultacji z Wójtem – w trybie natychmiastowym (po 

otrzymaniu i uwiarygodnieniu informacji).  
Punkt informacyjny dla cudzoziemców uruchamiany jest na polecenie Sekretarza po konsultacji z Wójtem - w trybie natychmiastowym (po podjęciu decyzji). 

b) Siły i środki własne: 
 siły:  

‒ pracownicy Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz osoby wytypowane do wsparcia działań   
‒ Sekretarz, 
‒ siły do zabezpieczenia informatycznego przedsięwzięć realizowanych przez ww. pracowników, 

 środki – komputery, telefony, fax. 
c) Koncentracja personelu i sprzętu: 

 GCZK, 
d) Inne informacje – w przypadku braku łączności lub utrudnień w łączności radiowej – do informowania będą  siły i środki OSP, samochód służbowy gminy.  

B. Organizacja kierowania/dowodzenia 

Wymiana informacji pomiędzy poszczególnymi podmiotami – w poziomie i pionie – funkcjonuje zgodnie z przyjętymi zasadami, wynikającymi z przedmiotowych  
aktów normatywno-prawnych – odpowiedzialny Kierownik GCZK. 
Decyzje w kwestiach: sposobów przedstawienia informacji i jej zakresu oraz organizowania punktu informowania ludności podejmuje Wójt  
Sekretarz uzgadnia treść i zakres informacji z rzecznikami prasowymi służb, inspekcji i straży oraz przekazuje stosowne informacje bezpośrednio do mediów. 
Kierownik GCZK i Sekretarz umieszczają stosowne informacje na stronach internetowych urzędu gminy. 
Punkt informowania ludności oraz punkt informacyjny dla cudzoziemców organizuje Sekretarz. 
Miejsce pracy: pomieszczenia GCZK, Sekretarz oraz rzeczników prasowych członków GZZK. 
Sposób wysłania dokumentów: zgodnie z przyjętymi zasadami i wg funkcjonujących systemów w poszczególnych zaangażowanych podmiotach. 
Dane teleadresowe zaangażowanych podmiotów: znajdują się w oddzielnym zbiorze GCZK, bez możliwości wglądu osób trzecich 

C. Przedsięwzięcia reagowania 

a) Uporządkowany katalog głównych przedsięwzięć:  
PRZYJĘCIE, WERYFIKACJA I PRZYGOTOWANIE INFORMACJI  

 monitorowanie i analizowanie sytuacji, 
 przyjmowanie informacji w ramach przyjętych zasad w gminie, 
 weryfikacja informacji o zdarzeniach i ofiarach sytuacji kryzysowej, 
 przygotowanie projektów komunikatów dla społeczeństwa w przedmiotowej sprawie, 
 zatwierdzenie treści ww. komunikatów. 

    ZORGANIZOWANIE PUNKTU INFORMACYJNEGO DLA LUDNOŚCI 

 podjęcie decyzji o zorganizowaniu punktu informacyjnego dla ludności, 
 wyznaczenie kierownika punktu oraz osób do pracy zmianowej, 
 udzielenie instruktażu z zakresu i sposobie przekazywania informacji – po ich akceptacji przez Wójta, 

    INFORMOWANIE LUDNOŚCI O OFIARACH SYTUACJI KRYZYSOWEJ 

 przygotowanie koncepcji realizacji zadania przez Sekretarza we współdziałaniu z Kierownikiem GCZK, 
 akceptacja przyjętych rozwiązań przez Wójta (lub osobę wyznaczoną), 
 informowanie ludności o ofiarach sytuacji kryzysowej poprzez: 

‒ konferencje prasowe Wójta  lub na jego polecenie organów służb, inspekcji, straży, 
‒ konferencje prasowe rzeczników prasowych służb, inspekcji, straży w zakresie uzgodnionym z Sekretarzem, 
‒ bezpośrednie przekazywanie informacji do mediów przez Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego lub Sekretarza, 
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‒ umieszczanie informacji na stronie internetowej urzędu,  
‒ za pośrednictwem punktu informacyjnego dla ludności. 

 przekazywanie stosownych komunikatów do organów administracji publicznej oraz miejskich/ gminnych centrów zarządzania kryzysowego. 
    NADZOROWANIE PRACY PUNKTU INFORMACYJNEGO 

 prowadzenie kontroli punktu informacyjnego dla ludności przez Zastępcę Wójta, 
 akceptacja Wójta proponowanych przez Sekretarza rozwiązań. 

    ZORGANIZOWANIE ODDZIELNEGO PUNKTU INFORMACYJNEGO DLA CUDZOZIEMCÓW 

 podjęcie decyzji przez Wójta odnośnie zorganizowania punktu informacyjnego dla cudzoziemców, 
 przyjęcie zadania przez Sekretarza, 
 zorganizowanie punktu, współdziałającego z Gminnym Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz Sekretarza, w którym pracę podejmą osoby ze znajomością 

języków obcych. 
ZAKOŃCZENIE INFORMOWANIA LUDNOŚCI 

 podjęcie decyzji przez Wójta o zakończeniu informowania ludności o ofiarach sytuacji kryzysowej, 
 rozwiązanie punktów informacyjnych zorganizowanych przez GCZK 

b) Kierowanie działaniami: 
 wiążące decyzje podejmuje Wójt, po konsultacjach z przedstawicielami stosownych podmiotów, 
 zorganizowanie pracy w punktach informacyjnych – Sekretarz, 
 przygotowanie konferencji i wystąpień Wójta –  Zastępca Wójta, Sekretarz. 

c) Dokumentowanie czynności – Kierownik GCZK, kierownik punktu informacyjnego dla cudzoziemców, Sekretarz – zgodnie z kompetencyjnym zakresem 
odpowiedzialności. 

d) Współdziałanie odbywa się w relacjach: 
 Wójt Gminy – Zastępca Wójta – zorganizowanie punktu informacyjnego dla ludności, 
 Wójt Gminy – Sekretarz – zorganizowanie punktu informacyjnego dla cudzoziemców,  
 Wójt Gminy – Zastępca Wójta, Sekretarz – sprecyzowanie sposobów komunikowania się bezpośredniego, 
 Zastępca Wójta, Sekretarz – rzecznicy prasowi zaangażowanych podmiotów – uzgadnianie treści przekazywanych informacji i komunikatów. 

e) Przyjęte procedury komunikacji społecznej – zgodnie z MZ.I.6  
 utworzenie w GCZK punktu informacyjnego dla ludności oraz punktu informacyjnego dla cudzoziemców z zadaniem informowania o ofiarach sytuacji 

kryzysowej, 
 uruchomienie własnej służby prasowej przez Sekretarza w celu przekazywania stosownych informacji oraz utrzymywania łączności ze społeczeństwem – m.in. 

poprzez organizowanie konferencji prasowych, briefingów prasowych itp., 
 współpraca GCZK z wojewódzkim, powiatowym  centrami zarządzania kryzysowego odnośnie informowania ludności 

f) Monitorowanie realizacji zadań – na podstawie meldunków przesyłanych do GCZK, jeśli wybrane informacje dla ludności są emitowane poza urzędem gminy 

V. WSPARCIE ZE STRONY INNYCH INSTYTUCJI 

NIE DOTYCZY 

VI. BUDŻET ZADANIA 

Budżet gminy 

VII. PODSTAWY PRAWNE DZIAŁAŃ 

1. Art. 19 ust. 1 30 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym. 

2. Art. 31a  ustawy z dnia 19 marca  1990 r. o samorządzie gminnym. 

Podpisy: 
Podpisy uczestników modułu zadaniowego znajdują się w ARKUSZU UZGODNIEŃ  
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MODUŁ ZADANIOWY 

 

 

MZ I.8 

 

OPRACOWAŁ 

 Wójt Gminy Świerczów 

2020 

Treść zadania:  Zorganizowanie systemu wsparcia psychologicznego dla ofiar sytuacji kryzysowej 

Wykonawca 

zadania 
Wójt Gminy  

Uczestnicy 

1. Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego (GZZK), w rozszerzonym składzie o: 
1) Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. 
2) Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Namysłowie. 

2. Inspektor ds. obronnych, obrony cywilnej, wojska i spraw społecznych: 
1) Kierownik Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego (WCZK), 
2) Kierownik Centrum Powiadamiania Ratunkowego (CPR). 

3. Kierownik Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. 
4. Kierownicy Gminnych Centrów Zarządzania Kryzysowego sąsiednich gmin. 

I. CEL ZADANIA 

Określenie zasad organizowania, prowadzenia i koordynacji wsparcia i pomocy psychologicznej dla osób poszkodowanych w wyniku powstałej sytuacji kryzysowej,  
ich bliskich, a także członków służb ratowniczych. 

EFEKT –  zminimalizowanie zaburzeń lękowych, będących skutkami przeżyć traumatycznych mogących spowodować kryzys psychiczny 

II. WARUNKI OPERACYJNE REALIZACJI ZADANIA 

1. Chaos organizacyjny. 
2. Wystąpienie sytuacji wpływającej negatywnie na zdrowie uczestników sytuacji kryzysowych. 
3. Atmosfera niepokoju i niepewności. 
4. Bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. 
5. Możliwość wystąpienia zakłóceń publicznych i porządku publicznego 

III. PRZEDSIĘWZIĘCIA DO WYKONANIA W RAMACH ZADANIA 

1. Dysponowanie informacją o zdarzeniu. 
2. Organizacja interwencji. 
3. Refundacja kosztów związanych z udzielaniem wsparcia i pomocy psychologicznej 

IV. KONCEPCJA DZIAŁANIA 

A. Tryb uruchamiania zasobów 

a) Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego (GCZK), w trybie ciągłym pozyskuje informacji o zdarzeniach od: świadków zdarzeń, właściwych do miejsca 

zdarzenia  KPP, KP PSP, sąsiednich GPCZK. 
Posiedzenie PZZK zwoływane jest w trybie nadzwyczajnym (natychmiastowym). 

b) Siły i środki własne: 
 siły: 

 członkowie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, inne osoby zaproszone przez przewodniczącego Zespołu,  
 środki – telefony stacjonarne i komórkowe (z komunikatorem SI SMS), komputery, sala konferencyjna starostwa, zapasowe miejsce pracy 

c) Koncentracja personelu i sprzętu: 
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 miejsce pracy GZZK, PZZK, WCZK,  
 miejsce zdarzenia – wytypowani psycholodzy,  
 specjalistyczne ośrodki – etatowi psycholodzy, 
 miejsca pracy grup psychologów dla prowadzących działania ratownicze określają specjalistyczne przepisy i procedury określonych podmiotów. 

d) Inne informacje : 

Etapy wsparcia psychologicznego:  

 pomoc bezpośrednio po zaistnieniu zdarzenia: 
‒ osoby prowadzące działania ratownicze: ratownik medyczny, pielęgniarz, lekarz – udzielają pierwszego wsparcia emocjonalnego osobom wymagających 

hospitalizacji, 
‒ psycholodzy udzielają pomocy psychologicznej osobom lekko rannym lub bez urazów fizycznych, a ponadto identyfikują przedmiotowe bieżące potrzeby  

i zgłaszają je właściwym służbom oraz prowadzą obserwację zachowań, objawów oraz identyfikację osób wymagających pomocy psychologicznej; 
 pomoc po zakończeniu działań ratowniczych : 

‒ psycholodzy prowadzą obserwację zachowań, objawów oraz identyfikację osób hospitalizowanych wymagających pomocy psychologicznej, a także ich 
bliskich, 

‒ psycholodzy identyfikują bieżące potrzeby socjalno-bytowe i zgłaszają je właściwym organom, w tym m.in. możliwości uzyskania dalszej pomocy; 
 pomoc długoterminowa dla osób poszkodowanych: 

‒ psycholodzy i inne wyznaczone osoby informują o możliwych formach dalszej pomocy, 
‒ pracownicy specjalistycznych ośrodków (pomocy społecznej, interwencji kryzysowej itp.) monitorują potrzeby psychologiczne osób poszkodowanych,  

na podstawie imiennych wykazów; 
 pomoc dla świadków zdarzenia: 

‒ psycholodzy obserwują zachowania, objawy oraz identyfikują świadków zdarzenia, wymagających pomocy psychologicznej i dostarczają niezbędne 
informacje stosownym organom, w tym uzyskania dalszej pomocy psychologicznej, jak również prawnej i socjalnej 

B. Organizacja kierowania/dowodzenia 

Wójt jest odpowiedzialny za zorganizowanie systemu wsparcia i pomocy psychologicznej, w zależności od miejsca zdarzenia a zadania w tym zakresie 
znajdują odzwierciedlenie w gminnych planach zarządzania kryzysowego. 

Wójt Gminy przy pomocy GZZK koordynuje wsparciem i pomocą psychologiczną w przypadku zaistnienia zdarzenia nadzwyczajnego, a poprzez Sekretarza 
organizuje wymianę i dysponowanie informacjami o zdarzeniach.  
Wójt Gminy, poprzez Zastępcę Wójta oraz Kierownika GOPS przyjmuje informacje o sposobach realizowania przedmiotowego zadania przez psychologów. 
Miejsca pracy: zaangażowani etatowi pracownicy GCZK – pomieszczenia własne.  
Miejsca pracy psychologów – miejsce zdarzenia, specjalistyczne ośrodki, podmioty lecznicze. 
Dane kontaktowe psychologów znajdują się w zbiorach GCZK, GOPS itp.  

C. Przedsięwzięcia reagowania 

a) Uporządkowany katalog głównych przedsięwzięć: 
 dysponowanie informacją o zdarzeniu: 

‒ pozyskiwanie przez GCZK informacji o poszkodowanych, 
‒ przekazywanie przez KPP do GCZK danych o ofiarach zdarzeń, 
‒ przyjmowanie przez GCZK informacji z innych GCZK o ofiarach i poszkodowanych z innych gmin, 
‒ przekazywane przez GCZK do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego danych o ofiarach i poszkodowanych oraz rodzajów wsparcia 

psychologicznego ze strony Wójta, 
‒ przyjmowanie informacji ze szczebla gminnego przez PCZK i przekazywanie ich do osób wyznaczonych, które na ich podstawie,  

we współdziałaniu: 
 opracowują wykazy osób wymagających wsparcia psychologicznego (poszkodowani, ich bliscy, członkowie służb ratowniczych), 
 weryfikują konieczności kierowania psychologów do konkretnego poszkodowanego, 
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 aktualizują wykazy psychologów do udzielenia ewentualnego wsparcia; 
 organizacja interwencji: 

‒ podział kompetencji w zakresie wsparcia psychologicznego: 
 udzielanie pomocy psychologicznej osobom poszkodowanym podczas zdarzenia, 
 udzielanie pomocy psychologicznej osobom prowadzącym działania ratownicze, 
 udzielanie pomocy psychologicznej osobom bliskim poszkodowanych, 

‒ koordynowanie działań w zakresie udzielania pomocy psychologicznej na szczeblu gminy; 
‒ koordynowanie działań pomocy psychologicznej mieszkańcom gminy, których bliscy uczestniczyli w zdarzeniu kryzysowym poza granicami kraju; 

 refundacja kosztów związanych z udzielaniem wsparcia i pomocy psychologicznej: 
‒ rozliczenie kosztów pracy psychologów wykonujących zadania wsparcia osób poszkodowanych na miejscu zdarzenia, 
‒ rozliczenie kosztów pracy psychologów będących na etatach specjalistycznych ośrodków (interwencji kryzysowej, pomocy społecznej itp.), 
‒ rozliczenie kosztów pracy psychologów realizujących zadania na terenie innych powiatów, na terenie przedsiębiorstw i zakładów pracy, w których doszło do 

zdarzenia itp. 
b) Kierowanie działaniami: 

 Burmistrzowie, Wójtowie na terenie administrowanym kierują systemem wsparcia i pomocy psychologicznej, 
 na terenie Gminy  koordynuje działania związane z udzieleniem wsparcia i pomocy psychologicznej. 

c) Dokumentowanie czynności – na szczeblu gminy: 
 GCZK w zakresie pozyskiwania i dysponowania informacjami o zdarzeniu, 
 Sekretarz w zakresie posiedzeń GZZK, 
 GCZK w zakresie aktualizacji dokumentów specjalistycznych. 

d) Współdziałanie odbywa się w relacjach:  
 Wójt – Sekretarz – w zakresie wymiany informacji o zdarzeniu, 
 Wójt – Kierownik GOPS - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – w zakresie koordynowania pomocą psychologiczną w gminie. 

e) Przyjęte procedury komunikacji społecznej zgodnie z MZ I.6. 

f) Monitorowanie realizacji przedmiotowych zadań – na podstawie meldunków z miejsca zdarzenia i innych miejsc prowadzenia pomocy psychologicznej, 
wykorzystywanych także do prowadzenia bieżącej analizy, doskonalenia systemu wsparcia psychologicznego, w tym okresowej weryf ikacji stosownych procedur i 
niniejszego modułu zadaniowego 

V. WSPARCIE ZE STRONY INNYCH INSTYTUCJI 

Na podstawie porozumień zawartych pomiędzy organami jednostek samorządów terytorialnych, a specjalistycznymi podmiotami realizującymi usługi w zakresie pomocy 
psychologicznej 

VI. BUDŻET ZADANIA 

1. Budżet Państwa – na podstawie MZ I.10. 

2. Środki własne gminy – zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym. 

VII. PODSTAWY PRAWNE DZIAŁAŃ 

1. Art. 19 ust. 1 pkt 1,  33 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym. 

2. Art. 1 ust. 1, art. 4 ust. 1 34 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego. 

3. Art. 22 pkt 4 i 8 35 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

Podpisy: 
Podpisy uczestników modułu zadaniowego znajdują się w ARKUSZU UZGODNIEŃ  
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MODUŁ ZADANIOWY MZ I.9 

OPRACOWAŁ  

Wójt Gminy Świerczów 

2020 

Treść zadania  
Wnioskowanie o użycie pododdziałów lub oddziałów Sił Zbrojnych (SZ) RP do wsparcia działań w sytuacji 

kryzysowej na terenie gminy  

Wykonawca 

zadania 
Wójt Gminy 

Uczestnicy 

1. Inspektor ds. obronnych, obrony cywilnej, wojska i spraw społecznych. 
2. Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Brzegu 

 

I. CEL ZADANIA 

1. Określenie sposobu wnioskowania o wsparcie działań siłami i środkami wojska, a także ich odwołania. 
2. Uzgodnienie działań pomiędzy oddziałami i pododdziałami SZ a strukturami administracji publicznej. 

EFEKT – zapewnienie Wójtowi możliwości przeciwdziałania zagrożeniom i zminimalizowania ich skutków. 

II. WARUNKI OPERACYJNE REALIZACJI ZADANIA 

1. Nieadekwatność posiadanych sił i środków przez zaangażowane struktury administracji publicznej. 
2. Presja czasu. 
3. Bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi i ich mienia 

III. PRZEDSIĘWZIĘCIA DO WYKONANIA W RAMACH ZADANIA 

1. Planowanie wsparcia działań oddziałami i pododdziałami SZ RP  – inspektor ds. obronnych, obrony cywilnej, wojska i spraw społecznych. 
2. Przedstawienie wniosków i potrzeb wsparcia Wójtowi – inspektor ds. obronnych, obrony cywilnej, wojska i spraw społecznych . 
3. Podjęcie decyzji o wystąpieniu z wnioskiem do Wojewody Opolskiego o wsparcie siłami i środkami wojska – Wójt. 
4. Przygotowanie i przesłanie wniosku do Wojewody Opolskiego oraz do wiadomości do Komendanta WKU w Brzegu  - Wójt. 
5. Koordynowanie udziału przydzielonych pododdziałów SZ odnośnie realizacji stosownych działań. Stawianie zadań, organizacja logistycznego zabezpieczenia działań 

– Wójt. 
6. Podjęcie decyzji o zakończeniu działania przez wydzielone pododdziały SZ i przesłanie do Wojewody Opolskiego stosownego wniosku – Wójt. 

IV. KONCEPCJA DZIAŁANIA 

A. Tryb uruchamiania zasobów 

a) W fazie przygotowania   na podstawie zaistniałych zdarzeń nadzwyczajnych, ćwiczeń własnych i innych podmiotów itp., prowadzi się aktualizację wparcia działań 

oddziałami i pododdziałami SZ RP. Po dokonaniu oceny, podczas spotkania roboczego z przedstawicielem WKU 

b) W fazie reagowania i odbudowy w Gminnym Centrum Zarządzania Kryzysowego, pozyskiwane są informację dotyczące konkretnych zdarzeń, w aspekcie wsparcia 

jednostek samorządu terytorialnego. W przypadku nieadekwatności sił i środków na szczeblu gminnym przygotowuje się projekt wniosku o wsparcie działań siłami 
wojska. Po jego zatwierdzeniu przez Wójta wniosek przesyła się do Wojewody Opolskiego Komendanta WKU w Brzegu.  

c) Siły i środki własne, w dyspozycji do działań: 
 siły – pracownicy GCZK, 
 środki – komputery, telefony, fax. 
d) Koncentracja personelu i sprzętu: GCZK. 
e) Inne informacje: po uzyskaniu zgody dotyczącej wsparcia działań siłami wojska, kierowane są one w miejsce prowadzenia działań, do dyspozycji stosownego organu 

jednostki samorządu terytorialnego 
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B. Organizacja kierowania/dowodzenia 

      W fazie przygotowania pisma opracowane przez Inspektora ds. obronnych, obrony cywilnej, wojska i spraw społecznych podpisuje Wójt, które rozsyłane są 

metodami wskazanymi w pkt. A. Wpływające odpowiedzi kierowane są do pracownika merytorycznie odpowiedzialnego za daną sprawę, który zgodnie z otrzymaną 
dekretacją aktualizuje stosowne dokumenty. 

      W fazie reagowania i odbudowy – Kierownik GCZK odpowiedzialny jest za pozyskiwanie informacji o potrzebach wsparcia działań w gminie. Po przeprowadzonej 

analizie i ocenie zebranych dokumentów przygotowuję projekt wniosku do Wojewody Opolskiego. Po jego akceptacji Wójt podpisuje wniosek, a kierownik GCZK 
odpowiada za przesłanie wniosku do właściwych adresatów. 
Przydzielone siły wojska przekazywane są do dyspozycji Wójta  w składzie etatowym albo jako tworzone doraźnie zgrupowania zadaniowe. Następnie po skierowaniu 
ich do miejsca zadania, koordynowaniem ich udziału w realizacji stosownych działań zapewniają właściwe organy administracji samorządowej, między innymi 
poprzez zorganizowanie współdziałania z innymi podmiotami, zabezpieczenie logistyczne itp. 
Decyzję o zakończeniu działania przez wydzielone pododdziały i oddziały SZ RP podejmuję Wójt na podstawie meldunków o zakończeniu prowadzenia działań. 
Projekt wniosku zatwierdza Wójt (lub osoba przez niego upoważniona), a Kierownik GCZK jest odpowiedzialny za wysłanie  wniosku do zainteresowanych adresatów 
Miejsce pracy: pomieszczenia GCZK. 
Sposób wysłania dokumentów: z wykorzystaniem E-PUAP (do podmiotów będących w systemie), pisemnie (do podmiotów będących poza systemem E-PUAP), 
dublowane z wykorzystaniem poczty elektronicznej. 

C. Przedsięwzięcia reagowania 

a) Katalog zadań:  
 pozyskiwanie danych o potrzebie wsparcia i ich analiza, 
 przygotowanie projektu wniosku o wsparcie (odwołanie wsparcia), 
 zatwierdzenie projektu i jego przesłanie do adresatów, 
 przyjmowanie pododdziałów i oddziałów SZ RP i kierowanie ich do właściwych jednostek samorządu terytorialnego, 
 stawianie zadań wspierającym siłom, zabezpieczenie logistyczne itp. 

b) Kierowanie działaniami – Wójt, a w szczególności: 
 aktualizacja „Wykazu…” – Kierownik GCZK, 
 pozyskiwanie danych,  przygotowanie projektu wniosku i wysłanie zatwierdzonego wniosku – Inspektor ds. obronnych, obrony cywilnej, wojska i spraw 

społecznych 
 podejmowanie decyzji o wsparciu (odwołaniu), zatwierdzanie wniosku – Wójt,  
 koordynowanie działań przydzielonych sił – organy jednostek samorządu terytorialnego. 

c) Dokumentowanie przebiegu działań: 
 GCZK – dokumentuje wszelkie czynności związane z pozyskiwaniem i analizowaniem informacji o potrzebie wsparcia, opracowuje projekt wniosku o wsparcie 

(odwołanie), archiwizuje wnioski w przedmiotowej sprawie zatwierdzone przez Wojewodę, prowadzi dokumentację zadań realizowane przez siły wsparcia. 
d) Współdziałanie odbywa się w relacjach:  

 Wójt Gminy – inspektor ds. obronnych, obrony cywilnej, wojska i spraw społecznych  – odnośnie informacji o potrzebach wsparcia, uzgodnień w zakresie  
sił i środków wsparcia, 

 Wójt Gminy - przyjęcie i podpisanie stosownych wniosków, 
 Inspektor ds. obronnych, obrony cywilnej, wojska i spraw społecznych – Opolski Urząd Wojewódzki – przesłanie wniosku, 
 Wójt Gminy  – dowódca jednostki wspierającej – przyjęcie sił wsparcia, postawienie zadań, zabezpieczenie logistyczne, ocena i analiza realizacji zadań przez 

siły wsparcia. 

e) Przyjęte procedury komunikacji społecznej – zgodnie z MZ I.6: 

 utworzenie w GCZK punktu informacyjnego, z zadaniem informowania stosownych podmiotów i mieszkańców o wsparciu działań siłami i środkami wojska  
w danych miejscowościach, z podaniem zakresu działań, terminu ich realizacji, miejsca stacjonowania sił i środków wojska, sposobu współdziałania z innymi 
podmiotami itp., 

 uruchomienie własnej służby prasowej przez Sekretarza w celu przekazywania informacji oraz utrzymywania łączności ze społeczeństwem – m.in. poprzez 
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organizowanie konferencji prasowych, briefingów prasowych itp. 
 współpraca GCZK z PCZK odnośnie informowania ludności o zagrożeniach. 

f) Monitorowanie realizacji zadań – NIE DOTYCZY 

V. WSPARCIE ZE STRONY INNYCH INSTYTUCJI 

Wsparcie ze strony SZ RP odbywa się za pośrednictwem i wiedzą Komendanta WKU w Brzegu 

VI. BUDŻET ZADANIA 

Budżet Państwa – Ministerstwo Obrony Narodowej 

VII. PODSTAWY PRAWNE DZIAŁAŃ 

1. Art. 19 ust. 6 pkt 12  38 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym. 

2. Art. 8, art. 9 ust. 5, art. 10 ust. 5, art. 11 ust. 4 39 ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej. 

3. § 2, 5  40 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad udziału pododdziałów i oddziałów Sił Zbrojnych 

Rzeczypospolitej Polskiej w zapobieganiu skutkom klęski żywiołowej lub ich usuwania.  

Podpisy: 
Podpisy uczestników modułu zadaniowego znajdują się w ARKUSZU UZGODNIEŃ  
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MODUŁ ZADANIOWY 

 

MZ I.10 

 

OPRACOWAŁ  

Wójt Gminy Świerczów 

2020 

Treść zadania  
Wnioskowanie o dodatkowe środki finansowe na potrzeby reagowania i odbudowy podmiotów zaangażowanych 

w sytuacji kryzysowej. 

Wykonawca 

zadania 
Wójt Gminy 

Uczestnicy 
1. Inspektor ds. obronnych, obrony cywilnej, wojska i spraw społecznych. 
2. Skarbnik Gminy 

I. CEL ZADANIA 

Określenie sposobu postępowania w celu uzyskania dodatkowych środków finansowych w związku z sytuacją kryzysową. 
EFEKT –  zapewnienie Wójtowi możliwości zwiększenia środków finansowych na realizację zadań zarządzania kryzysowego, a tym samym zmniejszenia czasu 

negatywnego oddziaływania skutków zdarzeń na ludzi, mienie, środowisko, infrastrukturę, w tym krytyczną 

II. WARUNKI OPERACYJNE REALIZACJI ZADANIA 

1. Presja czasu. 
2. Możliwość niekorzystnego rozwoju sytuacji. 
3. Częściowa lub całkowita niemożność realizacji przyjętego modelu prowadzenia działań. 
4. Wystąpienie chaosu, paniki i możliwości powstania zbiorowych zakłóceń porządku publicznego 

III. PRZEDSIĘWZIĘCIA DO WYKONANIA W RAMACH ZADANIA 

1. Uzyskanie informacji o przebiegu zdarzeniach i dotychczasowych działaniach. 
2. Przygotowanie stosownych analiz. 
3. Uruchomienie własnych środków finansowych. 
4. Podjęcie działań w przypadku niewystarczających własnych środków finansowych. 
5. Przekazywanie środków finansowych wykonawcom zadania. 

IV. KONCEPCJA DZIAŁANIA 

A. Tryb uruchamiania zasobów 

a) Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego (GCZK) pozyskuje informacje o przebiegu zdarzenia i dotychczasowych działaniach – zadanie uruchamiane jest w 
trybie natychmiastowym. Następnie przeprowadza analizę zagrożeń, określa możliwości przeciwdziałania i wstępne potrzeby finansowe (na podstawie 

informacji pozyskanych od wykonawców danego zadania), prowadzi analizę porównawczą i określa wysokość dodatkowych środków finansowych na całościową 
realizacje działania. 
Skarbnik Gminy kieruje opracowaniem projektu uruchomienia własnych środków finansowych, a w przypadku jej niewystarczającej wielkości przygotowuje projekt 
o ich pozyskanie do Wojewody Opolskiego i przedstawia ww. dokumentu Wójtowi do akceptacji – zadania w trybie natychmiastowym, po uzyskaniu danych z 

GCZK.  
Po uzyskaniu decyzji o uruchomienie środków –  w trybie natychmiastowym następuję ich przekazanie do wykonawców.  

b) Siły i środki własne: 
 siły – pracownicy GCZK i Referatu Finansowego, 
 środki – komputery, telefony, faxy. 

c) Koncentracja personelu i sprzętu: GCZK 
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d) Inne informacje – niniejszy moduł zadaniowy realizowany jest w FAZIE ODBUDOWY 

B. Organizacja kierowania/dowodzenia 

Decyzje podejmuje Wójt. 
Zadania dotyczące pozyskiwania informacji, prowadzenia analiz i innych ocen  
Przedsięwzięcia dotyczące uruchamianie środków własnych i pozyskanych z instytucji centralnych realizowane są pod nadzorem Skarbnika Gminy 
Przekazywanie pozyskanych dodatkowych środków realizuje Skarbnik Gminy. 
Miejsce pracy: pomieszczenia GCZK. 
Sposób wysłania dokumentów: z wykorzystaniem E-PUAP  

C. Przedsięwzięcia reagowania 

a) Katalog zadań: 
 uzyskanie informacji o przebiegu zdarzeń i dotychczasowych działaniach; 
 przygotowanie stosownych analiz: 

‒ przeprowadzenie analizy zagrożenia, 
‒ określenie możliwości przeciwdziałania – likwidacji skutków zdarzeń, 
‒ oszacowanie potrzeb finansowych – na podstawie danych pozyskanych od wykonawców; 

 uruchomienie własnych środków finansowych: 
‒ opracowanie projektu przeniesienia środków własnych na realizację zadań zarządzania kryzysowego, 
‒ akceptacja projektu przez Wójta, 
‒ przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków; 

 podjęcie działań w przypadku niewystarczających własnych środków finansowych: 
‒ przygotowanie przedmiotowych pism i ich akceptacja, 
‒ wystąpienie Wójta do Wojewody Opolskiego z wnioskiem o uruchomienie środków z rezerwy celowej lub rezerwy ogólnej budżetu państwa lub instytucji typu 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o współfinansowania realizacji przedmiotowego zadania, 
‒ w przypadku wykorzystania pozyskanej kwoty środków finansowych, i po oszacowaniu potrzeby dodatkowych środków, ponowne wystąp ienie Wójta do 

Wojewody Opolskiego o wyasygnowanie dodatkowych środków finansowej z rezerwy ogólnej budżetu państwa; 
 przekazywanie środków finansowych wykonawcom zadania: 

‒ przekazanie własnych środków finansowych wykonawcom, 
‒ przyjęcie informacji o przyznaniu dodatkowych środków i ich przekazanie wykonawcom. 

UWAGI  

1. W przypadku wystąpienia poważnej klęski (klęski naturalnej, klęski technologicznej lub przemysłowej, zamachu terrorystycznego lub sytuacji zagrożenia 
zdrowia publicznego), powodującej powstanie szkód ocenionych na ponad 3 miliardy euro w cenach z 2011 r. lub na ponad 0,6% dochodu narodowego brutto 
państwa, niezależnie od krajowych źródeł finansowania, istnieje możliwość wystąpienia o dotację z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej. Wniosek o 
udzielenie dotacji należy złożyć do Komisji Europejskiej jak najszybciej, nie później niż 10 tygodni po pierwszych szkodach wyrządzonych przez klęskę. 

2. W przypadku wprowadzenia jednego ze stanów nadzwyczajnych na terytorium państwa lub na jego części: stanu wyjątkowego, klęski żywiołowej lub 
wojennego, Rada Ministrów może, w drodze rozporządzenia dokonywać przeniesienia planowanych wydatków budżetowych między częściami i działami 
budżetu państwa w celu realizacji zadań wynikających z przepisów dotyczących wprowadzenia tego stanu. W przypadku wprowadzenia stanu 
nadzwyczajnego na terytorium państwa lub na jego części, nie ma zastosowania ograniczenie dot. wykorzystania rezerw celowych oraz zakaz przeznaczania 
rezerwy ogólnej na zwiększenie wydatków, które zostały zmniejszone w trakcie realizacji budżetu w wyniku przeniesień określonych w art. 171 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 

b) Kierowanie działaniami – Wójt Gminy poprzez Skarbnika, a w szczególności: 
 pozyskiwanie informacji, ich analiza i ocena oraz opracowywanie i przesyłanie przedmiotowych pism, 
 opracowywanie propozycji zmian budżetowych na szczeblu gminy, 
 przekazywanie pozyskanych dodatkowych środków finansowych wykonawcom – Skarbnik. 
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c) Dokumentowanie czynności: 
 Referat Finansowy dokumentuje czynności związane z pozyskiwaniem i analizowaniem informacji o potrzebie pozyskania dodatkowych środków finansowych, 

w zakresie przygotowywanych pism, 
 Skarbnik  dokumentuje czynności związane z rozdziałem wykonawcom przyznanych środków. 

d) Współdziałanie odbywa się w relacjach: 
 Wójt – Skarbnik  – w zakresie opracowywania i akceptacji wniosków o pozyskanie dodatkowych środków, przeniesień wydatków własnych środków 

finansowych miedzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji Urzędu, a także rozdziałów środków dla wykonawców, 
 Kierownik GCZK – w zakresie pozyskiwania danych, szacunkowych kosztów,  
 Skarbnik   – w zakresie uzgadniania wystąpień do Wojewody Opolskiego  oraz rozdziału przyznanych środków wykonawcom. 

 

e) Przyjęte procedury komunikacji społecznej: 
 GCZK przyjmuje informacje o potrzebach finansowych wykonawców, informuje o tym Skarbnika  a po uzyskaniu dodatkowych środków przekazuje informacje 

do zainteresowanych, 
 Skarbnik przygotowuje treści wystąpień o pozyskanie dodatkowych środków oraz rozdziału po ich uzyskaniu 

f) Monitorowanie realizacji zadań – NIE DOTYCZY  

V. WSPARCIE ZE STRONY INNYCH INSTYTUCJI 

NIE DOTYCZY  

VI. BUDŻET ZADANIA 

Zadania realizowane bez angażowania budżetu Urzędu 

VII. PODSTAWY PRAWNE DZIAŁAŃ 

1. Art. 26 ust. 5 42 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym. 

2. Art. 31a,  ustawy z dnia 19 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. 

3. Art. 2 pkt 1 i 8 oraz art. 171 ust. 1 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 

Podpisy: 
Podpisy uczestników modułu zadaniowego znajdują się w ARKUSZU UZGODNIEŃ  
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MODUŁ ZADANIOWY MZ I.11 

OPRACOWAŁ 

Wójt Gminy Świerczów 

2020 

Treść zadania  
Wprowadzenie obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych w warunkach obowiązującego stanu klęski 

żywiołowej (art. 22 ustawy o stanie klęski żywiołowej) 

Wykonawca 

zadania 
Wójt Gminy  

Uczestnicy 

 
1. Inspektor ds. obronnych, obrony cywilnej, wojska i spraw społecznych . 
2. Skarbnik. 
3. Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego (GZZK). 
4. Podmioty wyznaczone przedmiotowym rozporządzeniem do egzekwowania obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych 

I. CEL ZADANIA 

Opracowanie skutecznego sposobu wdrożenia zapisów prawnych obowiązujących w wyniku obowiązywania stanu klęski żywiołowej, w tym przede wszystkim 
odnoszących się do wprowadzenia obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych. 

EFEKT – zapewnienie Wójtowi możliwości wsparcia działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego siłami i środkami pozyskanymi w 

wyniku nałożenia świadczeń 

II. WARUNKI OPERACYJNE REALIZACJI ZADANIA 

1. Presja czasu. 
2. Wystąpienie chaosu, paniki i możliwości zakłóceń porządku publicznego. 
3. Wystąpienie sytuacji kryzysowej – wpływającej negatywnie na poziom bezpieczeństwa ludzi, mienia lub środowiska, powodujące znaczne ograniczenia w działaniu 

właściwych organów administracji publicznej 

III. PRZEDSIĘWZIĘCIA DO WYKONANIA W RAMACH ZADANIA 

1. Przyjęcie informacji o wprowadzeniu stanu klęski żywiołowej, z jednoczesnym monitorowaniem rozwoju sytuacji. 
2. Przyjęcie informacji o niedoborze sił i środków powodujących ograniczenia w działaniu stosownych podmiotów. 
3. Przygotowanie rozporządzenia wprowadzającego obowiązek świadczeń osobistych i rzeczowych. 
4. Publikacja rozporządzenia i jego realizacja. 
5. Wydanie rozporządzenia odwoławczego. 

6. Wyrównywanie strat majątkowych wynikających z wprowadzenia obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych – zgodnie z SPO–11   

IV. KONCEPCJA DZIAŁANIA 

A. Tryb uruchamiania zasobów 

a) Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego (GCZK), w trybie ciągłym monitoruje sytuację oraz pozyskuje informacje o jej rozwoju,  w tym m.in. informację  

o wprowadzeniu stanu klęski żywiołowej, o wielkości sił i środków będących w dyspozycji podmiotów prowadzących działania (np. o ich niedoborze).  
Powyższe informacje przekazuje Wójtowi – w trybie natychmiastowym. 

Ewentualne uruchomienie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – w trybie wskazanym przez Wójta zgodnie z MZ I.2. 

Przygotowanie, wydanie stosownych aktów prawa miejscowego i ich publikacja – w trybie wskazanym przez Wójta. 
Wyrównywanie strat majątkowych wynikających z wprowadzenia obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych – w trybie określonym stosownymi ustawami.  

b) Siły i środki własne: 
 siły – pracownicy: 

 GCZK, 
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                    - referaty i samodzielne stanowiska pracy 

 środki: komputery, telefony, faxy itp. 
c) Koncentracja personelu i sprzętu: miejsca pracy GCZK. 

 Inne informacje – nie dotyczy  

B. Organizacja kierowania/dowodzenia 

Wójt podejmuje decyzję i kieruje działaniami w zakresie: uruchomienia GZZK, przygotowania zarządzenia (decyzji) o wprowadzeniu obowiązku świadczeń osobistych i 
rzeczowych oraz zatwierdza dokumenty określające wyrównywanie strat majątkowych wynikających z wprowadzenia obowiązku świadczeń. 
Zadania dotyczące pozyskiwania informacji, prowadzenia analiz i innych ocen, a także monitorowania sytuacji – organizuje  Sekretarz kieruje uruchomieniem GZZK – 

zgodnie z MZ I.2. 

Sekretarz kieruje procesem przygotowania projektu stosownego rozporządzenia (decyzji), a następnie umieszcza je na stronie internetowej urzędu. 
Skarbnik  kieruje zadaniami dotyczącymi opracowania dokumentów – zestawienia, faktury itp. – wykorzystywane do wyrównywania strat majątkowych wynikających z 
wprowadzenia obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych. 
Skarbnik   kieruje wypłatami należności z tytułu wprowadzenia obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych. 

Sekretarz  kieruje informowaniem społeczeństwa o zaistniałej sytuacji oraz podjętych zadaniach – zgodnie z MZ I.7. 

Inspektor ds. obronnych, obrony cywilnej, wojska i spraw społecznych koordynuje zadaniami wymienionymi w rozporządzeniu (decyzji), w tym egzekwowaniem nałożonych 
świadczeń osobistych i rzeczowych (GCZK). 
Miejsce pracy: pomieszczenia służbowe uczestników modułu zadaniowego, a dla GZZK – pomieszczenia wskazane przez Wójta. 
Sposób wysłania dokumentów: z wykorzystaniem E-PUAP (do podmiotów będących w systemie), pisemnie (do podmiotów będących poza systemem E-PUAP), dublowane 
z wykorzystaniem poczty elektronicznej. 
Dane teleadresowe zaangażowanych podmiotów: znajdują się w oddzielnym zbiorze GCZK, bez możliwości wglądu osób trzecich 

C. Przedsięwzięcia reagowania 

a) Uporządkowany katalog głównych przedsięwzięć: 
 przyjmowanie informacji (GCZK): 

 przyjęcie informacji o wprowadzeniu stanu klęski żywiołowej, 

 monitorowanie rozwoju sytuacji, 

 przyjęcie informacji o niedoborze sił i środków powodujących ograniczenia w działaniu stosownych podmiotów, 

 przekazywanie danych, wiadomości i informacji kierownikowi Wójtowi;  
 wydanie zarządzenia (decyzji) wprowadzającego m.in. obowiązek świadczeń osobistych i rzeczowych: 

 uruchomienie GZZK, 

 przygotowanie przez GZZK propozycji świadczeń rzeczowych i osobistych, 

 opracowanie projektu zarządzenia (decyzji) w przedmiotowej sprawie i jego podpisanie, 

 koordynacja egzekwowaniem nałożonych świadczeń osobistych i rzeczowych; 

 publikacja rozporządzenia (decyzji), informowanie społeczeństwa o podjętych działaniach – zgodnie z SPO-6 „Zasady informowania ludności o zagrożeniach”, w tym: 

 umieszczanie treści rozporządzenia decyzji) na stronie internetowej Urzędu, 

 organizowanie konferencji prasowych,  

 uruchamianie punktu informowania ludności itp.; 

 poinformowanie podmiotów wyznaczonych przedmiotowym rozporządzeniem (decyzją) do egzekwowania wprowadzonego obowiązku świadczeń; 
 wydanie rozporządzenia (decyzji) odwołującego obowiązek świadczeń osobistych i rzeczowych; 

 wyrównywanie strat majątkowych wynikających z wprowadzenia obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych – zgodnie z SPO–11: 

 zebranie faktur, wykonanie zestawienia, pracowanie stosownych dokumentów – przelewów, 
 wypłacanie należności z tytułu wprowadzenia obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych 
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b) Kierowanie działaniami: 
 wiążące decyzje podejmuje Wójt, po konsultacjach z przedstawicielami stosownych podmiotów, 
 przyjmowanie informacji o sytuacji w zakresie sił i środków wykorzystywanych przez podmioty podczas prowadzenia działań ratowniczych, w tym informacji  

o niedoborze środków . 
 przygotowanie projektu przedmiotowego rozporządzenia (decyzji) – kieruje Sekretarz 
 publikacja na  stronie internetowej urzędu  – kieruje Sekretarz, 
 organizowanie konferencji i wystąpień Wójta – przygotowuje Sekretarz 
 wyrównywanie strat majątkowych wynikających z wprowadzenia obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych – kieruje Skarbnik   
 informowanie podmiotów wyznaczonych przedmiotowym rozporządzeniem (decyzją) do egzekwowania wprowadzonego obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych 

– kieruje inspektor ds. obronnych, obrony cywilnej, wojska i spraw społecznych. 
c) Dokumentowanie czynności: 

 obieg informacji – realizowane przez GCZK, 
 funkcjonowanie GZZK, 
 opracowanie rozporządzenia (decyzji) o obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych i jego publikacja na  stornach internetowych urzędu – inspektor ds. 

obronnych, obrony cywilnej, wojska i spraw społecznych 
 realizacja nałożonych świadczeń osobistych i rzeczowych – inspektor ds. obronnych, obrony cywilnej, wojska i spraw społecznych, 
 przygotowywanie stosownych materiałów i organizowanie konferencji prasowych i wystąpień Wójta –  Sekretarz 
 wyrównywanie strat majątkowych wynikających z wprowadzenia obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych – Skarbnik. 

d) Współdziałanie odbywa się w relacjach: 
 Wójt – Inspektor ds. obronnych, obrony cywilnej, wojska i spraw społecznych – w zakresie obiegu informacji, uruchamiania GZZK,  
 Wójt – Inspektor ds. obronnych, obrony cywilnej, wojska i spraw społecznych - przygotowania projektu rozporządzenia (decyzji) obowiązku świadczeń osobistych i 

rzeczowych  
 Wójt – Inspektor ds. obronnych, obrony cywilnej, wojska i spraw społecznych – podmioty  realizujące świadczenia osobiste i rzeczowe – w zakresie egzekwowania 

przedsięwzięć wymienionych w przedmiotowym rozporządzeniu (decyzji),  
 Wójt – Sekretarz – w zakresie publikacji ww. rozporządzenia (decyzji), 
 Wójt – Sekretarz – w zakresie precyzowania sposobów informowania społeczeństwa i mediów, 
 Wójt – Skarbnik  – w zakresie wyrównywania strat majątkowych wynikających z wprowadzenia obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych. 

e) Przyjęte procedury komunikacji społecznej – zgodnie z MZ.I.6, w tym m.in.:  
 uruchomienie własnej służby prasowej przez Sekretarza w celu przekazywania stosownych informacji oraz utrzymywania łączności ze społeczeństwem – m.in. 

poprzez organizowanie konferencji prasowych, briefingów prasowych itp.,  
 utworzenie w GCZK punktu informacyjnego, 
 współpraca GCZK z powiatowym centrum zarządzania kryzysowego odnośnie informowania ludności itp. 

f) Monitorowanie realizacji zadań – na podstawie meldunków przesyłanych do GCZK, przede wszystkim z jednostek samorządu terytorialnego i kierującego działaniami 
ratowniczymi. 

V. WSPARCIE ZE STRONY INNYCH INSTYTUCJI 

NIE DOTYCZY 

VI. BUDŻET ZADANIA 

Budżet gminy 

VII. PODSTAWY PRAWNE DZIAŁAŃ 

1. Art. 22 ust. 1, art. 23 ust. 1 pkt 2 i ust. 4 i 5 45 ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej 

Podpisy: 
Podpisy uczestników modułu zadaniowego znajdują się w ARKUSZU UZGODNIEŃ 
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MODUŁ ZADANIOWY MZ I.12 

OPRACOWAŁ 

Wójt Gminy Świerczów 

2020 

Treść zadania:  
Utrzymanie zdolności do zarządzania sytuacją kryzysową w przypadku uszkodzenia lub niedostępności 

obiektów i infrastruktury przewidywanej dla funkcjonowania GZZK 

Wykonawca 

zadania 

Wójt Gminy  

Uczestnicy 

1. Zastępca Wójta 
2. Sekretarz 
3. Komendant Gminny OSP  
4. Inspektor ds. obronnych, obrony cywilnej, wojska i spraw społecznych 

CEL ZADANIA 

Określenie sposobu uruchomienia Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (GZZK) w przypadku uszkodzenia lub niedostępności obiektów i infrastruktury w 
Urzędzie Gminy, przewidywanej dla jego funkcjonowania. 

EFEKT – zapewnienie Wójtowi skutecznego zarządzania sytuacją kryzysową 

I. WARUNKI OPERACYJNE REALIZACJI ZADANIA 

1. Presja czasu. 
2. Możliwość niekorzystnego rozwoju sytuacji. 
3. Uszkodzenie lub niedostępność obiektów wykorzystywanych na posiedzenie GZZK 

II. PRZEDSIĘWZIĘCIA DO WYKONANIA W RAMACH ZADANIA 

1. Wyznaczenie zapasowego miejsca do pracy GZZK lub wskazanie innej lokalizacji. 
2. Określenie składu trybu pracy i trybu uruchomienia GZZK. 
3. Zapewnienie funkcjonowania miejsca pracy GZZK. 
4. Zapewnienie obsługi administracyjno-biurowej GZZK. 
5. Przekazanie do wiadomości publicznej informacji związanych z ustaleniami GZZK 

III. KONCEPCJA DZIAŁANIA 

A. Tryb uruchamiania zasobów 

a) Uzgodnienie zapasowego miejsca pracy GZZK (innych lokalizacji) – w trybie określonym przez Wójta 

Zastępca Wójta podejmuje współpracę z Komendantem Gminnym OSP oraz Sekretarza odnośnie zapasowego miejsca pracy – zgodnie z trybem wskazanym 
przez  Wójta. 

b) Siły i środki własne: 
 siły: 

‒  członkowie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, 
‒ inne osoby zaproszone przez przewodniczącego Zespołu (Wójta), 
‒ Inspektor ds. obronnych, obrony cywilnej, wojska i spraw społecznych, Sekretarz, a także inne osoby potrzebne do obsługi posiedzenia Zespołu; 

 środki: telefony stacjonarne i komórkowe (z komunikatorem SI SMS), komputery,   zapasowe miejsce. 
c) Koncentracja personelu i sprzętu:   

 lokalizacja i pomieszczenia uzgodnione z danym administratorem, zarządcą, właścicielem – w przypadku innej lokalizacji pracy GZZK wskazane przez Wójta 
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np. w miejscu zdarzenia. 
d) Inne informacje – w przypadku braku łączności lub utrudnień w łączności radiowej – do informowania o zwołaniu posiedzenia Zespołu w innym niż przyjęte 

miejscu pracy (zapasowe) wykorzystywane są siły i środki OSP, samochód służbowy gminy. 

B. Organizacja kierowania/dowodzenia 

Wójt jako przewodniczący Zespołu podejmuje decyzję o zwołaniu posiedzenia, określając tryb jego uruchomienia, miejsce pracy (zapasowe lub inne 
              miejsce pracy) oraz w zależności od zagrożenia skład (członkowie Zespołu i/lub zaproszeni goście), stawiając określone zadania do wykonania. 

      Zastępca Wójta, po dokonaniu stosownych uzgodnień  co do miejsca posiedzenia, powiadamia  wytypowane osoby o miejscu, terminie i trybie zwołania posiedzenia 
Zespołu oraz o planowanej do umówienia tematyce.  

      Zastępca Wójta we współdziałaniu Sekretarzem  kierują przygotowaniem pomieszczeń w zapasowym miejscu pracy, w którym odbędzie się posiedzenie Zespołu. 
      Inspektor ds. obronnych, obrony cywilnej, wojska i spraw społecznych  kieruje procedurą aktualizowania danych teleadresowych GZZK, ekspertów, konsultantów 

itd.”, w celu wykorzystywania ich w procesie powiadamiania.  
              Sposoby przekazywania decyzji przewodniczącego Zespołu:  

 telefonami stacjonarnymi i komórkowymi (z komunikatorami SI SMS); 
 komputerami do powiadamiania drogą elektroniczną; 
 samochód służbowy gminy wykorzystany do informowania o decyzjach w przypadku zakłóceń teleinformatycznych. 
Miejsce pracy GZZK: wskazane   miejsce wskazane przez Wójta 
Miejsca pracy osób przygotowujących posiedzenia PZZK w zapasowym stanowisku lub miejscu wskazanym przez Wójta – pomieszczenia służbowe uczestników 
niniejszego modułu. 
Sposób wysłania dokumentów: z wykorzystaniem E-PUAP (do podmiotów będących w systemie), pisemnie (do podmiotów będących poza systemem E-PUAP), 
dublowane z wykorzystaniem poczty elektronicznej. 
Dane teleadresowe zaangażowanych podmiotów: znajdują się w oddzielnym zbiorze GCZK, bez możliwości wglądu osób trzecich 

C. Przedsięwzięcia reagowania 

a) Uporządkowany katalog głównych przedsięwzięć: 
 wyznaczenie zapasowego miejsca do pracy GZZK lub wskazanie innej lokalizacji: 

‒ uzgodnienie zapasowego miejsca pracy GZZK,  
‒ wskazanie innej lokalizacji, np. w miejscu zdarzenia, 
‒ postawienie zadań wykonawcom w zakresie przygotowania miejsca pracy GZZK; 

 określenie składu, trybu pracy i trybu uruchomienia GZZK: 
‒ wskazanie trybu uruchomienia GZZK (zwyczajny lub nadzwyczajny), 
‒ poinformowanie członków GZZK o trybie i miejscu pracy oraz rozpatrywanej tematyce; 

 zapewnienie funkcjonowania miejsca pracy GZZK: 
‒ uzgodnienie miejsca posiedzenia GZZK, w tym ich indywidualnych stanowisk pracy, 
‒ uzgodnienie kwestii zabezpieczenia logistycznego i teleinformatycznego posiedzenia GZZK; 

 zapewnienie obsługi administracyjno-biurowej GZZK; 

 przekazanie do wiadomości publicznej informacji związanych z ustaleniami GZZK – zgodnie z MZ I.1. 

b) Kierowanie działaniami: 
 Wójt podejmuje kluczowe decyzje odnośnie uruchomienia Zespołu, w tym decyzji o miejscu pracy, a także w zakresie organizacji posiedzenia oraz 

przekazywania informacji społeczeństwu o rozwoju sytuacji. 
 Zastępca Wójta, we współdziałaniu z Sekretarzem kieruje przedsięwzięciami dotyczącymi zabezpieczenia zapasowego miejsca pracy pod względem 

teleinformatycznym i logistycznym oraz informowania wybranych członków GZZK o miejscu, trybie, terminie posiedzenia. 
 Sekretarz, we współpracy z rzecznikami prasowymi poszczególnych członków GZZK, kieruje przygotowaniami materiałów informacyjnych skierowanych do 

ludności.  
c) Dokumentowanie przebiegu przedsięwzięć – przedstawiciel Podinspektor ds. organizacyjnych. 
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d) Współdziałania  odbywa się w nw. relacjach:  
 Wójt – Zastępca Wójta – w zakresie terminu i trybu uruchomienia Zespołu, składu i miejsca posiedzenia oraz jego tematyki, 
 Wójt – Sekretarz – w zakresie przygotowywania materiałów informacyjnych o zaistniałej sytuacji skierowanych do ludności gminy, 
 Zastępca Wójta – Sekretarz – w zakresie zabezpieczenia miejsca posiedzenia Zespołu pod względem teleinformatycznym i logistycznym, 
 zakres współdziałania pomiędzy Wójtem a zaproszonymi osobami będzie miał miejsce podczas posiedzenia w zakresie oceny danego zagrożenia propozycji 

działań i przekazywania określonych wiadomości do informacji publicznej. 
e) Przyjęte procedury komunikacji społecznej 

 utworzenie w GCZK punktu informacyjnego dla ludności, z zadaniem informowania mieszkańców o zagrożeniach i sposobach postępowania poprzez stacji, 
                                telewizyjne i radiowe, prasę, za pomocą ulotek i plakatów, z wykorzystaniem telefonii cyfrowej 

 uruchomienie własnej służby prasowej przez Sekretarza w celu przekazywania informacji oraz utrzymywania łączności ze społeczeństwem – m.in. poprzez 
organizowanie konferencji prasowych, briefingów prasowych itp. 

 przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniami – zadanie realizowane zgodnie z art. 17 ust. 5  ustawy o zarządzaniu 
kryzysowym; 

 współdziałanie pomiędzy członkami Zespołu, Sekretarzem oraz GCZK w kwestii przedstawiania kompatybilnych przedmiotowych treści; 
 uruchamianie urządzeń nagłaśniających, będących w gestii członków Zespołu w celu alarmowania ludności  

o zagrożeniach; 
 współpraca GCZK z powiatowym centrum zarządzania kryzysowego odnośnie informowania ludności o zagrożeniach. 

f) Wnioski z posiedzenia Zespołu przekazane wykonawcom do realizacji – projekt  protokół z posiedzenia Zespołu przesyła się do uczestników drogą elektroniczną  
w celu akceptacji lub ewentualnego przesłania uwag. Po wprowadzeniu dodatkowych wniosków protokół przedstawiany jest przewodniczącemu zespołu do 
akceptacji i zatwierdzenia. Po zakończeniu tego procesu protokół przesyłany jest do uczestników posiedzenia – do służbowego wykorzystania oraz realizacji 
przez stosowne podmioty wniosków i rekomendacji zawartych w protokole. 

g) Monitorowanie realizacji przyjętych wniosków/rekomendacji Zespołu – na szczeblu GCZK tworzony jest zbiór danych, w którym umieszcza się treść zadania 
(rekomendacji), termin realizacji i wykonawcę oraz sposób informowania o zrealizowaniu przyjętego przedsięwzięcia. W zbiorze tym odnotowuję się fakt 
zrealizowania zadania przez dany podmiot, a w przypadku jego niezrealizowania wysyła się informację przypominającą o realizacji danego wniosku 
(rekomendacji). 

IV. WSPARCIE ZE STRONY INNYCH INSTYTUCJI 

W przypadku braku łączności telefonicznej i utrudnionej łączności radiowej do powiadamiania członków Zespołu oraz osób zaproszonych przedmiotowe zadania 
wspierane jest przez siły i środki OSP 

V. BUDŻET ZADANIA 

Budżet gminy  

1. PODSTAWY PRAWNE DZIAŁAŃ 

2. Art. 19 ust. 4 49 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym.  

3. Art. 31a, ustawy z dnia 19 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. 
4. Zarządzenie nr 178/2012   Wójta Gminy z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie powołania i organizacji Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego           

Podpisy: 
Podpisy uczestników modułu zadaniowego znajdują się w ARKUSZU UZGODNIEŃ 
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MODUŁ ZADANIOWY 

 

 

MZ I.13 

 

OPRACOWAŁ 

Wójt Gminy Świerczów 

2020 

Treść zadania  
Działanie w przypadku wprowadzenia stopnia alarmowego lub stopnia alarmowego CRP, z uwzględnieniem 

każdego ze stopni alarmowych 

Wykonawca 

zadania 
Wójt Gminy  

Uczestnicy 

1. Zastępca Wójta 
2. Sekretarz Gminy 
3. Inspektor ds. obronnych, obrony cywilnej, wojska i spraw społecznych 

 

I. CEL ZADANIA 

Określenie działań umożliwiających wprowadzanie na terenie gminy stopni alarmowych. 

EFEKT –  zapewnienie skutecznych możliwości Staroście ostrzegania i alarmowania ludności o wystąpieniu zagrożenia terrorystycznego 

II. WARUNKI OPERACYJNE REALIZACJI ZADANIA 

1. Presja czasu. 
2. Możliwość niekorzystnego rozwoju sytuacji. 
3. Możliwość niepoprawnego funkcjonowania zaplanowanego modelu prowadzenia działań. 
4. Utrudnienie w obiegu informacji w wyniku braku lub zakłóceń łączności telefonicznej, przewodowej i radiowej 

III. PRZEDSIĘWZIĘCIA DO WYKONANIA W RAMACH ZADANIA 

1. Potwierdzenie – przesłanie do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (WBiZK))  – potwierdzenia informacji o otrzymaniu zarządzenia Prezesa Rady 
Ministrów o wprowadzeniu stopnia alarmowego lub stopnia alarmowego CRP (alternatywnie). 

2. Realizacja zadań określonych w zarządzeniach wprowadzających, zmieniających i odwołujących stopnie alarmowe lub stopnia alarmowego CRP (alternatywnie). 
3. Rozpatrywanie wniosków i udzielenie pomocy w realizacji zadań w zakresie sił i środków posiadanych przez Wójta. 
4. Uruchomienie i realizacja modułu zadaniowego. 
5. Monitorowanie zadań realizowanych przez stosowne podmioty. 
6. Opracowanie raportu o stanie realizacji zadań wynikających z wprowadzonego stopnia i przesłanie do WBiZK – w czasie nie dłuższym niż 12 godzin 

IV. KONCEPCJA DZIAŁANIA 

A. Tryb uruchamiania zadania 

a) Potwierdzenie o otrzymaniu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów o wprowadzenia stopnia alarmowego lub stopnia alarmowego CRP następuje w trybie 
natychmiastowym przez GCZK, z jednoczesnym poinformowaniem o tym zarządzeniu Wójta. 

Realizacja zadań następuje w trybie określonym w przedmiotowym zarządzeniu.  
Rozpatrywanie wniosków o udzielenie pomocy następuje po wykonaniu ich zestawienia ogólnego i ich weryfikacji. 
Uruchomienie i realizacja modułu zadaniowego dla gminy – zgodnie z zarządzeniem. 
Monitorowanie czynności – w trybie ciągłym od momentu postawienia zadań.  
Opracowanie raportu o stanie realizacji zadań i przesłanie do WBiZK–  w trybie do 12 godzin. 

b) Siły i środki własne: 
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 siły – pracownicy GCZK i inspektor ds. obronnych, obrony cywilnej, wojska i spraw społecznych, 
 środki – komputery, telefony, faxy. 

c) Koncentracja personelu i sprzętu: GCZK. 
d) Inne informacje – rodzaje stopni alarmowych znajdują się w załączniku 

B. Organizacja kierowania/dowodzenia 

GCZK przyjmuje informacje o wydaniu zarządzenia wprowadzającego, zmieniającego i odwołującego stopnie alarmowe lub stopnie alarmowe CRP, potwierdza jego 
otrzymanie do WBiZK oraz informuje o tym Wójta. 
Wójta, Sekretarz,  Inspektor ds. obronnych, obrony cywilnej, wojska i spraw społecznych,   analizują treść zarządzenia i przedsięwzięcia w nim wymienione w 
aspekcie uruchomienia i realizacji właściwego modułu zadaniowego gminy 

Przyjmowanie wniosków o udzielenie pomocy w realizacji zadań w ramach sił i środków posiadanych przez Wójta, wykonanie zestawienia zbiorczego  
i przedstawienie wyników Wójtowi – realizuje Inspektor ds. obronnych, obrony cywilnej, wojska i spraw społecznych . Po rozpatrzeniu wniosku i ich akceptacji 
realizowane są przedsięwzięcia. 
Monitorowanie zadań oraz opracowanie raportu o stanie ich realizacji należy do GCZK. 
Miejsce pracy: pomieszczenia służbowe uczestników niniejszego modułu zadaniowego 

C. Przedsięwzięcia reagowania 

a) Katalog zadań: 
 pozyskanie i przeprowadzenie analizy przedmiotowego zarządzenia Prezesa Rady Ministrów, 
 potwierdzenie do WBiZK informacji o otrzymaniu zarządzenia, 
 poinformowanie Wójta o wprowadzeniu przez Radę Ministrów stopni alarmowych lub stopni alarmowych CRP, 

 zwołanie posiedzenia Gminnego Zespołu Zarządzenia Kryzysowego – zgodnie z MZ I.2, 

 powiadomienie stosownych podmiotów o sytuacji, 
 uruchomienie i realizacja modułu zadaniowego, 
 przekazanie środków zainteresowanym podmiotów 
 monitorowanie zadań realizowanych przez stosowne podmioty, 
 opracowanie raportu o stanie realizacji zadań wynikających  z wprowadzonego stopnia i przesłanie do WBiZK. 

b) Kierowanie działaniami: 
 pozyskanie i przeprowadzenie analizy przedmiotowego zarządzenia Prezesa Rady Ministrów – GCZK, 
 potwierdzenie do WBiZK informacji o otrzymaniu zarządzenia – WCZK, 
 poinformowanie Wójta o wprowadzeniu przez Radę Ministrów stopni alarmowych lub stopni alarmowych CRP – Kierownik GCZK, 
 zwołanie posiedzenia Gminnego Zespołu Zarządzenia Kryzysowego – zgodnie z MZ.I.2 – Zastępca Wójta  na polecenie Wójta . 
 powiadomienie stosownych podmiotów o sytuacji – Kierownik GCZK, 
 uruchomienie i realizacja modułu zadaniowego– Inspektor ds. obronnych, obrony cywilnej, wojska i spraw społecznych , 
 przyjęcie informacji o wsparciu jednostek samorządu terytorialnego w zakresie sił   
 monitorowanie zadań realizowanych przez stosowne podmioty – Sekretarz poprzez GCZK, 

c) opracowanie raportu o stanie realizacji zadań wynikających  z wprowadzonego stopnia i przesłanie do WBiZK – Inspektor ds. obronnych, obrony cywilnej, wojska i 
spraw społecznych 

d) Dokumentowanie działań:  
 GCZK dokumentuje działania związane z pozyskaniem informacji o wydaniu zarządzenia oraz jej potwierdzenia, opracowywania raportów o stanie realizacji 

zadań, 
 GCZK dokumentuje wnioski podmiotów o wsparcie ich siłami i środkami Wójta, 
 GCZK dokumentuje realizacje zadań w zakresie uruchomienie modułu zadaniowego w urzędzie gminy. 
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e) Współdziałanie odbywa się w nw. relacjach: 
 Wójt Gminy – Inspektor ds. obronnych, obrony cywilnej, wojska i spraw społecznych – GCZK – w zakresie obiegu informacji (przyjęcia, potwierdzenia, 

opracowania raportu itp.), 
 Wójt Gminy – Zastępca Wójta– GCZK – w zakresie wsparcia podmiotów siłami i środkami Wójta (przyjęcie wniosków, ich analiza, opracowanie zestawienia 

zbiorczego, a po akceptacji przekazywanie stosownego sprzętu potrzebującym), 
 Wójt Gminy –– Sekretarz –Inspektor ds. obronnych, obrony cywilnej, wojska i spraw społecznych – w zakresie uruchomienia i realizacji modułu zadaniowego, 
 Wójt Gminy – Sekretarz –w zakresie monitorowania zadań realizowanych przez podmioty. 

 

f) Przyjęte procedury komunikacji społecznej – zgodnie z MZ.I.6: 
 utworzenie w GCZK punktu informacyjnego dla ludności z zadaniem informowania mieszkańców gminy o zadaniach realizowanych w ramach zarządzenia o 

wprowadzeniu stopni alarmowych lub stopni alarmowych CRP, 
 uruchomienie własnej służby prasowej przez Sekretarza,   w celu przekazywania informacji oraz utrzymywania łączności ze społeczeństwem – m.in. poprzez 

organizowanie konferencji prasowych, briefingów prasowych itp., 
 współdziałanie pomiędzy członkami Zespołu, Sekretarzem,  oraz GCZK w kwestii przedstawiania kompatybilnych przedmiotowych treści, 
 współpraca GCZK PCZK odnośnie informowania ludności o zagrożeniach. 

g) Monitorowanie realizacji zadań – NIE DOTYCZY  

V. WSPARCIE ZE STRONY INNYCH INSTYTUCJI 

NIE DOTYCZY 

VI. BUDŻET ZADANIA 

Budżet gminy   

VII. PODSTAWY PRAWNE DZIAŁAŃ 

1. Art. 16 ust. 1 i 2 51 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniu antyterrorystycznym. 

2. § 4 52 zarządzenie nr 18 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie wykazu przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania. 

3. § 3 i 4 63 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych  

i stopniach alarmowych CRP 

Podpisy: 
Podpisy uczestników modułu zadaniowego znajdują się w ARKUSZU UZGODNIEŃ  
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MODUŁ ZADANIOWY 

 

 

MZ I.14 

 

OPRACOWAŁ 

Wójt Gminy Świerczów 

2020 

Treść zadania:  

Organizacja wykonywania zadań wynikających z podwyższania gotowości obronnej państwa czasu kryzysu 

i/lub wojny (zgodnie z Planem operacyjnym funkcjonowania Gminy Świerczów na czas zewnętrznego zagrożenia 

bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny) 

Wykonawca 

zadania 
Wójt Gminy 

Uczestnicy 

1. Kierownicy referatów i samodzielne stanowiska pracy Urzędu Gminy   
2. Kierownicy podległych Wójtowi jednostek organizacyjnych. 
3. Przedsiębiorcy i organizacje społeczne wytypowane do wykonania zadań obronnych. 

I. CEL ZADANIA – określenie szczegółowych kierunków działania w zakresie realizacji zadań obronnych, a w tym w szczególności: 

1. w stanie stałej gotowości obronnej państwa: 
a) kształtowanie bezpiecznego środowiska, 
b) utrzymywanie odpowiednich zdolności obronnych; 

2. w stanie gotowości obronnej państwa czasu kryzysu: 
a) przeciwdziałanie zaskoczeniu, 
b) demonstracja gotowości, siły i woli narodu do obrony państwa; 

3. w stanie gotowości obronnej państwa czasu wojny: 
a) przeciwdziałanie agresji,  
b) osiągnięcie pełnej gotowości do obrony państwa 

        EFEKT – zapewnienie Staroście skutecznych mechanizmów do umacniania obronności kraju, przygotowanie ludności i mienia na wypadek kryzysu 

                      wojny  

II. WARUNKI OPERACYJNE REALIZACJI ZADANIA 

1. Wystąpienie chaosu i paniki. 
2. Możliwość wystąpienia zbiorowych zakłóceń porządku publicznego. 
3. Brak łączności telefonicznej, utrudniona łączność radiowa pomiędzy służbami, utrudnienia w obiegu informacji. 
4. Presja czasu. 
5. Możliwość występowania zdarzeń z kategorii przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu oraz mieniu  

III. PRZEDSIĘWZIĘCIA DO WYKONANIA W RAMACH ZADANIA 

1. Utworzenie i funkcjonowanie systemu stałych dyżurów. 
2. Zadania stałej gotowości obronnej państwa – realizacja zadań planistycznych, organizacyjnych, szkoleniowych i kontrolnych utrzymujących w sprawności system 

obronny państwa.  
3. Zadania gotowości obronnej państwa czasu kryzysu. 
4. Zadania gotowości obronnej państwa czasu wojny 

IV. KONCEPCJA DZIAŁANIA 

A. Tryb uruchamiania zasobów 

a) Stan stałej gotowości obronnej państwa utrzymuje się w czasie pokoju, gdy nie stwierdza się istotnych zagrożeń zewnętrznego bezpieczeństwa państwa. 
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Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego (GCZK), pozyskuje przedmiotowe informacje (np. postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o 
wprowadzenie danej gotowości obronnej państwa) i w trybie natychmiastowym przekazuje bezpośrednio Wójtowi. 
Wójt w trybie określonym ww. dokumentami podejmuje stosowne decyzje i stawia określonym podmiotom zadania. 
Inspektor ds. obronnych, obrony cywilnej, wojska i spraw społecznych oraz kierownicy określonych podmiotów, realizują zadania w trybie określonym przez 
Wójta 

b) Siły i środki własne: 

 siły – pracownicy GCZK,  

 środki – komputery, telefony, fax.  
c) Koncentracja personelu i sprzętu: GCZK. 
d) Inne Informacje:  

Wójt tworzy system stałych dyżurów – w celu zapewnienia ciągłości przekazywania decyzji organów uprawnionych do uruchamiania realizacji zadań ujętych w 
Planie operacyjnym funkcjonowania Gminy Świerczów na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, kierownikom podległych i 
nadzorowanych jednostek organizacyjnych, przedsiębiorcom i organizacjom społecznym wytypowanym do wykonania określonych zadań obronnych, mających 
swoją siedzibę na terenie gminy. 
System stałych dyżurów w urzędzie gminy utworzono na podstawie zarządzenia nr ……… Wójta Gminy Świerczów z dnia ……………...  

B. Organizacja kierowania/dowodzenia 

Wójt Gminy: 
a) określa szczegółowe kierunki działania dla kierowników   jednostek organizacyjnych w zakresie realizacji zadań obronnych, 
b) organizuje wykorzystanie miejscowych sił i środków na potrzeby obronności państwa i obszaru gminy, w tym ochrony ludności oraz dóbr materialnych i kultury 

przed środkami rażenia, jak również niesienia pomocy poszkodowanym, 
c) kontroluje i ocenia wykonywanie zadań obronnych przez organy, podmioty, jednostki organizacyjne i organizacje, 
d) organizuje edukację społeczeństwa dotyczącą przygotowania obronnego oraz prowadzi szkolenia i ćwiczenia obronne. 

Sekretarz kieruje działaniami Stałego Dyżuru, który zadania szczegółowe realizuje zgodnie z „Instrukcją Stałego Dyżuru” 
Miejsce pracy Stałego Dyżuru – sekretariat urzędu 
Miejsca pracy podmiotów systemu Stałego Dyżuru – zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami. 
Sposób wysłania dokumentów: z wykorzystaniem E-PUAP (do podmiotów będących w systemie), pisemnie (do podmiotów będących poza systemem E-PUAP), 
dublowane z wykorzystaniem poczty elektronicznej. 
Dane teleadresowe zaangażowanych podmiotów: znajdują się w oddzielnym zbiorze  bez możliwości wglądu osób trzecich 

C. Przedsięwzięcia reagowania 

a) Katalog działań: 

  utworzenie i funkcjonowanie systemu stałych dyżurów 

‒ uruchamianie, w warunkach wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa państwa, procedur związanych z podwyższaniem gotowości obronnej państwa, 
‒ przekazywanie decyzji upoważnionych organów w sprawie uruchomienia określonych zadań wynikających z wprowadzania wyższych stanów gotowości 

obronnej państwa, 
‒ przekazywanie właściwym organom informacji o stanie sił uruchamianych podczas podwyższania gotowości obronnej państwa; 

 zadania stałej gotowości obronnej państwa – realizacja zadań planistycznych, organizacyjnych, szkoleniowych i kontrolnych a w szczególności: 

 utrzymanie sprawności systemu obronnego państwa poprzez:  
 monitorowanie i ocena potencjalnych zagrożeń, 
 kierowanie przygotowaniami obronnymi w czasie pokoju, 
 planowanie operacyjne i programowanie obronne, 
 utrzymywanie gotowości sił i środków, 
 rozdział kompetencji i zadań, 
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 prowadzenie szkoleń, ćwiczeń, treningów i kontroli, 
 rozwój nowych zdolności. 

 dbałość o bezpieczeństwo państwa:  
 wychowanie patriotyczne, 
 umacnianie więzi politycznych,  ekonomicznych, organizacyjnych i kulturowych, 
 realizacja innych zadań; 

  zadania gotowości obronnej państwa czasu kryzysu: 

 rozwijanie wybranych elementów systemu obronnego państwa:  
 realizacja zadań wynikających z wprowadzenia stanu wyjątkowego, 
 zabezpieczenie mobilizacyjnego i operacyjnego rozwinięcia Sił Zbrojnych RP, 
 przygotowanie do rozwinięcia stanowisk kierowania, 
 przegląd i aktualizacja planów operacyjnych, 
 intensyfikacja współpracy cywilno-wojskowej, 

 reagowanie kryzysowe:   
 przyjęcie i zabezpieczenie przegrupowania sojuszniczych sił wzmocnienia; 
 ochrona infrastruktury krytycznej; 
 ochrona ludności przed bronią konwencjonalną i BMR; 
 ochrona dóbr kultury; 

 minimalizowanie skutków zagrożeń: 
 walka z przestępczością i dywersją, 
 podniesienie efektywności organizacyjnej i wsparcia społecznego, 
 działania medialne. 

             realizacja innych zadań, zgodnie z „Planem operacyjnym funkcjonowania powiatu brzeskiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia państwa i w czasie wojny”; 

  zadania gotowości obronnej państwa czasu wojny: 

 pełne rozwinięcie systemu obronnego państwa: 
 realizacja zadań wynikających z wprowadzenia stanu wojennego, 
 integracja wysiłków  w celu  zabezpieczenia potrzeb sił zbrojnych RP i sojuszniczych sił wzmocnienia, 
 uruchomienie głównych i  zapasowych stanowisk kierowania, 
 uruchamianie planów operacyjnych, 

 działania obronne: 
 ochrona ważnych obiektów państwowych, 
 pomoc przy inżynieryjnej rozbudowie terenu, 
 utrzymanie szlaków komunikacyjnych; 

 minimalizacja strat i zniszczeń: 
 ochrona ludności przed bronią konwencjonalną i broni masowego rażenia, 
 ochrona infrastruktury krytycznej i dóbr kultury, 
 ewakuacja ludności z zagrożonych obszarów, 
 walka z przestępczością i dywersją, 
 organizacja wsparcia społecznego, 
 utrzymanie w  najwyższej gotowości systemów ratownictwa, pomocy medycznej i współdziałania, 
 działania medialne 

             realizacja innych zadań, zgodnie z „Planem operacyjnym funkcjonowania powiatu brzeskiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia państwa i w czasie wojny”. 
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        KOMPETENCJE ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W ZAKRESIE PRZYGOTOWAŃ OBRONNYCH 

1. Samorządy gminne 

1) opracowują Plan operacyjny funkcjonowania gminy  
2) kierują realizacją przedsięwzięć związanych z przygotowaniem stanowiska kierowania Urzędów Gminnych (w tym organizację stałego Dyżuru) oraz podległych 

podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz przygotowuje organizację Zespołów Zastępczych Miejsc Szpitalnych (ZZMSz) nie wszystkie gminy; 
3) opracowują plan akcji kurierskiej w zakresie rejonów i tras bezpośredniego doręczania dokumentów powołania adresatom, po 1 egzemplarzu planu przesyła 

staroście i WKU w Brzegu, 
4) opracowują plan rozplakatowania obwieszczeń, 
5) organizują edukację społeczeństwa dotyczącą przygotowania obronnego oraz prowadzi szkolenia i ćwiczenia obronne szczebla gminnego; 
6) nakładają decyzje administracyjne do wykonywania świadczeń osobistych i rzeczowych oraz opracowuje gminny plan świadczeń na okres pokoju i wojny 

b) Kierowanie działaniami: 
Wójt Gminy: 
 kieruje realizacją przedsięwzięć związanych z podwyższaniem gotowości obronnej państwa wykonywanych przez   przedsiębiorców oraz inne jednostki 

organizacyjne i organizacje społeczne mające swoją siedzibę na terenie gminy, 
 kieruje realizacją przedsięwzięć związanych z przygotowaniem stanowisk kierowania dla organów terenowych, 
 koordynuje przedsięwzięcia niezbędne dla zabezpieczenia mobilizacji jednostek wojskowych i wykonywania świadczeń na rzecz obrony. 

    Dokumentowanie działań – realizuje Inspektor ds. obronnych, obrony cywilnej, wojska i spraw społecznych przez GCZK 

c) Współdziałanie odbywa się w relacjach  
 Wójt Gminy – Inspektor ds. obronnych, obrony cywilnej, wojska i spraw społecznych  – w zakresie przygotowania dokumentów i ich przesłania do 

wykonawców, 
 Wójt Gminy – Inspektor ds. obronnych, obrony cywilnej, wojska i spraw społecznych  – kierownicy zaangażowanych jednostek organizacyjnych – w zakresie 

realizacji określonych przez Wójta zadań i wymiany informacji w przedmiotowych sprawach. 

d) Przyjęte procedury komunikacji społecznej – zgodnie z modułem zadaniowym MZ I.6. 

e) Monitorowanie realizacji zadań – na podstawie meldunków przesyłanych do Stałego Dyżuru, poprzez GCZK. 

V. WSPARCIE ZE STRONY INNYCH INSTYTUCJI 

NIE DOTYCZY 

VI. BUDŻET ZADANIA 

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach 
przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego 

VII. PODSTAWY PRAWNE DZIAŁAŃ 

1. Art. 19 ust. 2 57 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym. 
2. Art. 17 ust.6, 7, Art. 18 ust. 2 58 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. 
3. § 2 ust. 1, § 8  ust. 2 pkt 3 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie gotowości obronnej państwa. 
4. §  14 69 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych 

państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego. 
5. Zarządzenia nr 9/2012 Wójta Gminy Świerczów  z dnia 5 czerwca 2012 r.  w sprawie określenia szczegółowych zasad pełnienia służby „Stałego dyżuru” oraz zasady organizacyjne  

stałych dyżurów  w Gminie Świerczów i określenia osoby odpowiedzialnej za organizację i funkcjonowanie stałego dyżuru, zm. Zarządzeniem 290/2017 z dnia 16.10.2017 r. w 

sprawie zmiany załącznika nr 2 do Zarządzenia Nr 9/2012 Wójta Gminy Świerczów  z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad pełnienia służby „Stałego 

dyżuru” oraz zasady organizacyjne  stałych dyżurów  w Gminie Świerczów  i określenia osoby odpowiedzialnej za organizację i funkcjonowanie stałego dyżuru 

Podpisy: 

NIE DOTYCZY 
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3.3. Standardowe Procedury Operacyjne   
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WYKAZ 
standardowych procedur operacyjnych (SPO) 

 
 

Numer              
procedury 

Nazwa procedury Strona 

SPO – 1 Organizowanie punktu informacyjnego dla ludności 162 

SPO – 2 Przekazywanie ludności informacji wyprzedzającej o zdarzeniu radiacyjnym 164 

SPO – 3 Informowanie ludności o zagrożeniach 166 

SPO – 4 Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty aktów prawnych  168 

SPO – 5 
Informowanie o przekroczeniach dopuszczalnych albo alarmowych poziomów substancji niebezpiecznych w powietrzu albo o 
możliwości takich przekroczeń 

170 

SPO – 6 Ostrzeganie i alarmowanie o zagrożeniach wynikających ze zjawisk hydrometeorologicznych 172 

SPO – 7 Ostrzeganie i alarmowanie ludności 174 

SPO – 8 Uruchamianie i działanie zespołu zarządzania kryzysowego 176 

SPO – 9 Działanie Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w stanie normalnym 178 

SPO – 9A 
Działanie Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego po otrzymaniu ostrzeżenia hydrologiczno-meteorologicznego – 
intensywne opady deszczu, roztopy, zagrożenie powodziowe 

180 

SPO – 9B 
Działanie Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego po otrzymaniu ostrzeżenia hydrologiczno-meteorologicznego – silne 
burze, silne wiatry, zawieje, zamiecie śnieżne 

182 

SPO – 9C 
Działanie Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego po otrzymaniu ostrzeżenia hydrologiczno-meteorologicznego – upały, 
silne mrozy 

184 

SPO – 9D 
 

Działanie Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego po otrzymaniu informacji o poważnej awarii przemysłowej 
186 

SPO – 9E 
 

Działanie Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego po otrzymaniu informacji o poważnej katastrofie drogowo-kolejowej 
188 

SPO – 9F 
 

Działanie Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego po otrzymaniu informacji o poważnej katastrofie budowlanej 
190 

SPO – 9G 
 

Działanie Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego po otrzymaniu informacji o zamachu terrorystycznym 
192 

SPO – 9H 
 

Działanie Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego po otrzymaniu informacji o zdarzeniu radiacyjnym 
194 

SPO – 9I Działanie Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w przypadku różnych zdarzeń 196 

SPO – 9J Działanie Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w ramach krajowego systemu wykrywania skażeń i alarmowania 198 

SPO – 10 Działanie wojewódzkiej drużyny wykrywania zagrożeń radiacyjnych nie dotyczy 

SPO – 11 Wykorzystywanie sprzętu z magazynu OC oraz magazynu przeciwpowodziowego 201 

SPO – 12 Ocenianie i dokumentowanie szkód 203 

SPO – 13 Wyrównywanie strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności, oraz praw człowieka i obywatela nie dotyczy 

SPO – 14 Przyznawanie odszkodowań za poniesione straty w związku z udziałem w zorganizowanej akcji społecznej nie dotyczy 
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Numer              
procedury 

Nazwa procedury Strona 

SPO – 15 Refundowanie kosztów świadczeń zdrowotnych udzielanych w związku ze zwalczaniem epidemii nie dotyczy 
SPO – 16 Wprowadzanie działań interwencyjnych po zdarzeniu radiacyjnym 208 

SPO – 17 Wprowadzanie świadczeń rzeczowych i osobistych 210 

SPO – 18 
Opracowywanie rozporządzenia w sprawie wprowadzenia czasowych ograniczeń na obszarze zagrożenia, w tym praw człowieka i 
obywatela 

212 

SPO – 19 Pozyskiwanie osadzonych w zakładach karnych nie dotyczy 
SPO – 20 Koordynowanie działań wolontariatu podczas prognozowanego zagrożenia i jego wystąpienia 215 

SPO – 21 Wsparcie działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych 217 

SPO – 22 Wsparcie ewakuacji dla jednostek samorządu terytorialnego 219 

SPO – 23 Wnioskowanie o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej 221 

SPO – 24 Wydanie rozporządzenia wojewody, w przypadku wprowadzenia stanu wyjątkowego tylko na obszarze województwa nie dotyczy 
SPO – 25 Ogłaszanie przez wojewodę stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii nie dotyczy 
SPO – 26 Wprowadzanie obowiązkowych szczepień podczas stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego nie dotyczy 
SPO – 27 Uruchamianie miejsc kwarantanny i izolacji wraz z zabezpieczeniem logistycznym nie dotyczy 
SPO – 28 Podwyższanie stanu gotowości szpitali nie dotyczy 
SPO – 29 Koordynowanie działań jednostek systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego w sytuacjach kryzysowych nie dotyczy 
SPO – 30 Koordynowanie działań jednostek systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego w przypadku strajku pracowników systemu nie dotyczy 
SPO – 31 Opracowanie wniosku do ministra gospodarki w sprawie zwiększenia dostaw paliwa – zmniejszenia zapasów nie dotyczy 
SPO – 32 Wydawanie upoważnień do zakupy paliw i nadzorowanie ich dystrybucji 231 

SPO – 33 Udzielanie pomocy turystom w powrocie do kraju nie dotyczy 
SPO – 34 Zawieszanie organów jednostek samorządu terytorialnego i wyznaczanie pełnomocnika do kierowania działaniami nie dotyczy 
SPO – 35 Kontrolowanie funkcjonowania administracji rządowej i samorządowej w stanie wyjątkowym nie dotyczy 
SPO – 36 Zawieszanie organów jednostek samorządu terytorialnego i wyznaczanie komisarza rządowego nie dotyczy 
SPO – 37 Wdrożenie rozporządzenia odnośnie ograniczania działalności edukacyjnej 237 

SPO – 38 Postępowanie i wydawanie decyzji w sprawach odosobnienia osób  nie dotyczy 
SPO – 39 Wprowadzanie cenzury nie dotyczy 
SPO – 40 Realizowanie usług pocztowych na obszarach objętych zagrożeniem nie dotyczy 
SPO – 41 Uruchamianie zastępczych miejsc szpitalnych nie dotyczy 
SPO – 42 Wprowadzanie, zmiana i odwołanie stopni alarmowych 243 
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SPO – 1 

Rodzaj  
dokumentu 

Standardowa procedura operacyjna Data   

Nazwa  
dokumentu 

Organizowanie punktu informacyjnego dla ludności Podmiot opracowujący 
UG 

Stanowisko ds. obronnych, 
obrony cywilnej, wojska i spraw 

społecznych 

 

I . Cel procedury 

Określenie sposobu organizowania punktu informacyjnego. 
 

II. Lider/uczestnicy procedury  

 

Wójt/ Sekretarz Gminy,  wyznaczeni pracownicy Urzędu Gminy . 
 
 

III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 

 

Wejścia Wyjścia 
Podstawy prawne realizacji procedury 

 

Powstanie zdarzenia 
wymagającego 
zorganizowania punktu 
informacyjnego dla ludności. 

 
Zakończenie pracy punktu 
informacyjnego. 

 
Art. 19, ust. 2, pkt 1  ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r.              
o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2020 r., poz.1856 ) 
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IV. Przebieg procedury  

 

Opis postępowania Wykonawcy 

 
1. Podjęcie decyzji o uruchomieniu punktu informacyjnego dla ludności                   

w  Gminie Świerczów oraz wyznaczenie kierownika i osób do pracy 
zmianowej, wydanie dokumentów oraz udzielenie instruktażu                   
z zakresu i sposobie przekazywania informacji. 

 

 Wójt, 
 

2. Uruchomienie punktu informacyjnego –  
3. Powiadomienie wyznaczonych pracowników  Urzędu Gminy. 

 

 Sekretarz Gminy 
4. Przekazanie informacji osobom obsługującym punkt informacyjny  

         dla ludności. 

5. Nadzorowanie pracy punktu informacyjnego. 
 

6. Podjęcie decyzji o zakończeniu pracy punktu informacyjnego. 
 Wójt, 
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SPO – 2 

Rodzaj  
dokumentu 

Standardowa procedura operacyjna Data   

Nazwa  
dokumentu 

Przekazywanie ludności informacji wyprzedzającej 

o zdarzeniu radiacyjnym 
Podmiot opracowujący 

UG 
Stanowisko ds. obronnych, 

obrony cywilnej, wojska i spraw 

społecznych 

 

I . Cel procedury 

Przekazanie informacji wyprzedzającej o zdarzeniu radiacyjnym  

 

III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 

Wójt/ GZZK, GCZK,  gminne jednostki OSP.  
 

 

Wejścia Wyjścia 
Podstawy prawne realizacji procedury 

 

 
Otrzymanie rozporządzenia 
wojewody. 

 
Poinformowanie ludności. 

 
Art. 92, ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe  
(t.j. Dz. U. z 2019r. poz.1792); 
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IV. Przebieg procedury  

 

Opis postępowania  Wykonawcy 

1. Przyjęcie rozporządzenia wojewody zawierającego informację  
      wyprzedzającą o zdarzeniu radiacyjnym.   GCZK 

2.   Przekazanie rozporządzenia wojewody  jednostkom OSP celem 
przekazania ludności na terenach zagrożonych (poprzez urządzenia 
nagłaśniające na pojazdach). 
 

 Inspektor ds. obronnych, obrony cywilnej, wojska i spraw 
społecznych 

 Komendant Gminny OSP 

3.Umieszczenie treści rozporządzenia  na stronie internetowej Urzędu 
Gminy  

 

 Informatyk     

4.    Wydrukowanie treści rozporządzenia w formie ulotek i dystrybuowanie  
       w strefach zagrożonych poprzez wyznaczone osoby.  

 Inspektor ds. organizacyjnych   

5.   Przekazanie rozporządzenia Wojewody do środków lokalnego   
       przekazu (ustawowy obowiązek jego bezpłatnego opublikowania).  Sekretarz 

6.Podejmowanie działań w celu przekazania, publikowania oraz  
       rozpowszechniania rozporządzenia zmieniającego lub uchylającego 
        rozporządzenie przekazujące informacje wyprzedzające.  Sekretarz   
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SPO – 3 

Rodzaj  
dokumentu 

Standardowa procedura operacyjna Data  

Nazwa  
dokumentu 

Informowanie ludności o zagrożeniach Podmiot opracowujący 
UG 

Stanowisko ds. obronnych, 
obrony cywilnej, wojska i spraw 

społecznych 

 

I . Cel procedury 

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

 

II. Lider/uczestnicy procedury  

 

Wójt/Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego (GZZK), Sekretarz Gminy, Komendant Gminny OSP,  Inspektor ds. organizacyjnych, . 
 

III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 

 

Wejścia Wyjścia 
Podstawy prawne realizacji procedury 

 

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

 
Poinformowanie ludności. 

 
 
 

 
Art. 19, ust. 2, pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r.                      
o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2020 r., poz.1856) 
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IV. Przebieg procedury  

 

Opis postępowania Wykonawcy 

1. Monitorowanie, analizowanie i prognozowanie bezpieczeństwa ludności i środowiska naturalnego 
poprzez wymianę informacji z elementami  Gminnego Systemu Wczesnego Ostrzegania.   

 GZZK. 

2. Przyjęcie, weryfikacja i przygotowanie informacji. 

3. Informowanie ludności, stosownie do rodzaju zagrożenia i czasu jego powstania (z wyjątkiem sposobu 
informowania po zaistnieniu zdarzeń radiacyjnych ujętych w SPO – 2 poprzez: 

 
1) przekazywanie informacji do mediów przez Sekretarza Gminy, 
2) umieszczanie informacji na stronie internetowej Urzędu Gminy, 
3) ulotki i obwieszczenia. 

 Wójt, 
 GZZK, 
 Sekretarz, 

 

4. Na polecenie Wójta zorganizowanie punktu informacyjnego dla ludności, w tym uruchomienie infolinii 
– zgodnie z SPO – 1 . 

 Sekretarz 
 

5. Przekazanie informacji do powiatowego centrum zarządzania kryzysowego.  GZZK 
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SPO – 4 

Rodzaj  

dokumentu 
Standardowa procedura operacyjna Data  

Nazwa  
dokumentu 

Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób 

zwyczajowo przyjęty aktów prawnych  
Podmiot opracowujący UG 

Stanowisko ds. organizacyjnych 

 

I . Cel procedury 

Określenie sposobu rozpowszechniania aktów prawnych. 

II. Lider/uczestnicy procedury  

 

Wójt/ Inspektor ds. obronnych, obrony cywilnej, wojska i spraw społecznych,  Sekretarz Gminy,  Inspektor ds. organizacyjnych. 
 
 

II. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 

 

Wejścia Wyjścia 
Podstawy prawne realizacji procedury 

 

 
Konieczność podania do publicznej 
wiadomości treści aktu prawnego. 
 

Przekazanie treści aktu 
prawnego do publicznej 
wiadomości. 

Art. 13 i 14  ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów  
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych  
(Dz.U. z 2019r. poz. 1461). 
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IV. Przebieg procedury  

 

Opis postępowania Wykonawcy 

1. Wydanie polecenia o podaniu do publicznej wiadomości określonych aktów prawnych.  Wójt 

 
2. Przygotowanie do rozpowszechnienia aktów prawnych Wojewody (stosownie do zapisów w danym 

akcie prawnym): 
1) wydrukowanie obwieszczenia, 
2) powielanie odpowiedniej liczby egzemplarzy wydrukowanego aktu prawnego i rozesłanie do 

zainteresowanych, 
3) umieszczanie na stronie internetowej Urzędu Gminy, 
4) przekazywanie pocztą elektroniczną do  jednostek organizacyjnych gminy,  
5) przekazywanie informacji do redaktora lokalnej gazety 

 
 

 Inspektor ds. obronnych, 
obrony cywilnej, wojska i spraw 
społecznych  
 Sekretarz Gminy  
 Informatyk 

 Inspektor ds. 
organizacyjnych 

3. Przygotowanie do opublikowania aktów prawnych Wójta: 
1) przekazanie do opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, 
2) wydrukowanie obwieszczenia, 
3) powielanie odpowiedniej liczby egzemplarzy i rozesłanie do zainteresowanych, 
4) umieszczanie na stronie internetowej Urzędu Gminy, 
5) przekazywanie pocztą elektroniczną do  jednostek organizacyjnych gminy,  
6) przekazywanie informacji do redaktora lokalnej gazety,  

 
 

 Inspektor ds. obronnych, 
obrony cywilnej, wojska i spraw 
społecznych  
 Sekretarz Gminy  
 Informatyk 

 Inspektor ds. 
organizacyjnych 
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SPO – 5 

Rodzaj  
dokumentu 

Standardowa procedura operacyjna Data  

Nazwa  
dokumentu 

Informowanie o przekroczeniach dopuszczalnych albo 

alarmowych poziomów substancji niebezpiecznych w 

powietrzu albo o możliwości takich przekroczeń 

Podmiot opracowujący 

UG 
Stanowisko ds. obronnych, obrony 

cywilnej, wojska i spraw 
społecznych 

OWIOŚ 

 

I . Cel procedury 

Określenie sposobu informowania ludności i zainteresowanych podmiotów. 
 

II. Lider/uczestnicy procedury  

 

Wójt /Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, Kierownik Referatu Rolnictwa, Inwestycji i Mienia Komunalnego.  
 

III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 

 

Wejścia Wyjścia 
Podstawy prawne realizacji procedury 

 

 
Wystąpienie lub ryzyko wystąpienia 
przekroczeń dopuszczalnych lub 
alarmowych poziomów substancji                         
w powietrzu. 
 

 
Poinformowanie ludności                                 
i zainteresowanych podmiotów. 

 
Art. 28, ust. 11 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r.    o Inspekcji 
Ochrony Środowiska (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1355 z póżn.zm.), 
Art. 19, ust. 2, pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o 
zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2020 r., poz.1856) 
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IV. Przebieg procedury  

 

Opis postępowania Wykonawcy 

1. Otrzymanie od WIOŚ informacji o wystąpieniu lub ryzyku wystąpienia przekroczeń dopuszczalnych lub 
alarmowych poziomów substancji w powietrzu.  

 
 Opolski Wojewódzki Inspektor 

Ochrony Środowiska, 
 Kierownik Referatu Rolnictwa, 

Inwestycji i Mienia 
Komunalnego 
 

2.  Powiadomienie ludności i podmiotów korzystających ze środowiska o zagrożeniu (przekazanie 
informacji otrzymanej z WIOŚ) – zgodnie z SPO – 3 Informacja powinna  w szczególności zawierać: 

1) datę, godzinę i obszar, na którym wystąpiło ryzyko przekroczenia albo przekroczenie oraz przyczyny 
tego stanu; 

2) prognozy zmian poziomów substancji w powietrzu łącznie z przyczynami tych zmian, obszaru, 
którego dotyczy oraz czasu trwania przekroczenia albo ryzyka jego wystąpienia; 

3) wskazanie grup ludności wrażliwych na przekroczenia oraz środki ostrożności, które mają być przez 
nie podjęte; 

3. informację o obowiązujących ograniczeniach i innych środkach zaradczych. 
 

 

 GZZK 
 Sekretarz Gminy,  
 Kierownik  Referatu Rolnictwa, 

Inwestycji i Mienia 
Komunalnego. 

4. Podjęcie decyzji o uruchomieniu pracy punktu informacyjnego -SPO – 1  
 Wójt, 
 GZZK. 

5. Przekazanie komunikatów odwołujących zagrożenia na podstawie informacji od WIOŚ. 
 GZZK, 
 Sekretarz Gminy. 
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SPO – 6 

Rodzaj  
dokumentu 

Standardowa procedura operacyjna Data  

Nazwa  
dokumentu 

Ostrzeganie i alarmowanie o zagrożeniach wynikających ze 

zjawisk   hydrometeorologicznych 

Podmiot 

opracowujący 

UG 
Stanowisko ds. obronnych, 

obrony cywilnej, wojska i spraw 
społecznych 

 

I . Cel procedury 

Określenie sposobu ostrzegania i alarmowania ludności o zjawiskach hydrometeorologicznych. 

II. Lider/uczestnicy procedury  

Wójt/Sekretarz Gminy, Inspektor ds. obronnych, obrony cywilnej, wojska i spraw społecznych 
 

III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 

 

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury 

 
Wystąpienie zagrożenia 
hydrometeorologicznego na obszarze 
co najmniej dwóch gmin lub                       
w sytuacji gdy Starosta pierwszy 
uzyska informację o zagrożeniu na 
terenie gminy lub powiatu. 

 
Ostrzeżenie, zaalarmowanie 
ludności, wprowadzenie 
pogotowia albo  
alarmu przeciwpowodziowego. 
 

 

 
 Art. 6, Art. 7, ust. 1, pkt 14 ustawy z dnia 19 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.713); 
 § 2, ust. 1, pkt 37 poz. 6 rozporządzenia 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.07.158.1114). 

 Art. 19, ust. 2, pkt 1  ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o 
zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2020 r., poz.1856) 
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IV. Opis postępowania   

Przedsięwzięcia Wykonawcy 

1. Przyjęcie informacji od WCZK OUW o powstaniu zdarzenia hydrometeorologicznego lub dużym 
prawdopodobieństwie jego powstania, zagrażającego zdrowiu, życiu ludności czy środowisku. 

 Stały Dyżur 

 GZZK 

2. Uzyskanie potwierdzenia otrzymanej informacji. 

3. Analiza informacji o zdarzeniu: 
1)  wstępna ocena rodzaju zagrożenia i możliwości jego rozwoju, 
2)  szacunkowe określenie zasięgu zdarzenia, 
3)  jakie mogą być następstwa zdarzenia. 

4. Powiadomienie  Wójta. 

5. Dalsze postępowanie zgodnie z decyzją o ostrzeżeniu, alarmowaniu ludności lub wprowadzeniu pogotowia albo 
alarmu przeciwpowodziowego.  

6. Opracowanie i przekazanie informacji do jednostek organizacyjnych. 
      Komunikat uwzględnia: 

1)  datę, godzinę i obszar, na którym wystąpiło lub może wystąpić zagrożenie, 
2)  informację o zalecanych sposobach zachowania się, ograniczeniach i innych środkach zaradczych. 
3) umieszczenie informacji na stronie www.swierczow.pl 

W przypadku: 

 alarmowania:  

       Inspektor ds. obronnych, 

       obrony cywilnej, wojska i spraw 

       społecznych 

 ostrzegania: 

Sekretarz Gminy  

7. Sprawdzanie, czy informacja o wprowadzeniu pogotowia lub alarmu przeciwpowodziowego doszła do 
adresatów. 

8. Otrzymanie decyzji o odwołaniu zagrożeń meteorologicznych. 
9. Przekazanie decyzji o odwołaniu zagrożeń meteorologicznych do jednostek organizacyjnych, służb,                  

inspekcji i straży, 

       Inspektor ds. obronnych, 

       obrony cywilnej, wojska i spraw 

       społecznych 

 

10. Odwołanie pogotowia lub alarmu przeciwpowodziowego. 

 Wójt 

 
 

11.Przekazanie decyzji o odwołaniu pogotowia lub alarmu przeciwpowodziowego. 
Inspektor ds. obronnych, obrony 

cywilnej, wojska i spraw społecznych 
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SPO – 7 

Rodzaj 
dokumentu 

Standardowa procedura operacyjna Data  

Nazwa           
dokumentu 

OSTRZEGANIE I ALARMOWANIE LUDNOŚCI 
Podmiot            

opracowujący 

UG 
Stanowisko ds. 
obronnych, obrony 
cywilnej, wojska i spraw 
społecznych 

 
 
I.      Cel procedury 
        Określenie sposobu przekazywania informacji dla ludności w sytuacjach kryzysowych lub w sytuacjach możliwości ich wystąpienia 
 
 
II.      Lider/ Uczestnicy procedury 
        Wójt /   Inspektor ds. obronnych, obrony cywilnej, wojska i spraw społecznych                            
 
 
III.     Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 
 
 

Wejścia Wyjścia 
Podstawy prawne realizacji procedury 

 

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

Ostrzeżenie  
lub zaalarmowanie  
ludności. 

 Art. 17, ust. 2, pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 
(Dz. U. z 2020 r., poz.1856 ) 

 § 3, pkt 6  rozporządzenia 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.02.96.850); 

 § 3 i 4, pkt 1. lit. d)  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2006                
w sprawie systemów wykrywania skażeń i właściwości organów w tych sprawach 
(Dz.U.z 2017r. poz. 1430 z późn zm.). 
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IV. Przebieg procedury  

 

Opis postępowania Wykonawcy  

 
1. Monitorowanie, analizowanie i prognozowanie bezpieczeństwa ludności i środowiska naturalnego. 

 Kierownik Referatu Rolnictwa, 
Inwestycji i Mienia 
Komunalnego , 

2. Ostrzeganie: 
1) otrzymanie informacji o możliwości wystąpienia zdarzenia zagrażającego życiu i zdrowiu ludności 

lub środowisku oraz jej analiza i potwierdzenie; 
2) sprawdzenie gminnego systemu wczesnego ostrzegania; 
3) przekazanie informacji o konieczności ostrzeżenia ludności  Wójtowi – Kierownika  Referatu 

Rolnictwa, Inwestycji i Mienia Komunalnego; 
4) podjęcie decyzji przez Wójta o ostrzeżeniu ludności; 
5) przygotowanie komunikatów ostrzegawczych; 
6) ostrzeżenie ludności zgodnie z SPO – 7  przekazanie zasad postępowania w danej sytuacji. 

 
 Wójt 
 Kierownik Referatu Rolnictwa, 

Inwestycji i Mienia 
Komunalnego, 

 Sekretarz.  
 

3. Alarmowanie: 
1) otrzymanie informacji o zdarzeniu zagrażającym życiu i zdrowiu ludności lub środowisku, jej analiza 

oraz potwierdzenie; 
2) przekazanie informacji  Wójtowi (w przypadku braku możliwości kontaktu z Wójtem – Sekretarzowi)                  
3) podjęcie decyzji o zaalarmowaniu ludności; 
4) zaalarmowanie ludności o grożącym niebezpieczeństwie oraz przekazanie zasad postępowania; 
5) przekazanie komunikatu odwołującego zagrożenie. 

 Wójt,  
 Inspektor ds. obronnych, obrony 

cywilnej, wojska i spr. 
społecznych 

 Sekretarz Gminy 
 

        
       Ostrzeganie – działania mające na celu przekazanie komunikatów i informacji uprzedzających o prawdopodobnych zagrożeniach  
       i zalecających podjęcie działań zabezpieczających i ochronnych oraz instruujące o sposobach wykonania takich działań. 
 

       Alarmowanie – działania mające na celu natychmiastowe przekazanie sygnału do właściwych terytorialnie władz, służb i ludności na  
       danym terenie, informującego o zagrożeniu skażeniem, skażeniu lub o innym zagrożeniu wymagającym natychmiastowego działania. 
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SPO – 8 

Rodzaj  
dokumentu 

Standardowa procedura operacyjna Data  

Nazwa  
dokumentu 

Uruchamianie i działanie zespołu zarządzania kryzysowego 
Podmiot 

opracowujący 

UG 
Stanowisko ds. obronnych, 

obrony cywilnej, wojska i 

spraw społecznych 

 

I . Cel procedury 

Określenie sposobu organizacji pracy i działania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w czasie wystąpienia sytuacji kryzysowych. 
 

II. Lider/uczestnicy procedury  

Wójt/członkowie GZZK,  
 
III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 

Wejścia Wyjścia 
Podstawy prawne realizacji procedury 

 

 
Powstanie zdarzenia wymagającego 
uruchomienia GZZK. 
 

 
Zlikwidowanie zagrożenia i jego 
skutków. 

 
 Art. 19,ust. 4,5,6,7 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r.                     

o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2020 r., poz.1856). 
 zarządzenie nr  178/2012   Wójta Gminy Świerczów z dnia 

30 listopada 2012 r. w sprawie powołania Gminnego 
Zespołu Zarządzania Kryzysowego.  
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IV. Przebieg procedury  

 

Opis postępowania Wykonawcy 

URUCHOMIENIE ZESPOŁU SPO-8   

1. Zwołanie posiedzenia Zespołu w trybie nadzwyczajnym – w przypadku wystąpienia zagrożeń, 
mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne oraz środowisko naturalne. 

 Wójt, 
 Sekretarz Gminy.  

2. Wyznaczenie miejsca pracy Zespołu.  Sekretarz 

3. Powiadomienie członków Zespołu o posiedzeniu. 
 Inspektor ds. obronnych, obrony 

cywilnej, wojska i spraw 
społecznych 

4. Zabezpieczenie miejsca pracy Zespołu: odpowiednia ilość miejsc, nagłośnienie, napoje, obsługa 
kancelaryjna. 
W sytuacji całodobowej pracy Zespołu – zabezpieczenie logistyczne. 

Sekretarz Gminy 
Inspektor ds. obronnych, obrony 
cywilnej, wojska i spraw 
społecznych 

5. Przeniesienie miejsca pracy Zespołu w przypadku jego zagrożenia. 
Sekretarz Gminy 

 

6. Zapewnienie obsługi kancelaryjno-biurowej i miejsc pracy dla członków GZZK.  Sekretarz. 

DZIAŁANIE ZESPOŁU SPO- 8   

1. Ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne               
i prognozowanie tych zagrożeń. 

 Wójt, 
 GZZK. 

2. Przygotowanie propozycji działań i przedstawienie Wójtowi wniosków dotyczących wykonania, zmiany 
lub zaniechania działań ujętych w Gminnym Planie Zarządzania Kryzysowego. 

 GZZK. 
 Sekretarz. 

3. Przekazanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniem. 

4. Określenie terminów cyklicznych odpraw Zespołu w trakcie posiedzenia. 
 Wójt, 
 GZZK. 

5. W przypadku przejęcia koordynacji działań ratowniczych przez Wójta, lub na jego polecenie – 
wyznaczenie swoich przedstawicieli do całodobowego dyżurowania . 

 GZZK. 

6. Podjęcie decyzji o odwołaniu cyklicznych posiedzeń GZZK lub dyżurów wyznaczonych przedstawicieli.  Wójt. 
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SPO – 9 

Rodzaj  
dokumentu 

Standardowa procedura operacyjna Data  

Nazwa  
dokumentu 

Działanie Gminnego centrum Zarządzania Kryzysowego -  w stanie 
normalnym                                                                             

Podmiot 

opracowujący 

UG 
Stanowisko ds. obronnych, 
obrony cywilnej, wojska i 

spraw społecznych 

 

I . Cel procedury 

Określenie sposobu funkcjonowania stanowiska ds. obrony cywilnej, wojska i spraw społecznych i SD  w stanie normalnym.  
 

II. Lider/uczestnicy procedury  

 

Wójt/Kierownik GCZK , Sekretarz Gminy  

 

III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 

 

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury 

 
Art. 20 ust. 2 
ustawy o zarządzaniu kryzysowym. 

 
Realizacja działań 
kompensujących skutki zdarzeń 
nie mających znamion sytuacji 
kryzysowych. 
 

 
 Art. 20. ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 

kryzysowym  (Dz. U. z 2020 r., poz.1856). 
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IV. Przebieg procedury  

 

Opis postępowania Wykonawcy 

1. Monitorowanie sytuacji, zagrożeń na terenie gminy. 

 Sekretarz. 
 Kierownik GCZK 

2. Przyjęcie ostrzeżeń, komunikatów i informacji, ich weryfikacja.  

3. Weryfikacja. Potwierdzenie otrzymywanych informacji. 

4. Prowadzenie analizy otrzymanych ostrzeżeń, komunikatów i informacji. 

5. Przekazanie ostrzeżeń, komunikatów i informacji  – zgodnie z SPO – 3 oraz SPO – 6.  

6. Samodzielne podejmowanie działań w zakresie własnych kompetencji. 

7. Przekazanie Wójtowi istotnych informacji oraz informacji o sposobie podjętych działań.  Sekretarz. 
 Kierownik GCZK 

8. Natychmiastowe przekazanie Wójtowi informacji o zdarzeniach wymagających koordynacji działań. 

9. Prowadzenie ewidencji podejmowanych działań. 
 Kierownik GCZK 
 

10. Udzielenie wybranych informacji mediom. 
 
 Sekretarz 
 Informatyk 

11. Obsługiwanie strony internetowej Urzędu Gminy. 

12. Podjęcie decyzji o zmianie trybu pracy – na tryb pracy przewidziany w przypadku zaistnienia sytuacji 
kryzysowej. 

 Wójt. 
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SPO – 9A 

Rodzaj  
dokumentu 

Standardowa procedura operacyjna Data  

Nazwa  
dokumentu 

Działanie Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego po 

otrzymaniu ostrzeżenia hydrologiczno-meteorologicznego – 

intensywne opady deszczu, roztopy, zagrożenie powodziowe,  

Podmiot opracowujący 

UG 
Stanowisko ds. obronnych, 

obrony cywilnej, wojska i 

spraw społecznych 

 

I . Cel procedury 

Określenie sposobu funkcjonowania Stanowiska ds. obronnych, obrony cywilnej, wojska i spraw społecznych i SD podczas intensywnych opadów 
deszczu, roztopów oraz zagrożenia powodziowego lub wystąpienia powodzi. 
 
 
II. Lider/uczestnicy procedury  

Wójt/ Kierownik GCZK/ Inspektor ds. obronnych, obrony cywilnej, wojska i spraw społecznych, służba dyżurna, Sekretarz. 

III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 

 

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury 

 
Ostrzeżenie hydrometeorologiczne – 
opady deszczu, roztopy, zagrożenie 
powodziowe. 

 
Realizacja działań 
kompensujących skutki sytuacji 
kryzysowej. 
 

 
 Art. 20 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r.                                   

o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2020 r., poz.1856). 
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IV. Przebieg procedury  

 

Opis postępowania Wykonawcy 

1. Przyjęcie ostrzeżenia, komunikatu i informacji, ich weryfikacja. Przekazanie informacji kierownikowi 

GCZK, a następnie Wójtowi.  

 Służba dyżurna GCZK 

 Inspektor ds. obronnych, obrony 

cywilnej, wojska i spraw 

społecznych 

2. Przekazanie ostrzeżeń i komunikatów – zgodnie z SPO – 3 oraz SPO – 6   Inspektor ds. obronnych, obrony 

cywilnej, wojska i spraw 

społecznych, 

 Sekretarz. 

3. Monitorowanie sytuacji określonych w komunikatach przesyłanych przez PCZK.   Kierownik GCZK 

 Inspektor ds. obronnych, obrony 

cywilnej, wojska i spraw 

społecznych. 

4. Redagowanie i przekazanie komunikatów do lokalnych mediów oraz na stronę internetową UG.  Sekretarz. 

 
5. Monitorowanie stanu wód na rzekach przepływających przez teren gminy,   

   Kierownik GCZK 

 Służba dyżurna GCZK 

 

6. Prowadzenie mapy sytuacyjnej oraz obsługiwanie aplikacji i programów wspomagających.    Służba dyżurna GCZK 



187 

 

SPO – 9B 

Rodzaj  
dokumentu 

Standardowa procedura operacyjna Data  

Nazwa  
dokumentu 

Działanie Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego po 

otrzymaniu ostrzeżenia hydrologiczno-meteorologicznego – 

silne burze, silne wiatry, zawieje, zamiecie śnieżne 

Podmiot opracowujący 

UG 
Stanowisko ds. obronnych, 

obrony cywilnej, wojska i 

spraw społecznych 

 

I . Cel procedury 

Określenie sposobu funkcjonowania Stanowiska ds. obronnych, obrony cywilnej, wojska i spraw społecznych i SD podczas huraganowych wiatrów i 

trąb powietrznych 

II. Lider/uczestnicy procedury  

 

Kierownik GCZK / SD, Sekretarz, Inspektor ds. organizacyjnych 
 
III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 

 

Wejścia Wyjścia 
Podstawy prawne realizacji procedury 

 

 
Wystąpienie zdarzenia,  
które nosi znamiona sytuacji 
kryzysowej. 

 
Realizacja działań 
kompensujących skutki sytuacji 
kryzysowej. 
 

 
 Art. 20 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r.  o zarządzaniu 

kryzysowym (Dz. U. z 2020 r., poz.1856). 
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IV. Przebieg procedury  

Opis postępowania Wykonawcy  

1. Przyjęcie ostrzeżenia, komunikatu i informacji, ich weryfikacja. Przekazanie informacji  Wójtowi.    Kierownik GCZK, 

 Inspektor ds. obronnych, obrony 

cywilnej, wojska i spraw 

społecznych 

2. Przekazanie ostrzeżeń i komunikatów – zgodnie z SPO – 3  oraz SPO – 6   Służba Dyżurna GCZK 

 Sekretarz 

3. Monitorowanie sytuacji określonych w komunikatach przesyłanych przez PCZK.  Inspektor ds. obronnych, obrony 

cywilnej, wojska i spraw 

społecznych. 

 

4. Redagowanie i przekazywanie komunikatów do lokalnych mediów oraz na stronę internetową UG.  Sekretarz 

5. Monitorowanie sytuacji na terenie gminy.   Służba Dyżurna GCZK 

6. Prowadzenie mapy sytuacyjnej oraz obsługiwanie aplikacji i programów wspomagających.  Służba Dyżurna GCZK 
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SPO – 9C 

Rodzaj  
dokumentu 

Standardowa procedura operacyjna Data  

Nazwa  
dokumentu 

Działanie Gminnego Centrum Zarządzania 
Kryzysowego po otrzymaniu ostrzeżenia 

hydrologiczno-meteorologicznego: 
- mrozy i opady śniegu - susza i upały. 

Podmiot opracowujący 

UG 
Stanowisko ds. obronnych, 

obrony cywilnej, wojska i 

spraw społecznych 

 

I . Cel procedury 

 
Określenie sposobu funkcjonowania Stanowiska ds. obronnych, obrony cywilnej, wojska i spraw społecznych podczas: 
- mrozów i opadów śniegu;  

- suszy i upałów. 
 

II. Lider/uczestnicy procedury  

Wójt/ Kierownik GCZK, służba dyżurna. 

III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 

 

Wejścia Wyjścia 
Podstawy prawne realizacji procedury 

 

 
Wystąpienie zdarzenia,  
które nosi znamiona sytuacji 
kryzysowej. 

 
Realizacja działań 
kompensujących skutki sytuacji 
kryzysowej. 
 

 
 Art. 20 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r.  o zarządzaniu 

kryzysowym (Dz. U. z 2020 r., poz.1856). 
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IV. Przebieg procedury  

Opis postępowania Wykonawcy 

1. Przyjęcie ostrzeżenia, komunikatu i informacji, ich weryfikacja. Przekazanie informacji Wójtowi .  Zespół służby dyżurnej, 

 

2. Przekazanie ostrzeżeń i komunikatów – zgodnie z SPO – 3 oraz SPO – 6.  Kierownik GCZK 

 Sekretarz 

3. Monitorowanie sytuacji określanych w komunikatach przesyłanych przez PCZK.   Inspektor ds. obronnych, obrony 

cywilnej, wojska i spraw 

społecznych.. 

4. Redagowanie i przekazywanie komunikatów do lokalnych mediów, na stronę internetową  UG  Kierownik GCZK 

 Informatyk 

 Sekretarz. 

5. Monitorowanie występowania: 

      1) awarii sieci przesyłowych wrażliwych na niską (wysoką) temperaturę; 

2) zachorowań spowodowanych niskimi temperaturami (wysokimi temperaturami); 

 Inspektor ds. obronnych, obrony 

cywilnej, wojska i spraw 

społecznych.. 

6. Prowadzenie mapy sytuacyjnej oraz obsługiwanie aplikacji i programów wspomagających.  Służba Dyżurna GCZK. 
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SPO – 9D 

Rodzaj  
dokumentu 

Standardowa procedura operacyjna Data   

Nazwa  
dokumentu 

Działanie Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego po 

otrzymaniu informacji o poważnej awarii przemysłowej 

Podmiot 

opracowujący 

UG 
Stanowisko ds. obronnych, 

obrony cywilnej, wojska i 

spraw społecznych 

 

I . Cel procedury 

Określenie sposobu funkcjonowania Stanowiska ds. obronnych, obrony cywilnej, wojska i spraw społecznych podczas skażenia chemiczno-

ekologicznego 

II. Lider/uczestnicy procedury  

Wójt/ Kierownik GCZK/służba dyżurna, Sekretarz, 
 

III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 

 

Wejścia Wyjścia 
Podstawy prawne realizacji procedury 

 

 
Wystąpienie zdarzenia,  
które nosi znamiona sytuacji 
kryzysowej. 

 
Realizacja działań 
kompensujących skutki sytuacji 
kryzysowej. 
 

 
 Art. 20 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r.  o zarządzaniu 

kryzysowym  (Dz. U. z 2020 r., poz.1856). 
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IV. Przebieg procedury  

 

Opis postępowania Wykonawcy 

1. Przyjęcie informacji o: 
1)    czasie i miejscu zdarzenia; 
2)    rodzaju zniszczeń; 
3)    liczbie poszkodowanych i rannych; 
4)    zagrożeniu wtórnym dla ludzi i zwierząt; 
5)    rodzaju i ilości substancji i materiału, jego toksyczność; 
6)    zagrożeniu środowiska; 
7)    siłach i środkach zaangażowanych w działania; 
8)    dotychczasowych i planowanych działaniach. 

 Zespół służby dyżurnej, 
 Kierownik GCZK 

2. Uruchomienie  Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8  
 Wójt, 

 
3. Podjęcie decyzji o zmianie trybu pracy Centrum (pełne rozwinięcie stanowisk, w tym uruchomienie 

punktu informowania ludności). 

4. Prowadzenie analizy informacji: rodzaj, stopień zagrożenia, problemy do rozwiązania, ocena        
priorytetu działania, zakres realizowanych przedsięwzięć. 

 Wójt 
 Kierownik GCZK 
 Sekretarz,  
 
 

5. Monitorowanie rozwoju sytuacji. 

6. Przekazanie informacji o zdarzeniu służbom ratowniczym. 

7. Prowadzenie i aktualizowanie zestawień: 
1)    potrzeb w zakresie pomocy społecznej, finansowej, materiałowej; 
2)    środków i materiałów będących w dyspozycji, w tym wydanych środków i materiałów. 

8. Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy humanitarnej. 

9. Prowadzenie mapy sytuacyjnej oraz obsługiwanie aplikacji i programów wspomagających.  
 

10.  Redagowanie i przekazywanie komunikatów do lokalnych mediów i na stronę internetową UG.  Sekretarz. 

11. Przekazanie ostrzeżeń i komunikatów – zgodnie z SPO – 3   oraz SPO – 6  .  Służba dyżurna GCZK 

 
12. Przygotowanie i prowadzenie punktu informacyjnego dla ludności – zgodnie z SPO – 1.  

 
 Sekretarz. 
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SPO – 9E 

Rodzaj  
dokumentu 

Standardowa procedura operacyjna Data   

Nazwa  
dokumentu 

Działanie Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego 

po otrzymaniu informacji  o poważnej katastrofie 

drogowo-kolejowej 

Podmiot 

opracowujący 

UG 
Stanowisko ds. obronnych, 

obrony cywilnej, wojska i 

spraw społecznych 

 

I . Cel procedury 

Określenie sposobu funkcjonowania Stanowisko ds. obronnych, obrony cywilnej, wojska i spraw społecznych podczas katastrofy drogowo-kolejowej 

II. Lider/uczestnicy procedury  

Wójt/ Kierownik GCZK/ służba dyżurna, Sekretarz Gminy, Skarbnik  Gminy. 
 

III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 

 

Wejścia Wyjścia 
Podstawy prawne realizacji procedury 

 

 
Wystąpienie zdarzenia,  
które nosi znamiona sytuacji 
kryzysowej. 

 
Realizacja działań 
kompensujących skutki sytuacji 
kryzysowej. 
 

 
 Art. 20 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r.  o zarządzaniu 

kryzysowym (Dz. U. z 2020 r., poz.1856). 
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IV. Przebieg procedury  

 

Opis postępowania Odpowiedzialny  

1. Przyjęcie informacji o: 
1)    czasie i miejscu zdarzenia; 
2)    rodzaju zdarzenia; 
3)    liczbie poszkodowanych i rannych; 
4)    zagrożeniu wtórnym dla ludzi i zwierząt – w przypadku katastrofy drogowo-kolejowej z udziałem  

niebezpiecznych substancji chemicznymi lub radiacyjnych; 
5)    rodzaju i ilości substancji i materiału, jego toksyczność – w przypadku jak wyżej; 
6)    zagrożeniu środowiska; 
7)    siłach i środkach zaangażowanych w działania; 
8)    dotychczasowych i planowanych działaniach. 

 Zespół służby dyżurnej, 
 Kierownik GCZK  

2. Uruchomienie  Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8  
 Wójt, 

 
3. Podjęcie decyzji o zmianie trybu pracy (pełne rozwinięcie stanowisk, w tym uruchomienie punktu 

informowania ludności). 

4. Prowadzenie analizy informacji: rodzaj, stopień zagrożenia, problemy do rozwiązania, ocena        
priorytetu działania, zakres realizowanych przedsięwzięć. 

 Wójt 
 Kierownik GCZK 
 Skarbnik Gminy, 
 
 

5. Monitorowanie rozwoju sytuacji. 

6. Prowadzenie i aktualizowanie zestawień: 
1)   potrzeb w zakresie pomocy społecznej, finansowej, materiałowej; 
2)  środków i materiałów będących w dyspozycji, w tym wydanych środków i materiałów. 

7. Ustalenie przewoźnika i sposobu transportu zastępczego. 

8. Prowadzenie mapy sytuacyjnej oraz obsługiwanie aplikacji i programów wspomagających. 

9. Redagowanie i przekazywanie komunikatów do lokalnych mediów i na stronę internetową UG.  Sekretarz  

10. Przekazanie ostrzeżeń i komunikatów – zgodnie z SPO – 3 oraz SPO – 6 .  Inspektor ds. obronnych, 
obrony cywilnej, wojska i spraw 
społecznych. 

11. Przygotowanie i prowadzenie punktu informacyjnego dla ludności – zgodnie z SPO – 1.   
 
 Sekretarz. 

 



195 

 

SPO – 9F 

Rodzaj 
dokumentu 

Standardowa procedura operacyjna Data   

Nazwa 
dokumentu 

Działanie Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego   po 
otrzymaniu informacji o poważnej katastrofie budowlanej 

Podmiot 
opracowujący 

UG 
Stanowisko ds. 

obronnych, obrony 
cywilnej, wojska i 

spraw społecznych 

 
 
I.      Cel procedury 
 

Określenie sposobu funkcjonowania Stanowiska ds. obronnych, obrony cywilnej, wojska i spraw społecznych podczas katastrofy budowlanej. 
 
 
II.      Lider/ Uczestnicy procedury 

Wójt/ Kierownik GCZK/ służba dyżurna, Skarbnik Gminy, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego (PINB).  
 
 
III.     Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 
 
 

Wejścia Wyjścia 
Podstawy prawne realizacji procedury 

 

 
Wystąpienie zdarzenia,  
które nosi znamiona sytuacji 
kryzysowej. 

 
Realizacja działań kompensujących skutki sytuacji 
kryzysowej. 
 

 
Art. 20 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r.                          
o zarządzaniu kryzysowym  (Dz. U. z 2020 r., 
poz.1856 ) 
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IV. Opis postępowania   
  

Przedsięwzięcia Wykonawcy 

1. Przyjęcie informacji o: 
1)    czasie i miejscu zdarzenia; 
2)    rodzaju zniszczeń; 
3)    liczbie osób w obiekcie; 
4)    rodzaju i ilości substancji i materiału, jego toksyczność – jeśli w obiekcie znajdowały się 

niebezpieczne substancje chemiczne; 
5)    zagrożeniu środowiska; 
6)    siłach i środkach zaangażowanych w działania; 
7)    dotychczasowych i planowanych działaniach. 

 Zespół służby dyżurnej, 
 Kierownik GCZK  

2. Uruchomienie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8  

 Wójt, 3. Podjęcie decyzji o zmianie trybu pracy (pełne rozwinięcie stanowisk, w tym uruchomienie punktu 
informowania ludności). 

4. Prowadzenie analizy informacji: rodzaj, stopień zagrożenia, problemy do rozwiązania, ocena        
priorytetu działania, zakres realizowanych przedsięwzięć. 

 Kierownik GCZK 
 Skarbnik Gminy,  
 Powiatowy Inspektor Nadzoru 

Budowlanego (PINB), 
 

5. Monitorowanie rozwoju sytuacji. 

6. Prowadzenie i aktualizowanie zestawień: 
1)    strat w infrastrukturze komunalnej; 
2)    potrzeb w zakresie pomocy społecznej, finansowej, materiałowej; 
3)    środków i materiałów będących w dyspozycji, w tym wydanych środków i materiałów. 

7. Prowadzenie mapy sytuacyjnej oraz obsługiwanie aplikacji i programów wspomagających. 

8. Redagowanie i przekazywanie komunikatów do lokalnych mediów, w tym na strony internetowe UG. 
 Sekretarz. 

9. Przekazanie ostrzeżeń i komunikatów – zgodnie z SPO – 3 oraz SPO – 6   Inspektor ds. obronnych, obrony 
cywilnej, wojska i spraw 
społecznych, 

 

 Sekretarz 

10. Przygotowanie i prowadzenie punktu informacyjnego dla ludności – zgodnie z SPO – 1  
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SPO – 9G 

Rodzaj 
dokumentu 

Standardowa procedura operacyjna Data   

Nazwa 
dokumentu 

Działanie Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego po 
otrzymaniu informacji o zamachu terrorystycznym 

Podmiot 
opracowujący 

UG 
Stanowisko ds. obronnych, 
obrony cywilnej, wojska i 

spraw społecznych 

 
 
 
I.      Cel procedury 

Określenie sposobu funkcjonowania  Stanowiska ds. obronnych, obrony cywilnej, wojska i spraw społecznych podczas zagrożenia 
terrorystycznego. 

 
 
 
 
II.      Lider/ Uczestnicy procedury 

Wójt / Kierownik GCZK/ służba dyżurna, Sekretarz, Skarbnik Gminy, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego (PINB),  
 
 
 
 
III.     Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 
 
 

Wejścia Wyjścia 
Podstawy prawne realizacji procedury 

 

 
Wystąpienie zdarzenia,  
które nosi znamiona sytuacji 
kryzysowej. 

 
Realizacja działań 
kompensujących skutki 
sytuacji kryzysowej. 
 

 
 Art. 20 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r.  o zarządzaniu kryzysowym  

(Dz. U. z 2020 r., poz.1856). 
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IV. Opis postępowania   
 

 Przedsięwzięcia Wykonawcy 

1. Przyjęcie informacji o: 
1)    czasie i miejscu zdarzenia; 
2)    rodzaju zniszczeń; 
3)    liczbie poszkodowanych i rannych, oraz liczbie osób w obiekcie; 
4)    zagrożeniu wtórnym dla ludzi i zwierząt – w przypadku zamachu terrorystycznego z udziałem 

niebezpiecznych środków chemicznych, biologicznych lub radiacyjnych; 
5)    rodzaju i ilości substancji i materiału, jego toksyczność – w przypadku jak wyżej; 
6)    zagrożeniu środowiska; 
7)    siłach i środkach zaangażowanych w działania; 
8)    dotychczasowych i planowanych działaniach. 

 Zespół służby dyżurnej, 
 Kierownik GCZK  

2. Uruchomienie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8  
 Wójt 

 
3. Podjęcie decyzji o zmianie trybu pracy Centrum (pełne rozwinięcie stanowisk, w tym uruchomienie 

punktu informowania ludności). 

4. Prowadzenie analizy informacji: rodzaj, stopień zagrożenia, problemy do rozwiązania, ocena        
priorytetu działania, zakres realizowanych przedsięwzięć. 

 Skarbnik Gminy, 
 Kierownik GCZK 
 PINB,  

5. Monitorowanie rozwoju sytuacji. 

6. Prowadzenie i aktualizowanie zestawień: 
1)    strat w infrastrukturze komunalnej; 
2)    potrzeb w zakresie pomocy społecznej, finansowej, materiałowej; 
3)    środków i materiałów będących w dyspozycji, w tym wydanych środków i materiałów. 

7. Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy humanitarnej. 

8. Prowadzenie mapy sytuacyjnej oraz obsługiwanie aplikacji i programów wspomagających. 

9. Redagowanie i przekazywanie komunikatów do lokalnych mediów, w tym na strony internetowe UG  Sekretarz. 

10. Przekazanie ostrzeżeń i komunikatów – zgodnie z SPO – 3 oraz SPO – 6   Inspektor ds. obronnych, obrony 
cywilnej, wojska i spraw 
społecznych, 

11. Przygotowanie i prowadzenie punktu informacyjnego dla ludności – zgodnie z SPO – 1.  
 Sekretarz 
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SPO – 9H 

Rodzaj 
dokumentu 

Standardowa procedura operacyjna Data   

Nazwa 
dokumentu 

Działanie Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego po 
otrzymaniu informacji o zdarzeniu radiacyjnym 

Podmiot 
opracowujący 

UG 
Stanowisko ds. obronnych, obrony 

cywilnej, wojska i spraw 
społecznych 

 
 
 
 
I.      Cel procedury 

Określenie sposobu funkcjonowania Stanowiska ds. obronnych, obrony cywilnej, wojska i spraw społecznych, podczas wystąpienia zdarzeń 
radiacyjnych. 

 
 
II.      Lider/ Uczestnicy procedury 

Wójt / Kierownik GCZK/ służba dyżurna, Sekretarz, Skarbnik Gminy, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny,  
 
 
 
 
III.     Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 
 
 

Wejścia Wyjścia 
Podstawy prawne realizacji procedury 

 

 
Wystąpienie zdarzenia,  
które nosi znamiona sytuacji 
kryzysowej. 

 
Realizacja działań 
kompensujących skutki 
sytuacji kryzysowej. 
 

 
 Art. 20 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym  

(Dz. U. z 2020 r., poz.1856). 
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IV. Opis postępowania   
  

Przedsięwzięcia Wykonawcy 

1. Przyjęcie informacji o: 
1)    czasie i miejscu zdarzenia; 
2)    rodzaju zniszczeń; 
3)    liczbie poszkodowanych i rannych, oraz liczbie osób w strefie zagrożenia; 
4)    zagrożeniu wtórnym dla ludzi i zwierząt; 
5)    rodzaju i ilości substancji i materiału, jego toksyczność; 
6)    zagrożeniu środowiska; 
7)    siłach i środkach zaangażowanych w działania; 
8)    dotychczasowych i planowanych działaniach. 

 Zespół służby dyżurnej, 
 Kierownik GCZK  

2. Uruchomienie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8  
 Wójt, 

 
3. Podjęcie decyzji o zmianie trybu pracy Centrum (pełne rozwinięcie stanowisk, w tym uruchomienie 

punktu informowania ludności). 

4. Prowadzenie analizy informacji: rodzaj, stopień zagrożenia, problemy do rozwiązania, ocena        
priorytetu działania, zakres realizowanych przedsięwzięć. 

 Kierownik GCZK 
 Skarbnik Gminy 
 Państwowy Powiatowy 

Inspektor Sanitarny,  
 

 

5. Monitorowanie rozwoju sytuacji, w tym przyjmowanie informacji o zasięgu napromieniowania ludzi, 
zwierząt, żywności, wody. 

6. Prowadzenie i aktualizowanie zestawień: 
1)    liczby zgonów oraz liczby osób napromieniowanych; 
2)    potrzeb w zakresie pomocy społecznej, finansowej, materiałowej; 
3)    środków i materiałów będących w dyspozycji, w tym wydanych środków i materiałów. 

7. Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy humanitarnej. 

8. Prowadzenie mapy sytuacyjnej oraz obsługiwanie aplikacji i programów wspomagających. 

9. Redagowanie i przekazywanie komunikatów do lokalnych mediów, w tym na strony internetowe UG  Sekretarz. 

10. Przekazanie ostrzeżeń i komunikatów – zgodnie z SPO – 3 oraz SPO – 6   Inspektor ds. obronnych, obrony 
cywilnej, wojska i spraw 
społecznych, 

 Sekretarz 

11. Przygotowanie i prowadzenie punktu informacyjnego dla ludności – zgodnie z SPO – 1  
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SPO – 9I 

Rodzaj 
dokumentu 

Standardowa procedura operacyjna Data   

Nazwa 
dokumentu 

 
Działanie Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego  w 

przypadku różnych zdarzeń 

Podmiot 
opracowujący 

UG 
Stanowisko ds. obronnych, obrony 

cywilnej, wojska i spraw 
społecznych 

 
 
I.      Cel procedury 

Określenie sposobu funkcjonowania  Stanowiska ds. obronnych, obrony cywilnej, wojska i spraw społecznych podczas różnych zdarzeń: 
1) pożarów; 
2) zagrożenia epidemicznego i epidemii; 
3) zakłóceń w dostawie: energii, paliw, gazu, energii cieplnej, wody; 
4) zagrożenia wystąpieniem lub wystąpienia choroby zwierząt; 
5) zagrożenia wystąpieniem lub wystąpienia choroby roślin; 
6) awarii sieci teleinformatycznych; 
7) strajków, zamieszek i demonstracji. 

 
 
II.      Lider/ Uczestnicy procedury 

Wójt/ Kierownik GCZK / służba dyżurna, Skarbnik Gminy, Kierownik Referatu Rolnictwa, Inwestycji i Mienia Komunalnego, Powiatowy 
Inspektor Nadzoru Budowlanego (PINB),  
 

 
III.     Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 
 

Wejścia Wyjścia 
Podstawy prawne realizacji procedury 

 

 
Wystąpienie zdarzenia,  
które nosi znamiona sytuacji 
kryzysowej. 

 
Realizacja działań 
kompensujących skutki 
sytuacji kryzysowej. 
 

 
 Art. 20  ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym  

(Dz. U. z 2020 r., poz.1856). 
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IV. Opis postępowania   
  

Przedsięwzięcia Wykonawcy 

1. Przyjęcie informacji o: 
1)    czasie i miejscu zdarzenia; 
2)    rodzaju zagrożenia; 
3)    liczbie poszkodowanych i rannych; 
4)    zagrożeniu środowiska; 
5)    siłach i środkach zaangażowanych w działania; 
6)    dotychczasowych i planowanych działaniach. 

 Zespół służby dyżurnej, 
 Kierownik GCZK  

2. Uruchomienie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8  
 Wójt,  

 
3. Podjęcie decyzji o zmianie trybu pracy Centrum (pełne rozwinięcie stanowisk, w tym uruchomienie 

punktu informowania ludności). 

4. Prowadzenie analizy informacji: rodzaj, stopień zagrożenia, problemy do rozwiązania, ocena        
priorytetu działania, zakres realizowanych przedsięwzięć. 

 Kierownik GCZK 
 Skarbnik Gminy 
 Kierownik RIM 
 PINB, 

 

5. Monitorowanie rozwoju sytuacji. 

6. Przekazanie komunikatów o sytuacji (zwłaszcza podczas występowania pożarów 
wielkoprzestrzennych). 

7. Prowadzenie i aktualizowanie zestawień: 
1)    strat w rolnictwie, infrastrukturze komunalnej; 
2)    potrzeb w zakresie pomocy społecznej, finansowej, materiałowej; 
3)    środków i materiałów będących w dyspozycji, w tym wydanych środków i materiałów. 

8. Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy humanitarnej. 

9. Prowadzenie mapy sytuacyjnej oraz obsługiwanie aplikacji i programów wspomagających 

10.  Redagowanie i przekazywanie komunikatów do lokalnych mediów, w tym na strony internetowe UG.    Sekretarz. 

11. Przekazanie ostrzeżeń i komunikatów – zgodnie z SPO – 3 oraz SPO – 6   Inspektor ds. obronnych, 
obrony cywilnej, wojska i spraw 
społecznych 

 
12. Przygotowanie i prowadzenie punktu informacyjnego dla ludności – zgodnie z SPO – 1  

 Sekretarz 
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SPO – 9J 

Rodzaj 
dokumentu 

Standardowa procedura operacyjna Data   

Nazwa 
dokumentu 

 
Działanie Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego  w ramach 

krajowego systemu wykrywania 
skażeń i alarmowania 

Podmiot 
opracowujący 

UG 
Stanowisko ds. obronnych, 
obrony cywilnej, wojska i 

spraw społecznych 

 
 
 
I.      Cel procedury 

Określenie sposobu funkcjonowania Stanowisko ds. obronnych, obrony cywilnej, wojska i spraw społecznych w ramach krajowego systemu 
wczesnego  wykrywania zagrożeń. 
 
 
 
II.      Lider/ Uczestnicy procedury 

Wójt- Szef OC Gminy/ Kierownik GCZK 
 
 
 
III.     Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 
 
 

Wejścia Wyjścia 
Podstawy prawne realizacji procedury 

 

 
Wprowadzenie stanów 
nadzwyczajnych                   
oraz przeprowadzanie 
ćwiczeń i treningów. 
 

 
Uruchomienie działania 
powiatowego systemu 
wykrywania   
i alarmowania. 
 
 

 
- § 3, pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r.  w sprawie 
szczegółowego zakresu działania Szefa OCK, szefów obrony cywilnej 
województw, powiatów i gmin (Dz. U. z 2002 nr 96, poz.850.); 
- § 4, pkt 1, lit. d) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia  
16 października 2006 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń  
i właściwości organów w tych sprawach (Dz.U.  z 2006, nr 191 poz. 1415). 
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IV. Opis postępowania   
  

Przedsięwzięcia Wykonawcy 

1. Przyjęcie zarządzenia o uruchomieniu  gminnego systemu wykrywania i alarmowania.   Kierownik GCZK 

2. Uruchomianie i rozwijanie elementów  gminnego systemu wykrywania i alarmowania. 

 Szef OC Gminy, 
  Inspektor ds. obronnych, 

obrony cywilnej, wojska i spraw 
społecznych 

 

3. Wysłanie informacji  o uruchomieniu elementów gminnego Systemu Wykrywania i Alarmowania.  

 Kierownik GCZK 

4. Przekazanie informacji do Wojewody Opolskiego o uruchomieniu wojewódzkiego systemu wykrywania  
i alarmowania. 

5. Opracowanie wstępnej prognozy zagrożenia – na podstawie meldunków otrzymanych od elementów 
systemu: 

1)    wstępna ocena rodzaju zagrożenia i możliwości jego rozwoju; 
2)    szacunkowe określenie zasięgu zdarzenia; 
3)    określenie następstw zdarzenia. 

6. Przekazanie prognozy rozwoju sytuacji (w tym o skażeniach) do jednostek nadrzędnych, podległych                 
i współdziałających oraz sił ratowniczych. 

7. Ostrzeganie i alarmowanie ludności – zgodnie z SPO – 7  

 Szef OC Gminy, 
 Inspektor ds. obronnych, obrony 

cywilnej, wojska i spraw 
społecznych 

8. Opracowanie komunikatów informujących o zalecanych sposobach postępowania dla ludności. 
 Szef OC Gminy, 
 Kierownik GCZK 
 szefowie OC gmin.  

9. Opracowanie wniosków i propozycji dla Wójta.  Inspektor ds. obronnych, obrony 
cywilnej, wojska i spraw 
społecznych. 

10. Wymiana informacji z Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego, PCZK oraz z sąsiednimi 
GCZK. 
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SPO – 10 

Rodzaj 
dokumentu 

Standardowa procedura operacyjna Data  

Nazwa 
dokumentu 

 
Działanie wojewódzkiej drużyny wykrywania 

zagrożeń radiacyjnych 

Podmiot 
opracowujący 

 

 
 

PROCEDURA REALIZOWANA JEST NA SZCZEBLU WOJEWÓDZKIM 
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SPO – 11 

Rodzaj 
dokumentu 

Standardowa procedura operacyjna Data   

Nazwa 
dokumentu 

 
Wykorzystywanie sprzętu z magazynu  

OC/przeciwpowodziowego 

Podmiot 
opracowujący 

UG 
Stanowisko ds. obronnych, 

obrony cywilnej, wojska i spraw 
społecznych 

 
 
I.      Cel procedury 

Określenie sposobu wykorzystania sprzętu OC w sytuacjach kryzysowych. 
 
 
 
II.      Lider/ Uczestnicy procedury 

Wójt/ Inspektor ds. obronnych, obrony cywilnej, wojska i spraw społecznych 
 
 
 
III.     Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 
 

Wejścia Wyjścia 
Podstawy prawne realizacji  

 

 
Zaistnienie sytuacji 
kryzysowej wymagającej 
wsparcia sił ratowniczych 
sprzętem 
przechowywanym                         
w magazynie gminnym 
OC/przeciwpowodziowym. 
 

 
Wydanie sprzętu                  
do wykonania 
określonych prac. 
 

 
 § 3, pkt 14 rozporządzenia Radu Ministrów z dnia 25 czerwca 2002r.  w sprawie 

szczegółowego  zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony 
cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz.U. 2002r nr 96, poz. 850). 
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IV. Opis postępowania   
 
 

 Przedsięwzięcia Wykonawcy 

 
Na szczeblu wojewódzkim funkcjonuje  
– WOJEWÓDZKA BAZA MAGAZYNOWO-WARSZTATOWA SPRZĘTU OC 

 

1. Podjęcie decyzji o wsparciu sił ratowniczych sprzętem utrzymywanym w magazynie.  

 Wójt, 
  Inspektor ds. obronnych, 

obrony cywilnej, wojska i spraw 
społecznych 

 

2. Wydanie polecenia osobie odpowiedzialnej za prowadzenie magazynu przygotowania dokumentów 
materiałowych na użyczony sprzęt.  
Wprowadzenie całodobowego dyżuru – w celu bezpośredniego dostępu do stosownego sprzętu                        
i środków materiałowych. 

 Wójt. 

 

3. Wydanie poleceń  osobie odpowiedzialnej za prowadzenie magazynu w sprawie przygotowania do 
wydania wskazanego sprzętu w określonym terminie. 

 
4. Zorganizowanie, na polecenie Wójta, transportu wydzielonego sprzętu do odbiorcy 

(jeśli odbiorca nie posiada możliwości odbioru sprzętu lub ze względu na czas jego dostawy) –                    
z prowadzonych kalkulacji wynika, że sprzęt i materiały powinny być dostarczone na miejsce 
zdarzenia (załadunek, transport, rozładunek) w czasie: do 3 godz. 
 

5. Przekazanie sprzętu na podstawie umowy użyczenia osobie upoważnionej przez zainteresowany 
organ administracji. 
 

6. Podjęcie decyzji o przerzucie sprzętu (stanowiącego własność skarbu państwa) pomiędzy gminami – 
w przypadku zaistnienia takiej potrzeby. 
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SPO – 12 

Rodzaj 
dokumentu 

Standardowa procedura operacyjna Data   

Nazwa 
dokumentu 

 
OCENIANIE I DOKUMENTOWANIE SZKÓD 

 

Podmiot 
opracowujący 

UG 
Stanowisko ds. obronnych, obrony 

cywilnej, wojska i spraw 
społecznych 

 
 
I.      Cel procedury 

Określenie sposobu oceniania i dokumentowania strat. 
 
 

II. Lider/ Uczestnicy procedury 
Wójt/Wojewoda Opolski, Kierownik Referatu Rolnictwa, Inwestycji i Mienia Komunalnego, Skarbnik Gminy, Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej, wyznaczone osoby do składów komisji.   
 

 
III.     Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 
 

Wejścia Wyjścia 
Podstawy prawne realizacji procedury 

 

 
Otrzymanie informacji                
o stratach. 

 
Przekazanie przez 
Wójta wniosku                
o dotacje celowe. 

 
Art. 18  ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz.U. 2019r. poz. 1507 
z późn. zm); 
 § 3 i 4  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 1999 r. w sprawie zasad 

oraz trybu ustalania i wypłaty odszkodowań za szkody poniesione w związku z 
akcjami zwalczania klęsk żywiołowych (Dz.U. 99.55.573); 

 wytyczne Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 15 października  2012 r.  w sprawie 
„Zasad   i trybu uruchamiania środków budżetu państwa dla jednostek 
samorządu terytorialnego na zadania związane z przeciwdziałaniem i 
usuwaniem skutków zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych”  
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III. Opis postępowania   
 
 

 Przedsięwzięcia Wykonawcy 

 
STRATY W INFRASTRUKTURZE KOMUNALNEJ 
 

 

1. Powołanie gminnej komisji ds. oceny i dokumentowania strat   Wójt 

2. Dokonanie oceny strat i opracowanie przez komisję protokołów.  Komisja. 

3. Przekazanie przez Wójta protokołów strat do Wojewody.  Wójt 

4. Realizacja środków finansowych (dotacji) przyznanych przez Wojewodę   Skarbnik Gminy, 

5. Przesłanie informacji do Wojewody o sposobie wykorzystania środków z przyznanych dotacji. 
 Skarbnik Gminy, 
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SPO – 13 

Rodzaj 
dokumentu 

Standardowa procedura operacyjna Data  

Nazwa 
dokumentu 

 
Wyrównywanie strat majątkowych wynikających z ograniczenia                         
w czasie stanu nadzwyczajnego wolności oraz praw człowieka                             

i obywatela 

Podmiot 
opracowujący 

 

 
 
 
 

PROCEDURA REALIZOWANA JEST NA SZCZEBLU WOJEWÓDZKIM 
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SPO – 14 

Rodzaj 
dokumentu 

Standardowa procedura operacyjna Data  

Nazwa 
dokumentu 

 
Przyznawanie odszkodowań za poniesione straty  
                 w związku z udziałem w zorganizowanej 

akcji społecznej 

Podmiot 
opracowujący 

 

 
 
 

PROCEDURA REALIZOWANA JEST BEZPOŚREDNIO PRZEZ MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 
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SPO – 15 

Rodzaj 
dokumentu 

Standardowa procedura operacyjna Data  

Nazwa 
dokumentu 

 
Refundowanie kosztów świadczeń zdrowotnych udzielanych w związku ze 

zwalczaniem epidemii 

Podmiot 
opracowujący 

 

 
 

PROCEDURA REALIZOWANA JEST NA SZCZEBLU WOJEWÓDZTWA 
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SPO – 16 

Rodzaj 
dokumentu 

Standardowa procedura operacyjna Data   

Nazwa 
dokumentu 

 
Wprowadzanie działań interwencyjnych 

 po zdarzeniu radiacyjnym 

 

Podmiot 
opracowujący 

UG 
Stanowisko ds. obronnych, 

obrony cywilnej, wojska i spraw 
społecznych 

 

 
I. Cel procedury 

Określenie sposobu wprowadzenia działań interwencyjnych oraz powiadamiania ludności o sposobach postępowania po  wprowadzeniu 
tych działań. 

 
 

II.      Lider/ Uczestnicy procedury 
Wójt/Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny (PPIS), Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej (KP PSP), Komendant 
Powiatowy Policji (KPP), Powiatowy Lekarz Weterynarii (PLW), Inspektor ds. obronnych, obrony cywilnej, wojska i spraw społecznych. 

 
 
 

III.     Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 
 

Wejścia Wyjścia 
Podstawy prawne realizacji procedury 

 

 
Wystąpienie zdarzenia 
radiacyjnego, w wyniku 
którego może dojść do 
przekroczenia poziomów 
interwencyjnych na  
obszarze gminy. 

 
Wdrożenie działań 
interwencyjnych. 
 
 

 
- Art. 84 ust. 1, art. 89, ust. 1 oraz art. 90, 91 i 91a ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. 
Prawo atomowe (Dz. U. z 2019r poz. 1792) 
- § 7, ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie planów 
postępowania awaryjnego w przypadku zdarzeń radiacyjnych (t.j. Dz. U. z 2017r poz. 
576 z późn. zm.). 
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IV. Opis postępowania   
  

Przedsięwzięcia Wykonawcy 

1. Uzyskanie od Kierownika PCZK informacji o możliwości przekroczenia lub przekroczeniu poziomów 
interwencyjnych. 

 Kierownik GCZK. 

2. Poinformowanie Wójta i PPIS. Zwołanie posiedzenia GZZK. 
 Kierownik GCZK, 

 

3. Przekazanie informacji do starostwa.   Kierownik GCZK. 

4. Na podstawie informacji uzyskanej od Kierownika PCZK realizacja procedury podania ludności 
informacji wyprzedzającej – zgodnie z SPO – 2    

 Wójt, 
 Inspektor ds. obronnych, obrony 

cywilnej, wojska i spraw 
społecznych 

5. Realizacja wyznaczonych w  rozporządzeniu Wojewody zadań w zakresie wprowadzenia działań 
interwencyjnych. 

 

 Wójt, 
 Inspektor ds. obronnych, obrony 

cywilnej, wojska i spraw 
społecznych 

 PPIS.  

6. Przekazanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty aktów prawnych wydanych 
przez wojewodę/ starostę/wójta  – zgodnie z SPO – 4  

 Sekretarz.  

7. Podjęcie decyzji o uruchomieniu punktu informacyjnego dla ludności – zgodnie z SPO – 1   Wójt. 

8. Kierowanie nw. działaniami interwencyjnymi: 
1)    ewakuacja; 
2)    nakaz pozostania w pomieszczeniach zamkniętych; 
3)    podanie preparatów ze stabilnym jodem; 
4)    zakaz lub ograniczenie: spożywania skażonej żywności i skażonej wody przeznaczonej do 

spożycia przez ludzi, żywienia zwierząt skażonymi środkami żywienia zwierząt i pojenia skażoną  
wodą oraz wypasu zwierząt na skażonym terenie; 

5)    czasowe przesiedlenie ludności; 
6)    stałe przesiedlenie ludności. 

 Wójt 
 

9. Postępowanie zgodnie z zapisami dokumentów: 
 

1)    „Gminny Plan Dystrybucji Preparatu Jodowego w Postaci Tabletek” . 
 

 Sekretarz 
 Inspektor ds. obronnych, obrony 

cywilnej, wojska i spraw 
społecznych 
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SPO – 17 

Rodzaj 
dokumentu 

Standardowa procedura operacyjna Data  

Nazwa           
dokumentu 

WPROWADZENIE ŚWIADCZEŃ RZECZOWYCH I OSOBISTYCH 
Podmiot            

opracowujący 

UG 
Stanowisko ds. 

obronnych, obrony 
cywilnej, wojska i spraw 

społecznych 

 
 

 
I. Cel procedury 

Określenie sposobu wprowadzenia do realizacji świadczeń rzeczowych i osobistych. 
 
 

 
II.    Lider/ Uczestnicy procedury 
       Wójt/ Inspektor ds. obronnych, obrony cywilnej, wojska i spraw społecznych 
 
 

III.    Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 
 
 

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury 

Wniosek o nałożenie  
obowiązku wykonania  
świadczeń osobistych  
i rzeczowych na rzecz  
zwalczania klęsk żywiołowych 
i likwidacji ich skutków 

Realizacja świadczeń. 

 Art. 200, art. 202 ust. 1, art. 208 ust. 1 i 2, art. 210 ust. 1 oraz art. 219  ustawy z dnia 
21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej 
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1541 późn. zm.); 

 § 3, ust. 1  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 października 2004 r. w sprawie 
świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz.U.04.229.2307). 

 § 5, ust. 1  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie 
świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz.U.04.229.2307).   
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IV. Opis postępowania   
  

Przedsięwzięcia Wykonawcy 

1. Przyjęcie wniosku w sprawie nałożenie świadczeń osobistych lub rzeczowych.    Wójt 

2. Przygotowanie decyzji oraz wezwania do wykonania świadczenia. 
Inspektor ds. obronnych, obrony 

cywilnej, wojska i spraw 
społecznych 

3. Wydanie decyzji o nałożeniu świadczeń osobistych lub rzeczowych. Art 219, ust 1 ustawy o powszechnym 
obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej.    

Wójt 

4. Aktualizacja „Roczny plan świadczeń” .    
Inspektor ds. obronnych, obrony 
cywilnej, wojska i spraw 
społecznych 

5. Na podstawie informacji uzyskanej od organu na rzecz, którego wykonywane ma być świadczenie, wezwanie 
osoby, podmiotu do wykonania świadczenia. Art 219, ust 7 ustawy o powszechnym obowiązku obrony 
Rzeczpospolitej Polskiej. 

Wójt 
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SPO – 18 

Rodzaj 
dokumentu 

Standardowa procedura operacyjna Data  

Nazwa           
dokumentu 

OPRACOWYWANIE ZARZĄDZENIA W SPRAWIE 
WPROWADZENIA CZASOWYCH OGRANICZEŃ NA OBSZARZE                

ZAGROŻENIA, W TYM PRAW CZŁOWIEKA I OBYWATELA 

Podmiot            
opracowujący 

UG 
Stanowisko ds. 

obronnych, obrony 
cywilnej, wojska i spraw 

społecznych 

 
 

 
I. Cel procedury 

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

 
II.    Lider/ Uczestnicy procedury 
      Wójt / Sekretarz Gminy, Radca Prawny, Inspektor ds. organizacyjnych 
 
 
 

III.    Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 
 
 

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury 

Powstanie zdarzenia  
wymagającego wprowadzenia 
czasowych ograniczeń na  
obszarze zagrożenia, w tym 
praw człowieka i obywatela. 

Przywrócenie  
konstytucyjnego ustroju 
państwa, bezpieczeństwa 
obywateli i porządku  
publicznego, oraz  
zapewnienie koordynacji 
i kontroli funkcjonowania 
administracji rządowej. 

Art. 20 i 21, ust. 1 oraz art. 23, ust. 1ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski 
żywiołowej (Dz.U.z 2017r. poz 1897) 

Art. 15, 21 i 22, ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym (Dz. U. 
2017r. poz. 1928). 



218 

 

IV. Opis postępowania   
  

Przedsięwzięcia Wykonawcy 

1. Przyjęcie rozporządzenia Wojewody Opolskiego w sprawie wprowadzenia ograniczenia wolności  człowieka      
i obywatela wynikających ze stanu wyjątkowego oraz obwieszczenia Wojewody Opolskiego wydanego                      
w związku z realizacją rozporządzenia o wprowadzeniu stanu wyjątkowego. 

2. Przekazanie informacji dot. rozporządzenia i obwieszczenia Wójtowi. 

Inspektor ds. organizacyjnych 

3. Przeprowadzenie analizy zakresu wprowadzenia czasowych ograniczeń – obszarowych, podmiotowych    
    i przedmiotowych oraz trybu i sposobu jego wprowadzenia. 

Wójt, 
 

4. Rozpropagowanie obwieszczenia Wojewody Opolskiego – dla STANU WYJĄTKOWEGO. 
Sekretarz Gminy. 
Inspektor ds. organizacyjnych 

5. Przygotowanie projektu zarządzenia określającego:  
   podstawę prawną, 
   zakres i rodzaj ograniczeń, 
   obowiązanych podmiotów, 
   miejsce, dzień i godzinę osobistego stawiennictwa lub realizacji innych ograniczeń, 
   czas trwania ograniczeń, 
   pouczenie o odpowiedzialności karnej lub innych skutkach prawnych naruszenia zarządzenia  

– dla STANU KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ. 

Sekretarz Gminy, 

6. Weryfikacja i akceptacja prawna projektu zarządzenia. Radca Prawny. 

7. Wydanie przez Wójta zarządzenia wprowadzającego czasowe ograniczenia na obszarze zagrożenia,           
w tym praw człowieka i obywatela. 

Wójt 

8. Przekazanie treści aktu prawnego do publicznej wiadomości – zgodnie z SPO – 4. Sekretarz Gminy, 
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SPO – 19 

Rodzaj 
dokumentu 

Standardowa procedura operacyjna Data  

Nazwa 
dokumentu 

 
Pozyskiwanie osadzonych w zakładach karnych 

 

Podmiot 
opracowujący 

 

 
 

 PROCEDURA REALIZOWANA JEST NA SZCZEBLU WOJEWÓDZKIM 
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SPO – 20 

Rodzaj 
dokumentu 

Standardowa procedura operacyjna Data  

Nazwa           
dokumentu 

KOORDYNOWANIE DZIAŁAŃ WOLONTARIATU PODCZAS               
PROGNOZOWANEGO ZAGROŻENIA I JEGO WYSTĄPIENIA 

Podmiot            
opracowujący 

UG 
Stanowisko ds. obronnych, 
obrony cywilnej, wojska i 

spraw społecznych 

 
 

 
I. Cel procedury 

Określenie procesu decyzyjnego przy kierowaniu osób do pracy podczas zagrożenia epidemicznego lub wystąpienia epidemii, a także innych                   
prognozowanych zagrożeń lub ich wystąpienia. 

 

 
II.    Lider/ Uczestnicy procedury 
       Wójt /GZZK, Inspektor ds. obronnych, obrony cywilnej, wojska i spraw społecznych 
 
 

III.    Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 
 
 

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury 

Sytuacja powodująca  
wzmocnienie prowadzących 
działania ratownicze,  
dodatkowymi siłami – podczas 
wystąpienia innych zagrożeń. 

Przywrócenie  
bezpieczeństwa  

  obywateli i porządku  
  publicznego oraz  
  zapewnienie koordynacji 
  i kontroli funkcjonowania  
  administracji  

samorządowej. 

Art. 18 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r.  o zarządzaniu kryzysowym  
(Dz. U. z 2020 r., poz.1856). 
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IV. Opis postępowania   
  

Przedsięwzięcia Wykonawcy 

1. Wójt monitoruje sytuację na podstawie danych uzyskiwanych  od GZZK, w zakresie zabezpieczenia działań 
ratowniczych.  

Wójt, 
GZZK 

2. Opracowanie decyzji o kierowaniu do wsparcia prowadzących działania ratownicze w rejony zagrożone.  

Wójt  
Inspektor ds. obronnych, 
obrony cywilnej, wojska i 
spraw społecznych 

3. Wydanie przez Wójta decyzji o skierowaniu w zagrożone rejony dodatkowych sił. Wójt 

4. Ubezpieczenie skierowanych osób od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

Inspektor ds. obronnych, 
obrony cywilnej, wojska i 
spraw społecznych  
Firma ubezpieczeniowa. 

5. Zorganizowanie i przygotowanie: 
1)    środków transportowych do przewiezienia ww. osób do właściwych rejonów zagrożenia; 
2)    odzieży roboczej, narzędzi pracy, środków czystości i warunków higieniczno-sanitarnych w  miejscu pracy; 
3)    posiłków regeneracyjnych i napojów. 

Inspektor ds. obronnych, 
obrony cywilnej, wojska i 
spraw społecznych  
 

6. Przeszkolenie w zakresie BHP: 
1)    przed podjęciem pracy; 
2)    na miejscu pracy. 

Kierujący akcją ratunkową 
lub osoba przez niego 
wyznaczona. 

7. Ponoszenie kosztów związanych z realizacją zadań w zakresie: 
1)    wyżywienia; 
2)    zabezpieczenia warunków pracy. 

Wójt 
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SPO – 21 

Rodzaj 
dokumentu 

Standardowa procedura operacyjna Data  

Nazwa 
dokumentu 

 
Wsparcie działań oddziałami i pododdziałami  

sił zbrojnych 

Podmiot 
opracowujący 

UG 
Stanowisko ds. 

obronnych, obrony 
cywilnej, wojska i spraw 

społecznych  

 
 
 
I.      Cel procedury 
  Określenie sposobu wnioskowania o wsparcie działań siłami i środkami pododdziałów Sił Zbrojnych RP oraz uzgodnienia ich działań. 
 
 
II.      Lider/ Uczestnicy procedury 

Wójt/Gminny  Zespół Zarządzania Kryzysowego (GZZK), Wojskowy Komendant Uzupełnień w Brzegu (WKU). 
 
 

III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 
 

 

Wejścia Wyjścia 
Podstawy prawne realizacji procedury 

 

 
Powstanie zdarzenia 
wymagającego wsparcia 
cywilnych sił i środków 
ratowniczych przez 
oddziały i pododdziały Sił 
Zbrojnych. 

 
Zakończenie działań 
oddziałów                     
i pododdziałów Sił 
Zbrojnych. 

 
- Art. 25 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2020 r., 
poz.1856)  
- § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie szczegółowych 
zasad udziału pododdziałów i oddziałów Sił Zbrojnych RP  w zapobieganiu skutkom 
klęski żywiołowej lub ich usuwaniu (Dz.U.03.41.347); 
- Art. 18 ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz.U.z 2017r. poz 
1897 
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IV. Opis postępowania   
  

Przedsięwzięcia Wykonawcy 

 

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

 GZZK 

2. Podjęcie decyzji o wystąpieniu do Wojewody o wsparcie siłami i środkami wojska. 

 Wójt 
 

 

3. Przygotowanie i przesłanie wniosku do Wojewody oraz do wiadomości do Komendanta WKU w 
Brzegu. 

 

4. Po otrzymaniu decyzji Wojewody o skierowaniu pododdziałów do wsparcia akcji ratunkowej – 
koordynacja działań w tym zakresie. 

 Wójt. 

 

5. Wskazanie celów dowódcy wydzielonego pododdziału do wsparcia akcji ratunkowej, zgodnie                           
z zakresem podanym przez Ministra Obrony Narodowej. 

 

 Wójt. 

 

6. Organizacja logistycznego zabezpieczenia działań wydzielonych pododdziałów SZ. 
 Wójt. 

 

7. Podjęcie decyzji o zakończeniu działania przez wydzielone pododdziały SZ. 
 

 Wójt  
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SPO – 22 

Rodzaj 
dokumentu 

Standardowa procedura operacyjna Data  

Nazwa           
dokumentu 

WSPARCIE EWAKUACJI DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU                        
TERYTORIALNEGO  

Podmiot            
opracowujący 

UG 
Stanowisko ds. 

obronnych, obrony 
cywilnej, wojska i spraw 

społecznych 

 
 

 
I. Cel procedury 

Określenie sposobu wsparcia przez Wójta  jednostki samorządu terytorialnego realizującej ewakuację. 

 
II.    Lider/ Uczestnicy procedury 
       Wójt / Gminny Zespół ds. ewakuacji (przyjęcia) ludności, Podinspektor ds. obronnych, obrony cywilnej, wojska i spraw społecznych, Kierownik 

referatu RIM 
 
 

III.    Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 
 
 

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury 

Powstanie zdarzenia  
wymagającego wsparcia  
cywilnych sił i środków  
ratowniczych przez Wójta 

Udzielenie pomocy              
w zakresie ewakuacji. 

 § 3, pkt  8, 9, 10, 11 rozporządzenia 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. 2002r nr 96 poz. 850 ) 
 „Plan ewakuacji (przyjęcia) ludności II stopnia gminy Świerczów”. 
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IV. Opis postępowania   
  

Przedsięwzięcia Wykonawcy 

1. Monitorowanie powstałego zagrożenia i przedsięwzięć realizowanych przez cywilne siły i środki w zakresie ewakuacji. GZZK 

 
2. Przyjęcie wniosku burmistrza, wójta  sąsiedniej gminy o wsparcie ewakuacji i przekazanie go Wójtowi Gminy Świerczów 

wraz z niezbędnymi informacjami. 

Wójt, 
inspektor ds. obronnych, obrony 
cywilnej, wojska i spraw 
społecznych 
  

 
 
3. Zwołanie posiedzenia GZZK celem przeanalizowania możliwości wsparcia ewakuacji   w stosownym zakresie:  

1)    organizacji dodatkowych miejsc tymczasowego pobytu dla ewakuowanej ludności i zwierząt, Wójt 

2)    transportu osobowego i towarowego, 
Wykonawcy przedsięwzięć. 

3)    pomocy medycznej i psychologicznej, 

4)    pomocy społecznej, Wójt 

5)    organizacji pomocy humanitarnej, w tym zagranicznej oraz pozarządowej, Wójt 

6)    ewakuacji dóbr kultury, Dyrektor GOK-u 

7)    ewakuacji zwierząt, Powiatowy Lekarz Weterynarii, 
Kierownik referatu RIM 

8)    zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego, Powiatowy Komendant Policji, 

9)    wsparcia sprzętem posiadanym w magazynie OC – zgodnie z SPO – 11  Inspektor ds. obronnych, obrony 
cywilnej, wojska i spraw 
społecznych 

4. Zarządzenie ewakuacji  (wsparcia). Wójt 

5. Realizacja ww. zadań. Poszczególni ww. wykonawcy 
przedsięwzięć. 6. Bieżące współdziałanie z wnioskującymi. 

7. Nadzorowanie wykonania. 

Wójt 
Inspektor ds. obronnych, obrony 
cywilnej, wojska i spraw 
społecznych 

1. Odwołanie ewakuacji  Wójt 
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SPO – 23 

Rodzaj 
dokumentu 

Standardowa procedura operacyjna Data  

Nazwa           
dokumentu 

WNIOSKOWANIE O WPROWADZENIE 
STANU KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ 

Podmiot            
opracowujący 

UG 
Stanowisko ds. obronnych, 
obrony cywilnej, wojska i 

spraw społecznych 

 
 

 
I. Cel procedury 

Określenie sposobu opracowania wniosku do Rady Ministrów poprzez Wojewodę Opolskiego. 
 
 

II.    Lider/ Uczestnicy procedury 
       Wójt / inspektor ds. Obronnych, obrony cywilnej, wojska i spraw społecznych, Sekretarz Gminy 
 
 

III.    Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 
 
 

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury 

Powstanie zdarzenia  
wymagającego podjęcia  
decyzji o opracowaniu wniosku 
o wprowadzenie stanu klęski 
żywiołowej na danym  
obszarze. 

Otrzymanie informacji             
o wprowadzeniu lub  
odmowie wprowadzenia 
stanu klęski przez Radę 
Ministrów na danym  
obszarze. 

 Art. 5 ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej   (t.j. Dz.U. z 
2017r. poz. 1897), 
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IV. Opis postępowania   
  

Przedsięwzięcia Wykonawcy 

1. Analiza przesłanek sygnalizujących o potrzebie wystąpienia z wnioskiem o wprowadzenie stanu klęski 
żywiołowej. 

Wójt  
Inspektor ds. Obronnych, obrony 
cywilnej, wojska i spraw 
społecznych 

2. Podjęcie decyzji o konieczności wystąpienia z wnioskiem do Rady Ministrów poprzez Wojewodę Opolskiego              
o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej i przygotowanie stosownego wniosku, który powinien zawierać: 
1)    ocenę stanu zagrożenia mającego znamiona klęski żywiołowej i ewentualną prognozę jego rozwoju                       

z przewidywanymi skutkami; 
2)    określenie obszaru gminy objętego klęską żywiołową; 
3)    propozycje dotyczące zakresu ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela; 
4)    uzasadnienie konieczności wprowadzenia stanu klęski żywiołowej. 

Wójt 
Sekretarz Gminy. 

3. Wysłanie wniosku. Sekretarz Gminy. 

4. Po wydaniu rozporządzenia przez Radę Ministrów przekazanie do publicznej wiadomości  
– zgodnie z SPO – 4. 

Sekretarz Gminy. 
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SPO – 24 

Rodzaj 
dokumentu 

Standardowa procedura operacyjna Data  

Nazwa 
dokumentu 

 
Wydanie rozporządzenia wojewody, 

w przypadku wprowadzenia stanu wyjątkowego 
tylko na obszarze województwa 

Podmiot 
opracowujący 

  

 
 
 

PROCEDURA REALIZOWANA NA SZCZEBLU WOJEWÓDZKIM 
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SPO – 25 

Rodzaj 
dokumentu 

Standardowa procedura operacyjna Data  

Nazwa 
dokumentu 

 
Ogłaszanie przez wojewodę stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii 

Podmiot 
opracowujący 

 

 
 

PROCEDURA REALIZOWANA NA SZCZEBLU WOJEWÓDZKIM 
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SPO – 26 

Rodzaj 
dokumentu 

Standardowa procedura operacyjna Data  

Nazwa 
dokumentu 

 
Wprowadzanie obowiązkowych szczepień podczas  

stanu epidemii lub  zagrożenia epidemicznego 

Podmiot 
opracowujący 

  

 
 
 

PROCEDURA REALIZOWANA JEST NA SZCZEBLU WOJEWÓDZKIM 
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SPO – 27 

Rodzaj 
dokumentu 

Standardowa procedura operacyjna Data  

Nazwa 
dokumentu 

 
Uruchamianie miejsc kwarantanny i izolacji  

wraz z zabezpieczeniem logistycznym 

Podmiot 
opracowujący 

  

 
 

PROCEDURA REALIZOWANA JEST NA SZCZEBLU WOJEWÓDZKIM 
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SPO – 28 

Rodzaj 
dokumentu 

Standardowa procedura operacyjna Data  

Nazwa 
dokumentu 

 
Podwyższanie stanu gotowości szpitali 

 

Podmiot 
opracowujący 

  

 

 

PROCEDURA REALIZOWANA JEST NA SZCZEBLU WOJEWÓDZKIM 
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SPO – 29 

Rodzaj 
dokumentu 

Standardowa procedura operacyjna Data  

Nazwa 
dokumentu 

 
Koordynowanie działań jednostek systemu 
Państwowego Ratownictwa Medycznego 

w sytuacjach kryzysowych 

Podmiot 
opracowujący 

  

 
 
 

PROCEDURA REALIZOWANA JEST NA SZCZEBLU WOJEWÓDZKIM 
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SPO – 30 

Rodzaj 
dokumentu 

Standardowa procedura operacyjna Data  

Nazwa 
dokumentu 

 
Koordynowanie działań jednostek systemu 
Państwowego Ratownictwa Medycznego 

w przypadku strajku pracowników systemu 

Podmiot 
opracowujący 

  

 
 

PROCEDURA REALIZOWANA JEST NA SZCZEBLU WOJEWÓDZKIM 
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SPO – 31 

Rodzaj 
dokumentu 

Standardowa procedura operacyjna Data  

Nazwa 
dokumentu 

 
Opracowanie wniosku do ministra gospodarki                                                        

w sprawie zwiększenia dostaw paliwa  
– zmniejszenia zapasów 

Podmiot 
opracowujący 

  

 

 

PROCEDURA REALIZOWANA NA SZCZEBLU WOJEWÓDZKIM 
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SPO – 32 

Rodzaj 
dokumentu 

Standardowa procedura operacyjna Data  

Nazwa 
dokumentu 

 
Wydawanie upoważnień do zakupu paliw 

i nadzorowanie ich dystrybucji 

Podmiot 
opracowujący 

UG 
Stanowisko ds. 

obronnych, obrony 
cywilnej, wojska i 

spraw społecznych 

 
 
I.      Cel procedury 

Określenie sposobu uruchomienia planu rozdziału paliw oraz sposobu nadzoru nad technicznym funkcjonowaniem „Planu…”. 
 
 
II.      Lider/ Uczestnicy procedury 
 
Wójt/ Inspektor ds. obronnych, obrony cywilnej, wojska i spraw społecznych,  GZZK 
 
 
III.     Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 
 
 

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury 

Opublikowanie rozporządzenia 
Rady Ministrów w sprawie 
wprowadzenia ograniczeń  
w zakresie obrotu paliwami lub 
zmniejszenia zużycia paliw 
przez odbiorców. 

Refundowanie kosztów 
związanych  
z wydawaniem  
upoważnień  
mieszkańcom. 

Art. 44  ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i 
gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa 
paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (t.j. Dz. U z 2020r. poz. 411 z późn. 
zm.), 
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IV. Opis postępowania   

  

Przedsięwzięcia Wykonawcy 

1. Aktualizacja wykazu podmiotów o szczególnym znaczeniu. Uruchomienie „Planu Wprowadzenia Ograniczeń 
w Zakresie Obrotu Paliwami i Zmniejszenia Zużycia Paliw w Województwie Opolskim”. 

 
 Wójt 

2. Złożenie zamówienia na wydrukowanie określonej liczby i rodzaju upoważnień,  

 Wójt. 
 Inspektor ds. obronnych, obrony 

cywilnej, wojska i spraw 
społecznych 

3. Poinformowanie ludności o uruchomieniu i zasadach dystrybucji upoważnień do zakupu paliw                           
– zgodnie z SPO – 4  

 Sekretarz  
 Inspektor ds. obronnych, obrony 

cywilnej, wojska i spraw 
społecznych 

4. Przyjęcie od Wojewody blankietów  i wydawanie ich – na podstawie zawartych umów. 
 

 Wójt 
 Inspektor ds. obronnych, obrony 

cywilnej, wojska i spraw 
społecznych 

 
  5. Rozliczanie kosztów związanych z realizacją rozdziału upoważnień do zakupu paliw 

6. Nadzór nad  właściwym przygotowaniem i realizacją rozdziału upoważnień do zakupu paliw.  Wójt 

1. Refundacja kosztów związanych z realizacją „Planu Wprowadzenia Ograniczeń w Zakresie Obrotu 
Paliwami i Zmniejszenia Zużycia Paliw w Województwie Opolskim”.  

 Dyrektor WFiB. 
 Skarbik 
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SPO – 33 

Rodzaj 
dokumentu 

Standardowa procedura operacyjna Data  

Nazwa 
dokumentu 

 
Udzielanie pomocy turystom 

w powrocie do kraju 

Podmiot 
opracowujący 

  

 
 

PROCEDURA REALIZOWANA JEST NA SZCZEBLU WOJEWÓDZKIM 
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SPO – 34 

Rodzaj 
dokumentu 

Standardowa procedura operacyjna Data  

Nazwa 
dokumentu 

 
Zawieszanie organów jednostek samorządu terytorialnego                                 

i wyznaczanie pełnomocnika do kierowania działaniami 

Podmiot 
opracowujący 

  

 
 

PROCEDURA REALIZOWANA JEST NA SZCZEBLU  WOJEWÓDZKIM  I  POWIATOWYM 
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SPO – 35 

Rodzaj 
dokumentu 

Standardowa procedura operacyjna Data  

Nazwa 
dokumentu 

 
Kontrolowanie funkcjonowania administracji  

rządowej i samorządowej w stanie wyjątkowym 

Podmiot 
opracowujący 

  

 
 

 
PROCEDURA REALIZOWANA JEST NA SZCZEBLU WOJEWÓDZKIM 
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SPO – 36 

Rodzaj 
dokumentu 

Standardowa procedura operacyjna Data  

Nazwa 
dokumentu 

 
Zawieszanie organów jednostek samorządu terytorialnego                                    

i wyznaczanie komisarza rządowego 

 

Podmiot 
opracowujący 

  

 
PROCEDURA REALIZOWANA JEST NA SZCZEBLU WOJEWÓDZKIM 
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SPO – 37 

Rodzaj 
dokumentu 

Standardowa procedura operacyjna Data  

Nazwa 
dokumentu 

 
Ograniczanie działalności edukacyjnej 

w drodze rozporządzenia, poprzez okresowe 
zawieszanie działań dydaktycznych 

Podmiot 
opracowujący 

UG 
Stanowisko ds. 

obronnych, obrony 
cywilnej, wojska i 

spraw społecznych  

 
 
 
I.      Cel procedury 

Określenie sposobu ograniczania działalności edukacyjnej. 
 
 
II.      Lider/ Uczestnicy procedury 
           
         Wójt/Sekretarz Gminy,  
 
 
 
III.     Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 
 

Wejścia Wyjścia 
Podstawy prawne realizacji procedury 

 

 
Konieczność zawieszenia 
działalności edukacyjnej 

 
Odwołanie stanu 
wyjątkowego lub ustanie 
konieczności zawieszenia 
działalności edukacyjnej. 
 

 
Art. 21, pkt 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym ((Dz. U. 
2017 poz. 1928). 
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IV. Opis postępowania   
  

Przedsięwzięcia Wykonawcy 

 
1. Uznanie o konieczności zawieszenia zajęć dydaktycznych w szkołach. 

 
 Wójt 
 Sekretarz. 

 

 
2. Przyjęcie rozporządzenia Wojewody w sprawie zawieszenia zajęć dydaktycznych.   

 
 Wójt 
 Sekretarz 

 
3. Rozpowszechnienie rozporządzenia Wojewody – zgodnie z SPO – 4  

 
 Sekretarz  

 

 
4. Nadzór nad przestrzeganiem zawieszenia zajęć dydaktycznych i monitorowanie konieczności jego 

utrzymania. 

 
 Sekretarz 
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SPO – 38 

Rodzaj 
dokumentu 

Standardowa procedura operacyjna Data  

Nazwa 
dokumentu 

 
Postępowanie i wydawanie decyzji w sprawach odosobnienia osób  

 

Podmiot 
opracowujący 

  

 
 

PROCEDURA REALIZOWANA JEST NA SZCZEBLU WOJEWÓDZKIM 
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SPO – 39 

Rodzaj 
dokumentu 

Standardowa procedura operacyjna Data  

Nazwa 
dokumentu 

 
WPROWADZANIE CENZURY 

 

Podmiot 
opracowujący 

 

 
 
 

PROCEDURA REALIZOWANA JEST NA SZCZEBLU WOJEWÓDZKIM 
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SPO – 40 

Rodzaj 
dokumentu 

Standardowa procedura operacyjna Data  

Nazwa 
dokumentu 

 
Realizowanie usług pocztowych 

na obszarach objętych zagrożeniem 

 

Podmiot 
opracowujący 

  

 
PROCEDURA REALIZOWANA JEST NA SZCZEBLU WOJEWÓDZKIM 
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SPO – 41 

Rodzaj 
dokumentu 

Standardowa procedura operacyjna Data  

Nazwa 
dokumentu 

 
Uruchamianie zastępczych miejsc szpitalnych 

 

Podmiot 
opracowujący 

  

 
PROCEDURA NIE JEST REALIZOWANA  NA TERENIE GMINY  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



248 

 

SPO – 42 

Rodzaj 
dokumentu 

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA Data  

Nazwa 
dokumentu 

 
WPROWADZANIE, ZMIANA I ODWOŁANIE 

 STOPNI ALARMOWYCH I STOPNI ALARMOWYCH CRP 

 

Podmiot 
opracowujący 

UG 
Stanowisko ds. obronnych, 
obrony cywilnej, wojska i 

spraw społecznych  

 
I.      Cel procedury 

Określenie działań umożliwiających wprowadzanie stopni alarmowych spowodowanych wystąpieniem zagrożenia terrorystycznego. 
 
II.      Lider/ Uczestnicy procedury 
 

Prezes Rady Ministrów, Wojewoda, Starosta, Wójt/ pracownicy  Urzędu Gminy, Dyrektorzy placówek oświatowych z terenu gminy, Dyrektor 
GOK-u, Kierownik GOPS-u,    właściciele (zarządcy) obiektów infrastruktury krytycznej. 

 
III.     Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 
 

Wejścia Wyjścia 
Podstawy prawne realizacji procedury 

 

 
Wystąpienie zagrożenia 
terrorystycznego,  
powodującego 
konieczność  uzupełnienie 
wprowadzania stopni 
alarmowych. 

 
1. Ostrzeżenie lub 

zaalarmowanie ludności. 
2. Ustąpienie zagrożenia 

terrorystycznego.     

 
 -  art. 23, ust. 1  ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 
(Dz. U. z 2020 r., poz.1856). 
-  § 4, ust. 1  zarządzenia Nr 74 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 października 
2011 r. w sprawie wykazu przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania. 
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IV. Opis postępowania   
 

Przedsięwzięcia Wykonawcy 

WPROWADZANIE, ZMIENIANIE I ODWOŁYWANIE STOPNI ALARMOWYCH PRZEZ PREZESA RADY 
MINISTRÓW 

 

Wydanie zarządzenia w sprawie wprowadzenia określonego stopnia alarmowego. 

 Prezes Rady Ministrów. 

Przekazanie wykonawcom zarządzenia o wprowadzeniu stopnia alarmowego – alternatywnie.  

Ogłoszenie społeczeństwu komunikatu o wprowadzeniu obowiązującego stopnia alarmowego oraz 
wynikających z niego zaleceniach, wykorzystując dostępne środki społecznego przekazu – alternatywnie.  

Wydanie zarządzenia o zmianie stopnia alarmowego lub jego odwołaniu, powiadomienie wykonawców 
realizujących zadania dotyczące wcześniejszego wprowadzenia stopnia alarmowego – obligatoryjnie oraz 
społeczeństwo – alternatywnie. 

Realizacja zadań określonych w zarządzeniach wprowadzających, zmieniających i odwołujących stopnie 
alarmowe, a w szczególności: 

1) zwołanie posiedzenia Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego; 
2) powiadamianie następujących podmiotów: 

a) Dyrektorów placówek oświatowych 
b) Dyrektora GOK-u 
c) Kierownika GOPS-u  
d) właścicieli (zarządców) obiektów infrastruktury krytycznej, 

3) uruchomienie i realizacja modułu zadaniowego dla Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego. 

 Wójt,  Z-ca Wójta 
 Sekretarz 
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Przedsięwzięcia Wykonawcy 

WPROWADZANIE, ZMIENIANIE I ODWOŁYWANIE STOPNI ALARMOWYCH PRZEZ WOJEWODĘ 
OPOLSKIEGO 

 

Przyjęcie informacji dotyczących zdarzeń lub możliwości ich wystąpienia odnośnie zagrożenia 
terrorystycznego, w tym od kierownika Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz Szefa 
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. 

 Wojewoda Opolski, 
 Kierownik WCZK, 
 Szef ABW, 
 Inne stosowne podmioty. 

Zwołanie posiedzenia Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, podjęcie decyzji w sprawie 
wprowadzonego określonego stopnia alarmowego. 

 Wójt  
 Z-ca Wójta 
 Sekretarz 

Postawienie zadań pracownikowi ds. obronnych, obrony cywilnej, wojska i spraw społecznych do 
opracowania projektu zarządzenia wprowadzającego stopień alarmowy, we współpracy z radcą prawnym. 

 Wójt 
 

Wydanie zarządzenia w sprawie wprowadzenia, zmiany lub odwołania określonego stopnia alarmowego.  Wójt 

Poinformowanie o wprowadzeniu, zmianie lub odwołaniu stopnia alarmowego – obligatoryjnie: 
1) Dyrektorów placówek oświatowych 
2) Dyrektora GOK-u 
3) Kierownika GOPS-u  
4) właścicieli (zarządców) obiektów infrastruktury krytycznej 

 Wójt 
 Sekretarz 
 
 
 
 
 

Poinformowanie o wprowadzeniu, zmianie lub odwołaniu stopnia alarmowego społeczeństwo, a także 
wynikających z powyższego zaleceń – alternatywnie – we współpracy z lokalnymi mediami.  

 Sekretarz 
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Przedsięwzięcia Wykonawcy 

Rozpatrywanie wniosków o udzielenie pomocy w realizacji zadań w zakresie sił i środków posiadanych 
przez Wojewodę. 

 Wójt 

Uruchomienie i realizacja modułu zadaniowego dla Urzędu Gminy.  Wójt 

Monitorowanie zadań realizowanych przez stosowne podmioty. 
 Sekretarz 

Opracowanie meldunku i przesłanie do Starosty 
 

RODZAJE STOPNI ALARMOWYCH 
Wyższy stopień alarmowy może być wprowadzony z pominięciem niższych stopni. 

 

1. Pierwszy stopień alarmowy (stopień ALFA/ ALFA CRP według terminologii NATO) ma zastosowanie w przypadku uzyskania informacji  o 
możliwości wstąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym lub sabotażowym, którego rodzaj i zakres jest trudny do przewidzenia. Jego 
wprowadzenie ma charakter ogólnego ostrzeżenia, a okoliczności nie usprawiedliwiają uruchomienia przedsięwzięć zawartych                     
w wyższych stopniach alarmowych. Wszystkie organy administracji publicznej i służby bezpieczeństwa powinny być w stanie wprowadzić                  
i utrzymywać przedsięwzięcia tego stopnia alarmowego na czas nieokreślony. 
 

2. Drugi stopień alarmowy (stopień BRAVO / BRAVO CRP) ma zastosowanie w przypadku uzyskania informacji o możliwości wystąpienia 
zdarzenia o charakterze terrorystycznym lub sabotażowym. Stopień ten wprowadza się w przypadku zaistnienia zwiększonego i 
przewidywalnego zagrożenia działalnością terrorystyczną lub aktem sabotażu, jednakże konkretny cel ataku nie został zidentyfikowany. 
Wszystkie organy administracji publicznej i służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo powinny posiadać możliwość utrzymania tego stopnia 
do chwili ustąpienia zagrożenia, nie naruszając swoich zdolności do bieżącego działania. 

 

3. Trzeci stopień alarmowy (stopień CHARLIE / CHARLIE CRP) ma zastosowanie w przypadku, jeżeli zaistniało konkretne zdarzenie, 
potwierdzające cel potencjalnego ataku terrorystycznego lub w przypadku uzyskania informacji o osobach (grupach) przygotowujących 
działania terrorystyczne lub sabotażowe, albo też wstąpiły zdarzenia o charakterze terrorystycznym lub sabotażowym godzące w 
bezpieczeństwo innych państw i stwarzających potencjalne zagrożenie dla Polski. Wprowadzenie przedsięwzięć tego stopnia na dłuższy 
czas może spowodować utrudnienia i będzie miało wpływ na funkcjonowanie służb odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa. 

 

4. Czwarty stopień alarmowy (stopień DELTA / DELTA CRP) ma zastosowanie w przypadku wystąpienia zdarzenia o charakterze 
terrorystycznym   lub sabotażowym, powodującego zagrożenie bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej lub bezpieczeństwa innych 
państw i stwarzającego zagrożenie dla Polski, albo też wysokiego prawdopodobieństwa wystąpienia takich działań na terytorium RP. 
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4. Współdziałanie między siłami uczestniczącymi  

w realizacji planowanych przedsięwzięć  

na wypadek sytuacji kryzysowej 
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WSPÓŁDZIAŁANE ORGANÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W WARUNKACH SYTUACJI KRYZYSOWEJ 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 realizuje zadania ujęte w Gminnym Planie Zarządzania 
Kryzysowego, 

 uruchamia Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego, 
 wydaje stosowne akty  prawa miejscowego, 
 ogłasza stan pogotowia/alarmu przeciwpowodziowego, 

epidemicznego, 
 koordynuje działania zaangażowanych sił organów 

administracji publicznej i innych podmiotów, 
 wnioskuje o wsparcie działań oddziałami Sił Zbrojnych RP, 

o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej. 

 

SYTUACJA 

KRYZYSOWA 

 

 pełni całodobowy dyżur w celu zapewnienia przepływu informacji 
na potrzeby zarządzania kryzysowego, 

 współdziała z centrami zarządzania kryzysowego organów 
administracji publicznej, w tym gmin  sąsiednich oraz  
Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego, 

 współdziała z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, 
poszukiwawcze i humanitarne. 
 

DZIAŁANIA BEZPOŚREDNIE 
 przyjmuje informację o zdarzeniu i przekazuje ją Wójtowi, 
 realizuje zadania zawarte w „Regulaminie Gminnego Centrum 

Zarządzania Kryzysowego”, 
 utrzymuje ciągłą wymianę informacji z organami (jednostkami) 

zaangażowanymi w działania, 
 na bieżąco informuje PCZK o realizowanych i planowanych 

działaniach. 
 
 

 

GMINNE CENTRUM ZARZĄDZANIA 

KRYZYSOWEGO 

Referaty i samodzielne stanowiska 
 Urzędu Gminy w Świerczowie 

w obszarze opiniodawczo-doradczym 
 Stanowisko ds. obronnych, obrony cywilnej, wojska i spraw 

społecznych, 
 Referat Rolnictwa Inwestycji i Mienia Komunalnego, 
 Informatyk, 
 Referat Finansów, 
 Stanowisko ds. organizacyjnych, 
 
 

 

GMINNY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 
 ocenia występujące i potencjalne zagrożenia mogące mieć 

wpływ na bezpieczeństwo publiczne i prognozuje te 
zagrożenia, 

 przygotowuje propozycje działań i przedstawia staroście 
wnioski dotyczące wykonania, zmiany lub zaniechania 
działań ujętych w Gminnym Planie Zarządzania 
Kryzysowego,   

 przekazuje do wiadomości publicznej informacje związane 
z zagrożeniami, 

 opiniuje Gminny Plan Zarządzania Kryzysowego. 

PODMIOT WIODĄCY 
- w zależności od rodzaju zagrożenia 

 
SZEF WŁAŚCIWEJ SŁUŻBY – kieruje bezpośrednimi 
działaniami przywracającymi stan normalnego 
funkcjonowania 
 przyjmuje i realizuje wspólny wariant działania, 
 wydaje dyspozycje podległym jednostkom, 
 ocenia skutki podejmowanych działań, 
 uzyskuje bieżące informacje, prognozy, 
 przedstawia na posiedzeniu GZZK rozwój sytuacji 

i przebieg działań, 
 koordynuje wykonywanie ustaleń GZZK, 

NA BIEŻĄCO INFORMUJE WÓJTA  O ROZWOJU 
SYTUACJI – poprzez GCZK. 

 

PODMIOTY WSPOMAGAJĄCE 
 

 dokonują przeglądu własnych procedur i możliwości, 
 udzielają podmiotowi wiodącemu informacji, prognoz i innych 

form wsparcia – zgodnie z zapotrzebowaniem, 
 wydają dyspozycje podległym (nadzorowanym) jednostkom 

organizacyjnym o skierowaniu wsparcia, 
 koordynują działanie podległych (nadzorowanych) jednostek, 
 monitorują sytuację, 
 na bieżąco współpracują z podmiotem wiodącym. 

 
 

 

Referat RIM – stanowisko ds. dróg 
 monitoruje stan dróg i drogowych obiektów 

inżynierskich, współdziała w tym zakresie                               
z zarządcami dróg    

 wprowadza ograniczenia/zamyka drogi, 
 wyznacza objazdy, 
 współdziała z GCZK w zakresie wymiany informacji. 

 
 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 

 
 monitoruje sytuację na ciekach wodnych, w tym stan 

wałów przeciwpowodziowych, urządzeń 
melioracyjnych itp., 

 współdziała z GCZK w zakresie wymiany informacji. 
 

 
 

STANOWISKO DS. OBRONNYCH, OBRONY CYWILNEJ,  
WOJSKA I SPRAW SPOŁECZNYCH 

 
 prowadzi ocenę zagrożenia dotyczącego gminy, 
 dostarcza niezbędnych informacji dotyczących aktualnej sytuacji 

dla potrzeb gminy i  GZZK, 
 koordynuje wsparcie ewakuacji dla sąsiednich jednostek 

samorządu terytorialnego, 
 planuje wsparcie działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych, 
 planuje wsparcie podmiotów prowadzących działania oraz  

sąsiednich jednostek samorządu terytorialnego środkami 
znajdującymi się  w magazynie sprzętu OC. 

 
 
 
 

WÓJTOWIE GMIN: DOMASZOWICE, 
POKÓJ, BURMISTRZ NAMYSŁOWA, 

 
– DZIAŁANIA BEZPOŚREDNIE 

 
CENTRA ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 

 

URZĘDY GMIN: 
 DOMASZOWICE, NAMYSŁÓW, 

POKÓJ  

CENTRA ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 

SĄSIEDNICH GMIN 

LEGENDA: 
 
                      OBSZAR DECYZYJNY 

 
                      OBSZAR WYMIANY INFORMACJI 

 

 

POWIATOWE CENTRUM  
ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 

 

WÓJT 
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LEGENDA: 
 
                       OBSZAR DECYZYJNY 
 
                       OBSZAR WYMIANY INFORMACJI 

 

 

                                                                                                                                                  
WSPÓŁDZIAŁANE ORGANÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ PODCZAS STANU KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

WNIOSKUJE DO WOJEWODY O WPROWADZENIE  
STANU KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ 

 
 realizuje przedsięwzięcia wynikające z rozporządzenia Rady 

Ministrów w sprawie wprowadzenia stanu klęski żywiołowej, 
 realizuje zadania ujęte w Gminnym Planie Zarządzania 

Kryzysowego, 
 koordynuje i kontroluje funkcjonowanie administracji 

rządowej i samorządowej, 
 wnioskuje do Wojewody o zawieszenie i jednostek 

samorządu terytorialnego i wyznaczenie pełnomocnika do 
kierowania działaniami 

 wyznacza podmiot wiodący – w zależności od rodzaju 
zagrożenia, które skutkowało wprowadzeniem stanu klęski 
żywiołowej, 

 wydaje stosowne akty prawa miejscowego, 
 wprowadza czasowe ograniczenia, w tym praw człowieka                 

i obywatela, 
 koordynuje działania zaangażowanych sił organów 

administracji publicznej i innych podmiotów, 
 wnioskuje o wsparcie działań oddziałami Sił Zbrojnych RP. 

 

 

 Referaty i samodzielne stanowiska 
 Urzędu Gminy w Świerczowie 

w obszarze opiniodawczo-doradczym 
 Stanowisko ds. obronnych, obrony cywilnej, wojska i spraw 

społecznych, 
 Referat Rolnictwa Inwestycji i Mienia Komunalnego, 
 Informatyk, 
 Referat Finansów, 
 Stanowisko ds. organizacyjnych, 

 

 

GMINNY  ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 
 ocenia występujące i potencjalne zagrożenia mogące mieć 

wpływ na bezpieczeństwo publiczne i prognozuje te 
zagrożenia, 

 przygotowuje propozycje działań i przedstawia wójtowi wnioski 
dotyczące wykonania, zmiany lub zaniechania działań ujętych 
w Planie Zarządzania Kryzysowego,   

 przekazuje do wiadomości publicznej informacje związane                   
z zagrożeniami, 

 opiniuje Gminny Plan Zarządzania Kryzysowego. 

 
 

 
 

 

 pełni całodobowy dyżur w celu zapewnienia przepływu informacji 
na potrzeby zarządzania kryzysowego, 

 współdziała z centrami zarządzania kryzysowego organów 
administracji publicznej, w tym gmin sąsiednich oraz  Powiatowym 
Centrum Zarządzania Kryzysowego, 

 współdziała z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, 
poszukiwawcze i humanitarne. 
 

DZIAŁANIA BEZPOŚREDNIE 
 przyjmuje informacje o sytuacji i przekazuje je wójtowi , 
 realizuje zadania zawarte w „Regulaminie Gminnego Centrum 

Zarządzania Kryzysowego”, 
 utrzymuje ciągłą wymianę informacji z organami (jednostkami) 

zaangażowanymi w działania, 
 na bieżąco informuje PCZK o realizowanych i planowanych 

działaniach. 

 
 

 

GMINNE CENTRUM ZARZĄDZANIA 

KRYZYSOWEGO 

POWIATOWE  CENTRUM  
ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 

 

CENTRA ZARZĄDZANIA 

KRYZYSOWEGO SĄSIEDNICH GMIN 

WÓJTOWIE GMIN:  DOMASZOWICE, 
POKÓJ, BURMISTRZ NAMYSŁOWA 

 
– DZIAŁANIA BEZPOŚREDNIE 

 
CENTRA ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 

PODMIOT WIODĄCY – DZIAŁANIA BEZPOŚREDNIE 
 
 kieruje działaniami organów administracji rządowej                    

i samorządowej w związku ze stanem klęski żywiołowej, 
 określa zakres wsparcia, 
 utrzymuje ciągłą wymianę informacji z organami, 

jednostkami zaangażowanymi w działania oraz 
Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego. 

 
NA BIEŻĄCO INFORMUJE WÓJTA  O ROZWOJU SYTUACJI – 
poprzez GCZK. 
 

PODMIOTY WSPOMAGAJĄCE – DZIAŁANIA BEZPOŚREDNIE 
 

 udzielają podmiotowi wiodącemu informacji, prognoz                 
i innych form wsparcia – zgodnie z zapotrzebowaniem, 

 wydają dyspozycje podległym (nadzorowanym) jednostkom 
organizacyjnym o skierowaniu do wsparcia, 

 koordynują działanie podległych (nadzorowanych) 
jednostek, 

 monitorują sytuację, 
 na bieżąco współpracują z podmiotem wiodącym. 

 

WOJEWODA 
Wnioskuje o wprowadzenie  

stanu klęski żywiołowej 

STANOWISKO DS. OBRONNYCH, OBRONY CYWILNEJ,  
WOJSKA I SPRAW SPOŁECZNYCH 

 
 prowadzi ocenę zagrożenia dotyczącego województwa, 
 dostarcza niezbędnych informacji dotyczących aktualnej sytuacji 

dla potrzeb wójta i  GCZK, 
 planuje wsparcie działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych, 
 planuje wsparcie środkami znajdującymi się w magazynach 

sprzętu OC i przeciwpowodziowego. 
 
 
 
 

URZĘDY GMIN: 
 

  DOMASZOWICE , NAMYSŁÓW, POKÓJ 

WÓJT 
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WSPÓŁDZIAŁANE ORGANÓW ADMIISTRACJI PUBLICZNEJ PODCZAS STANU WYJĄTKOWEGO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 obwieszcza wprowadzenie stanu wyjątkowego na terenie gminy 
 realizuje stosowne zadania ujęte w rozporządzeniu Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie wprowadzenia stanu 
wyjątkowego: 

 wyznacza podmiot wiodący – w zależności od rodzaju zadań 
zawartych w ww. rozporządzeniu oraz zagrożenia, które 
skutkowało wprowadzeniem stanu wyjątkowego, 

 koordynuje i kontroluje funkcjonowanie administracji rządowej         
i samorządowej, 

 wydaje stosowne akty prawa miejscowego, 
 koordynuje działania zaangażowanych sił organów administracji 

publicznej i innych podmiotów, 
 wnioskuje o wsparcie działań oddziałami Sił Zbrojnych RP. 

 

Referaty i samodzielne stanowiska 
 Urzędu Gminy w Świerczowie 

w obszarze opiniodawczo-doradczym 
 Stanowisko ds. obronnych, obrony cywilnej, wojska i spraw 

społecznych, 
 Referat Rolnictwa Inwestycji i Mienia Komunalnego, 
 Informatyk, 
 Referat Finansów, 
 Stanowisko ds. organizacyjnych, 

 

GMINNY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 
 ocenia występujące i potencjalne zagrożenia mogące mieć 

wpływ na bezpieczeństwo publiczne i prognozuje te 
zagrożenia, 

 przygotowuje propozycje działań i przedstawia wójtowi 
wnioski dotyczące wykonania, zmiany lub zaniechania 
działań ujętych w Gminny  Planie Zarządzania Kryzysowego,   

 przekazuje do wiadomości publicznej informacje związane                
z zagrożeniami, 

 opiniuje Gminny Plan Zarządzania Kryzysowego. 
 

 
 

 

 pełni całodobowy dyżur w celu zapewnienia przepływu informacji 
na potrzeby zarządzania kryzysowego, 

 współdziała z centrami zarządzania kryzysowego organów 
administracji publicznej, w tymgmin sąsiednich oraz  Powiatowym  
Centrum Zarządzani Kryzysowego, 

 współdziała z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, 
poszukiwawcze i humanitarne. 
 

DZIAŁANIA BEZPOŚREDNIE 
 przyjmuje informacje o sytuacji i przekazuje je staroście, 
 realizuje zadania zawarte w „Regulaminie Gminnego Centrum 

Zarządzania Kryzysowego”, 
 utrzymuje ciągłą wymianę informacji z organami (jednostkami) 

zaangażowanymi w działania, 
 na bieżąco informuje PCZK o realizowanych i planowanych 

działaniach. 

 
 

 

GMINNE CENTRUM ZARZĄDZANIA 

KRYZYSOWEGO 

POWIATOWE  CENTRUM  
ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 

 

CENTRA ZARZĄDZANIA 

KRYZYSOWEGO SĄSIEDNICH GMIN 

LEGENDA: 
 
                       OBSZAR DECYZYJNY 
 
                       OBSZAR WYMIANY INFORMACJI 

 

 

WÓJTOWIE GMIN: DOMASZOWICE 
POKÓJ  

BURMISTRZ NAMYSŁOWA 
– DZIAŁANIA BEZPOŚREDNIE 

CENTRA ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 

PODMIOT WIODĄCY – DZIAŁANIA BEZPOŚREDNIE 
 
 kieruje działaniami organów administracji rządowej                    

i samorządowej w związku ze stanem wyjątkowym, 
 określa zakres wsparcia, 
 utrzymuje ciągłą wymianę informacji z organami, 

jednostkami zaangażowanymi w działania oraz Gminnym 
Centrum Zarządzania Kryzysowego. 

 
NA BIEŻĄCO INFORMUJE WÓJTA O ROZWOJU SYTUACJI – 
poprzez GCZK. 
 

PODMIOTY WSPOMAGAJĄCE – DZIAŁANIA BEZPOŚREDNIE 
 

 udzielają podmiotowi wiodącemu informacji, prognoz                 
i innych form wsparcia – zgodnie z zapotrzebowaniem, 

 wydają dyspozycje podległym (nadzorowanym) jednostkom 
organizacyjnym o skierowaniu do wsparcia, 

 koordynują działanie podległych (nadzorowanych) 
jednostek, 

 monitorują sytuację, 
 na bieżąco współpracują z podmiotem wiodącym. 

 

STANOWISKO DS. OBRONNYCH, OBRONY CYWILNEJ,  
WOJSKA I SPRAW SPOŁECZNYCH 

 prowadzi ocenę zagrożenia dotyczącego gminy, 
 dostarcza niezbędnych informacji dotyczących aktualnej sytuacji 

dla potrzeb wójta i  GCZK, 
 planuje wsparcie działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych, 
 planuje wsparcie środkami znajdującymi się w magazynach 

sprzętu OC. 
 
 
 
 

URZĘDY GMIN: 
 

 DOMASZOWICE, NAMYSŁÓW, POKÓJ,  

WOJEWODA 
WÓJT 
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III. Załączniki funkcjonalne planu głównego 
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1.Procedury realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (PZK), w tym związane z ochroną infrastruktury 

krytycznej 

 

Wykaz procedur realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, w tym związane z ochroną infrastruktury krytycznej (PZK) 
 
Numer 

procedury 
Nazwa procedury Strona 

PZK – 1 Działanie PGW Wody Polskie Nadzór Wodny w Kluczborku i Nadzór Wodny w Namysłowie podczas zagrożenia powodziowego lub wystąpienia powodzi. 
 

253 

PZK – 2 Działanie Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Namysłowie podczas zagrożenia powodziowego lub wystąpienia powodzi. 255 

PZK – 3 Działanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie podczas sytuacji kryzysowych. 259 

PZK – 4 Działanie Komendy Powiatowej Policji  w Namysłowie podczas sytuacji kryzysowych. 262 

PZK – 5 Działanie Powiatowego  Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Namysłowie podczas pożarów i katastrof budowlanych. 267 

PZK – 6 Działanie Referatu Rolnictwa, Inwestycji i Mienia Komunalnego podczas skażenia chemiczno-ekologicznego. 271 

PZK – 7  Działanie Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Namysłowie podczas wystąpienia zdarzeń radiacyjnych.  273 

PZK – 8 Działanie Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Namysłowie podczas zagrożenia epidemicznego i epidemii. 275 

PZK – 9 Działanie podmiotów odpowiedzialnych za dostawę i dystrybucję energii podczas zakłóceń w dostawach energii. 279 

PZK – 10 Działanie podmiotów odpowiedzialnych za dostawę i dystrybucję gazu podczas zakłóceń w dostawach gazu. – nie dotyczy 282 

PZK – 11 Działanie Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Namysłowie podczas zakłóceń w dostawie wody (skażenia ujęcia wody). 283 

PZK – 12 Działanie Referatu Rolnictwa, Inwestycji i Mienia Komunalnego podczas katastrofy drogowej. 285 

PZK – 13 Działanie PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Zakładu Linii Kolejowych w Opolu podczas katastrofy kolejowej – nie dotyczy 287 

PZK – 14 Działanie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Namysłowie podczas zagrożenia wystąpieniem lub wystąpienia choroby zwierząt. 288 

PZK – 15 Działanie Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Namysłowie podczas zagrożenia wystąpieniem lub wystąpienia choroby zwierząt 293 

PZK – 16 Działanie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa Oddział w Namysłowie podczas zagrożenia wystąpieniem lub wystąpienia choroby roślin. 295 

PZK – 17 Działanie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach Nadleśnictwa w Namysłowie  podczas zagrożenia wystąpieniem lub wystąpienia choroby roślin. 297 

PZK – 18 Działanie  Informatyka  podczas awarii sieci teleinformatycznych w Urzędzie Gminy w Świerczowie  
 

299 

PZK – 19 Działanie Komendy  Powiatowej Policji  w Namysłowie podczas strajków, zamieszek i demonstracji. 301 

PZK – 20 Działanie Stanowiska ds. zarządzania oświatą  w sytuacjach kryzysowych 307 

PZK - 21 Działania T-Mobile Polska SA w zakresie zapewnienia ciągłości świadczenia ( odtworzenia) usług telekomunikacyjnych w sytuacjach kryzysowych  309 

PZK -22 Procedura udzielania pomocy podróżnym uwięzionym w pociągach, w pojazdach, na drogach publicznych w wyniku intensywnych opadów śniegu i niskich temperatur 312 
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PZK – 1 

Rodzaj 
dokumentu 

PROCEDURA REALIZACJI ZADAŃ  
Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 

Data   

Nazwa 
dokumentu 

DZIAŁANIE  PGW WODY POLSKIE NADZÓR WODNY W KLUCZBORKU I 
NADZÓR WODNY W NAMYSŁOWIE  PODCZAS ZAGROZENIA 

POWODZIOWEGO  
LUB WYSTAPIENIA POWODZI  

Podmiot 
opracowujący 

 PGW WODY 
POLSKIE NW              

KLUCZBORK I NW 
NAMYSŁÓW 

 

 
I.      Cel procedury 

Określenie sposobu działania Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu, Oddziały w Kluczborku podczas zagrożenia    
powodziowego lub wystąpienia powodzi. 

 
 
II.      Lider/ Uczestnicy procedury 
         Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie/, Wójt, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej, Gminny Zespół 

Zarządzania Kryzysowego (GZZK),  
 
 
 

III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 
 

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury 

Informacja o wystąpieniu 
zagrożenia powodziowego. 

Zrealizowanie 
przyjętych zadań 
zarządzania 
kryzysowego.   

ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. , poz.310 ). 
ustawa z dnia 25 marca 1995 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 470 z 
późn. zm.), 
ustawa z dnia 27 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2020 r., 
poz.1856) 
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IV. Opis postępowania   
  

Przedsięwzięcia Wykonawcy 

1. Monitorowanie zagrożenia powodziowego. Przyjmowanie komunikatów o zagrożeniu i warunkach 
hydrometeorologicznych z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, Instytutu Meteorologii 
i Gospodarki Wodnej, RZGW, jednostki nadrzędnej. 

 Kierownik NW KLUCZBORK I 
NW NAMYSŁÓW 

 GZZK. 

  2.   Przekazywanie informacji o sytuacji na rzekach do GZZK. 
 

3. Monitorowanie zagrożenia powodziowego przez gminy i bieżące informowanie PCZK o sytuacji na  
      rzekach gminy Świerczów 

4. W przypadku ostrzeżenia o wysokim stanie wody lub o nadejściu fali powodziowej na rzekach  gminy 
Świerczów skierowanie na miejsce zdarzenia sił będących w służbie w celu zebrania dodatkowych 
szczegółowych informacji związanych ze zdarzeniem oraz podjęcia niezbędnych działań. 

5. Udział w posiedzeniach Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. 

6.   Przygotowanie sił i sprzętu w magazynie przeciwpowodziowym na wypadek zagrożenia. 
 Kierownik NW KLUCZBORK I 

NW NAMYSŁÓW 

7.   Wzmacnianie skarp, brzegów rzek na zagrożonym terenie, udrażnianie koryt rzek.  

 Kierownik Oddziału NW 
KLUCZBORK I NW 
NAMYSŁÓW 

 Komendant Powiatowy 
Państwowej Straży Pożarnej. 

 
8. Utrzymanie i eksploatacja urządzeń melioracyjnych podstawowych (rzeki, kanały, skarpy, brzegi). 
  Kierownik NW KLUCZBORK I 

NW NAMYSŁÓW 
 

9. Realizacja wielozadaniowych zbiorników retencyjnych i stopni wodnych, zwiększanie naturalnej 
retencji dolin rzecznych z zachowaniem równowagi stanu ekologicznego i technicznego utrzymania 
rzek. 
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PZK – 2 

Rodzaj 
dokumentu 

PROCEDURA REALIZACJI ZADAŃ  
Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 

Data  

Nazwa 
dokumentu 

DZIALANIE  
PAŃSTWOWEJ POWIATOWEJ STACJI  

SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ W NAMYSŁOWIE  
PODCZAS ZAGROZENIA  POWODZIOWEGO  

LUB WYSTAPIENIA POWODZI 

Podmiot 
opracowujący 

PPIS  
W NAMYSŁOWIE  

 

 

I.      Cel procedury 
        Określenie sposobu i zasad  działania Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Namysłowie podczas zagrożenia 

powodziowego lub wystąpienia powodzi.   
 
II.      Lider/ Uczestnicy procedury 
         Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie (PPIS)/ pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej                   

w Namysłowie (PSSE)                             . 
 

III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 
 

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury 

 
Wystąpienie 
zagrożenia sanitarno-
epidemiologicznego 
w czasie powodzi. 

 
Działania 
Powiatowej Stacji 
Sanitarno – 
Epidemiologicznej 
w Namysłowie  
 

ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j Dz.U. z 2019r. poz. 59); 
ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych 
u ludzi (Dz.U.2019.poz. 1239); 
ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz.U.2017 poz. 1897);                                               
ustawa z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (Dz.U.z 2019r. poz. 1437 z późn.zm.); 
rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.07.Nr 61.417 z późn. zm.);                                                                            
rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 maja 2003 r. w sprawie trybu kierowania osób do 
pracy przy zwalczaniu epidemii (Dz.U.03.107.1009). 
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IV. Opis postępowania   
  

Przedsięwzięcia Wykonawcy 

I ETAP – ZAGROŻENIE POWODZIOWE NA TERENIE POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO  

1. Powołanie Zespołu Zarządzania Kryzysowego  Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej                    
w Namysłowie w związku z wystąpieniem zagrożenia powodziowego – całodobowe dyżury pod 
telefonami alarmowymi. 

 PPIS 
 PSSE 
 

2. Ocena napływających meldunków o stanach poziomu wód w rzekach, pod kątem zagrożenia 
powodziowego. 

3. Ustalenie potrzeb w zakresie użycia środków dezynfekcyjnych, ich ilości i źródeł zaopatrzenia. 
      Uaktualnienie adresów firm przeprowadzających dezynfekcję, dezynsekcję i deratyzację. 

4. Przeprowadzenie wizytacji u nosicieli stałych pałeczek duru brzusznego oraz zalecenie, w razie 
zagrożenia  powodzią,  przeniesienia tych osób na inne tereny. 

5. Określenie potrzeb w zakresie wykonania szczepień ochronnych osób narażonych na zakażenie, ich 
ilości i źródeł  zaopatrzenia.  

      Wytypowanie zakładów opieki zdrowotnej do przeprowadzania  masowych szczepień          
przeciwepidemicznych,  na terenach gmin powiatu zagrożonych powodzią. 

6. Skontrolowanie stanu sanitarno-higienicznego obiektów wyznaczonych do ewentualnej ewakuacji 
ludności z terenów zatopionych. 

7. Monitorowanie rozwoju sytuacji i składanie bieżących meldunków Wójtowi  i Opolskiemu 
Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu. 
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Przedsięwzięcia Wykonawcy 

II ETAP – DZIAŁANIA W CZASIE POWODZI  

1. Ustalenie grafiku dyżurów wyznaczonych pracowników w Powiatowej Stacji Sanitarno – 
Epidemiologicznej w Namysłowie. 

 
 PPIS 
 PSSE 

 
 
 
 

2. Analiza  informacji o miejscach i rozmiarach zatopień, pod kątem bezpieczeństwa ujęć wody do picia, 
sklepów, magazynów i hurtowni spożywczych, sklepów, magazynów i hurtowni środków ochrony roślin, 
czy środków chemicznych itp. 

3. Nadzór nad  ujęciami wody do picia wykorzystywanymi  do dystrybucji wody dla mieszkańców terenów 
zatopionych. 

4. Pobranie próbek  wody do picia do badań mikrobiologicznych i chemicznych z sieć wodociągowej,  
beczkowozów i innych oraz informowanie ludności o jakości wody. 

5. Monitorowanie jakości zdrowotnej środków spożywczych, w tym pobieranie próbek do badań 
laboratoryjnych  oraz przekazywanie niezbędnych informacji o sposobach postępowania z żywnością 
podtopioną oraz o skutkach jej spożywania. 

6. Kontrola sklepów, magazynów i hurtowni spożywczych oraz zakładów produkujących żywność na 
terenach podtopionych, pobranie w razie konieczności próbek żywności do badań mikrobiologicznych               
i chemicznych. 

7. Ocena stanu sanitarno – higienicznego  obiektów z ludnością ewakuowaną z terenów zatopionych oraz 
ocena stanu zaopatrzenia tej ludności w wodę do picia, żywność i środki higieniczne. 

8. Monitorowanie aktualnej sytuacji epidemiologicznej na terenie gminy Świerczów na podstawie zgłoszeń        
od lekarzy o zachorowaniach lub podejrzeniach o zachorowania na choroby zakaźne i wywiadów 
epidemiologicznych. 

9. Zbieranie zapotrzebowań i zamawianie szczepionek, zgodnie z aktualną sytuacją epidemiologiczną 
     i wskazaniami Ministra Zdrowia. 

10. Weryfikowanie osób skierowanych do szczepień ochronnych. 

11. Nadzorowanie sprawnego  przeprowadzenia niezbędnych szczepień przeciwepidemicznych 
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Przedsięwzięcia Wykonawcy 

12. Przekazywanie  środków dezynfekcyjnych oraz instrukcji wykonywania dezynfekcji w celu zapobiegania 
szerzeniu się chorób zakaźnych.   

 
 PPIS 
 PSSE 

 
. 

13. Przekazywanie informacji o czynnościach, jakie należy wykonywać przed przystąpieniem do 
ponownego użytkowania pomieszczeń sklepowych, biurowych,  przedszkoli, obiektów ochrony zdrowia       
i innych obiektów użyteczności publicznej oraz obiektów indywidualnych. 

14. Prowadzenie akcji oświatowej wśród ludności o postępowaniu w przypadku wystąpienia zagrożeń 
sanitarnych. 

15. Składanie bieżących meldunków o podejmowanych działaniach do Wójta  i Opolskiego Państwowego 
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. 

16. Wnioskowanie do Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o podejmowanie 
decyzji  w sprawach, w których Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny nie ma kompetencji. 

III ETAP – DZIAŁANIA PO POWODZI  

1. Wydawanie komunikatów o przydatności  wody do spożycia na podstawie przeprowadzonych badań  
mikrobiologicznych i chemicznych. 

 PPIS 
 PSSE 

. 
 

 

2.  Pobieranie próbek wody do picia  do badań  mikrobiologicznych i chemicznych ze  studni 
indywidualnych (po przeprowadzeniu przez właścicieli czyszczenia i dezynfekcji) oraz  informowanie 
odbiorców o wynikach badań. 

3. Pobieranie środków spożywczych, w razie konieczności, do badań mikrobiologicznych                                                                                  
i chemicznych oraz wydawanie komunikatów  o ich przydatności do spożycia. 

4. Kontrolowanie stanu sanitarno-higienicznego obiektów użyteczności publicznej po ich oczyszczeniu                 
i przeprowadzeniu dezynfekcji,  dopuszczanie ich do ponownego użytku. 

5. Dokonanie końcowej oceny sytuacji epidemiologicznej i sporządzenie sprawozdania z przebiegu 
podejmowanych działań. 

6. Złożenie końcowego  meldunku o podejmowanych działaniach  Wójtowi, Opolskiemu Państwowemu 
Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu. 
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PZK – 3 

Rodzaj 
dokumentu 

PROCEDURA REALIZACJI ZADAŃ  
Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 

Data   

Nazwa 
dokumentu 

DZIAŁANIE  
POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ  

W NAMYSŁOWIE  
PODCZAS SYTUACJI KRYZYSOWYCH 

Podmiot 
opracowujący 

KP PSP  
W NAMYSŁOWIE  

 
I.  Cel procedury 

Określenie sposobu działania jednostek Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie podczas: 
1) zagrożenia powodziowego lub wystąpienia powodzi; 
2) pożarów; 
3) huraganowych wiatrów i trąb powietrznych; 
4) suszy i upałów; 
5) skażenia chemiczno-ekologicznego; 
6) wystąpienia zdarzeń radiacyjnych; 
7) zagrożenia epidemicznego i epidemii; 
8) zakłóceń w dostawach gazu – wybuchu gazu; 
9) zakłóceń w dostawach wody – awaria sieci wodno-kanalizacyjnej; 
10) katastrofy budowlanej, drogowej i kolejowej. 

 
II. Lider/ Uczestnicy procedury 
 

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie/, Wójt, Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego (GZZK), jednostki OSP w 
zależności od rejonu działania. 
 

III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 
 

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury 

 
Informacja o zagrożeniu 
wystąpieniem lub 
wystąpienie powodzi. 

 
Zrealizowanie 
przyjętych zadań 
zarządzania 
kryzysowego.   

ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t.j Dz.U. 
z 2019r. poz.1499 z późn. zm.),  
ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz.U. 2019 poz.1372); 
ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 310.); Rozporządzenie 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie 
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Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury 

szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego 
(Dz.U.11.46.239); 
ustawa z dnia 27 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2020 r., poz.1856) 
„Plan Ratowniczy Powiatu Namysłowskiego”. 

 
IV. Opis postępowania   
  

Przedsięwzięcia Wykonawcy 

1. Monitorowanie zagrożenia powodziowego. Przyjmowanie komunikatów o zagrożeniu i warunkach 
hydrometeorologicznych. 

 Komendant Powiatowy 
Państwowej Straży Pożarnej. 

2. Skierowanie na miejsce zdarzenia sił w celu zebrania dodatkowych szczegółowych informacji 
związanych ze zdarzeniem oraz podjęcia niezbędnych działań na miejscu zdarzenia. 

3. Podjęcie decyzji o realizacji stosownych zadań związanych z zaistniałą sytuacją. 

4. Przedstawienie Wójtowi przyjętej decyzji o sposobie i zakresie realizacji zadań przez siły Państwowej 
Straży Pożarnej i OSP z terenu Gminy. 

 Komendant Powiatowy 
Państwowej Straży Pożarnej, 

 Wójt, 
 GZZK. 

 

Przedsięwzięcia Wykonawcy 

5. Wyposażenie w sprzęt ochrony osobistej, przygotowanie własnych obiektów na wypadek zagrożenia.   Komendant Powiatowy 
Państwowej Straży Pożarnej, 

 jednostki OSP – w zależności 
od rejonu działania, 

 odpowiedzialne służby  
i inspekcje  

 

6. Podjęcie działań zgodnie z „Planem Ratowniczym Powiatu Namysłowskiego” i jego procedurami   
– zgodnie z przyjętą decyzją: 

1) zabezpieczenie strefy działań ratowniczych, w tym wyznaczenie i oznakowanie strefy zagrożenia 
włączenie lub wyłączenie instalacji, urządzeń i mediów mających wpływ na bezpieczeństwo 
zagrożonych lub poszkodowanych osób oraz na bezpieczeństwo ratowników; 
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2)  priorytetowe wykonanie czynności umożliwiających dotarcie i wykonanie dostępu do zagrożonych 
lub poszkodowanych osób, wraz z udzieleniem im kwalifikowanej pierwszej pomocy; 

3) przygotowanie dróg ewakuacji dla zagrożonych lub poszkodowanych osób oraz ratowników; 

4) likwidacja zagrożeń związanych z pożarem; 

5) likwidacja zagrożeń związanych z huraganowymi wiatrami; 

6) likwidacja zagrożeń powodziowych 

7) likwidacja zagrożeń związanych ze skażeniem chemiczno-ekologicznym, a w szczególności: 
a) ewakuacja i ratowanie osób, a następnie zwierząt oraz środowiska i mienia przed skutkami 

bezpośrednich zagrożeń stwarzanych przez substancje niebezpieczne, 
b) stawianie zapór na zbiornikach, ciekach lub akwenach zagrożonych skutkami rozlania substancji 

niebezpiecznych, 
c) prowadzenia czynności z zakresu dekontaminacji wstępnej; 

       8)  współudział w informowaniu ludności – z wykorzystaniem urządzeń głośnomówiących; 

7. Udział w pracach Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. 
 Komendant Powiatowy 

Państwowej Straży Pożarnej 8. Nadzór nad realizacją zadań przez poszczególnych wykonawców. 
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PZK – 4 

Rodzaj 
dokumentu 

PROCEDURA REALIZACJI ZADAŃ  
Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 

Data  

Nazwa 
dokumentu 

DZIAŁANIE  
POWIATOWEJ POLICJI W NAMYSŁOWIE  

PODCZAS SYTUACJI KRYZYSOWYCH 

Podmiot 
opracowujący 

KPP 
W NAMYSŁOWIE  

 
I. Cel procedury 
 

Określenie sposobu działania jednostki Powiatowej Policji w Namysłowie podczas: 
1) zagrożenia powodziowego lub wystąpienia powodzi; 
2) pożarów; 
3) huraganowych wiatrów i trąb powietrznych; 
4) mrozów i opadów śniegu; 
5) suszy i upałów; 
6) skażenia chemiczno-ekologicznego; 
7) wystąpienia zdarzeń radiacyjnych; 
8) zagrożenia epidemicznego i epidemii; 
9) zakłóceń w dostawach energii cieplnej; 
10) katastrofy budowlanej, drogowej i kolejowej. 

 
II. Lider/ Uczestnicy procedury 
 

Komendant Powiatowy Policji w Namysłowie/ Wójt, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej  
w Namysłowie, Kierownik Wydziału Dróg Starostwa Powiatowego w Namysłowie,  Wojskowy Komendant Uzupełnień w Brzegu (WKU), 
Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego (GZZK),   
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III.     Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 
 

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury 

 
Informacja o zagrożeniu 
wystąpienia lub 
wystąpienie powodzi. 

 
Zrealizowanie przyjętych 
zadań zarządzania 
kryzysowego.   

ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t.j Dz.U.z 2020r. , poz. 360) 
ustawa  z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym  (Dz.U. z 2020r. poz. 110 z późn. 
zm.); 
ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2020 r., poz.1856 
późn.zm.) 
ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej Dz.U.z 2017r. poz 1897) 
ustawa  z dnia 19 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 713); 
ustawa  z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t.j Dz.U. z 2019r. poz.1499) 
ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 2019 poz. 1372); 
dekret z dnia 23 kwietnia 1953 r. o świadczeniach w celu zwalczania klęsk żywiołowych 
(Dz.U.53.23.93 z późn. zm.); 
rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 sierpnia 2001 r.  
w sprawie sposobu udzielania przez Policję lub Straż Graniczną pomocy lub asysty 
organowi egzekucyjnemu i egzekutorowi przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych 
(Dz.U.01.101.1106); 
rozporządzenie  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 1999 r.  
w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego 
(Dz.U.99.111.1311); 
zarządzenie nr 213 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 lutego 2007 r.  w sprawie metod i 
form przygotowania i realizacji zadań Policji w przypadkach zagrożenia życia i zdrowia 
ludzi lub ich mienia albo bezpieczeństwa i porządku publicznego; 
zarządzenia nr 24 Komendanta Głównego Policji z dnia 10 listopada 1998 r.   
w sprawie realizacji przez Policję zadań w warunkach katastrof, awarii  technicznych i 
innych zagrożeń (Dz.Urz.KGP.99.7.36); 
wytyczne nr 3 Komendanta Głównego Policji z dnia 16 czerwca 2000 r.  
w sprawie postępowania Policji w warunkach katastrofy naturalnej  
i awarii technicznej oraz w czasie innych zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu ludzi i 
środowiska; 
„Plan działania Komendanta Powiatowego Policji w przypadku zaistnienia katastrofy lub 
awarii technicznej”. 

 
 
 
 
 

http://www.lex.opole.kwp/cgi-bin/genhtml?id=486c84146f02&&pspno=&comm=spistr&akt=nr16931099&ver=-1
http://www.lex.opole.kwp/cgi-bin/genhtml?id=486c84146f02&&pspno=&comm=spistr&akt=nr16960310&ver=-1
http://www.lex.opole.kwp/cgi-bin/genhtml?id=486c84146f02&&pspno=&comm=spistr&akt=nr16960310&ver=-1
http://www.lex.opole.kwp/cgi-bin/genhtml?id=486c84146f02&&pspno=&comm=spistr&akt=nr16960310&ver=-1
http://www.lex.opole.kwp/cgi-bin/genhtml?id=486c84146f02&&pspno=&comm=spistr&akt=nr16960310&ver=-1
http://www.lex.opole.kwp/cgi-bin/genhtml?id=486c84146f02&&pspno=&comm=spistr&akt=nr16960310&ver=-1
http://www.lex.opole.kwp/cgi-bin/genhtml?id=486c84146f02&&pspno=&comm=spistr&akt=nr16793824&ver=-1
http://www.lex.opole.kwp/cgi-bin/genhtml?id=486c84146f02&&pspno=&comm=spistr&akt=nr16793824&ver=-1
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IV. Opis postępowania   
  

Przedsięwzięcia Wykonawcy 

1. Przyjmowanie komunikatów o zagrożeniach i warunkach hydrometeorologicznych. Monitorowanie 
zagrożeń.  

 Komendant Powiatowy Policji. 2. Skierowanie na miejsce zdarzenia sił będących  w służbie w celu zebrania dodatkowych szczegółowych 
informacji związanych ze zdarzeniem oraz podjęcia niezbędnych działań na miejscu zdarzenia. 

3. Podjęcie decyzji o realizacji stosownych zadań związanych z zaistniałą sytuacją. 

4. Przedstawienie Wójtowi  przyjętej decyzji o sposobie i zakresie realizacji stosownych zadań przez siły 
Policji powiatu namysłowskiego. 

 
 

 Komendant Powiatowy Policji, 
 Wójt, 

Przedsięwzięcia Wykonawcy 

5. Podjęcie współdziałania poprzez Komendanta Powiatowego Policji, w tym z: 

 Komendant Powiatowy Policji 
 GZZK, 
 Kierownik GZZK, 
 Państwowy Powiatowy 

Inspektor Sanitarny, 
 Powiatowy Lekarz Weterynarii 
 jednostki systemu 

Państwowego Ratownictwa 
Medycznego 
 

1) zespołami zarządzania kryzysowego powiatu i gmin w zakresie: 
a) wymiany informacji o istniejących i przewidywanych zagrożeniach, 
b) 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), 

c) proponowania wprowadzenia przez właściwe organy administracji publicznej przepisów 
porządkowych na określonym terenie, 

d) informowania o posiadanych siłach i środkach oraz realizowanych przez nie zadaniach, 
e) uzgadnianie wspólnej polityki informacyjnej; 

2)  jednostkami systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego w zakresie: 
a) uzgadniania i zabezpieczania tras przejazdu karetek pogotowia do miejsc zagrożonych, 
b) wymiany informacji o potrzebach udzielania pomocy przez służbę zdrowia w nagłych wypadkach, 
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3)  z  Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w zakresie: 
a) uzgadniania dróg dojazdu sił ratowniczych, dróg ewakuacji ludzi i mienia, 
b) pomocy w egzekwowaniu poleceń wydanych przez kierującego akcją ratowniczą dotyczących 

ewakuacji mieszkańców z zagrożonych rejonów, usunięcie pojazdów lub innego sprzętu 
utrudniającego prowadzenie działań, 

c) wymiany informacji o ofiarach i osobach zaginionych; 
 Komendant Powiatowy Policji, 
 Komendant Powiatowy 

Państwowej Straży Pożarnej, 
 Kierownik Wydziału Dróg 

Starostwa Powiatowego  
w Namysłowie,  

 WKU w Brzegu 
 

4) zarządcami dróg w zakresie: 
a) uzgadniania objazdów rejonów zagrożonych oraz ich oznakowanie, 
b) wymiany informacji na temat nieprzejezdnych odcinków dróg oraz sposobu ich zamknięcia, 
c) wymiany informacji o sytuacji na drogach oraz informowania użytkowników dróg za 

pośrednictwem środków masowego przekazu; 

5) organami administracji wojskowej w zakresie: 
a) organizowania i prowadzenia wspólnych patroli prewencyjnych z Żandarmerią Wojskową, 
b) wymiany informacji o przegrupowaniach wojsk i potrzebach odnośnie zabezpieczenia ich 

przemieszczenia; 

Przedsięwzięcia Wykonawcy 

6) Strażą Graniczną w zakresie: 
a) wymiany informacji o sytuacji mającej wpływ na stan bezpieczeństwa i porządku publicznego. 

 Komendant Powiatowy Policji, 
 Placówka  Straży Granicznej              

w Opolu. 

6. Realizacja szczegółowych zadań – zgodnie z przyjętą decyzją oraz „Planem działania Komendanta 
Powiatowego Policji w przypadku zaistnienia katastrofy lub awarii technicznej”, a w tym: 

 Komendant Powiatowy Policji, 
  (ewentualnie siły wsparcia). 

1) ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zapewnienie spokoju w miejscach 
publicznych oraz w środkach publicznego transportu i komunikacji publicznej, a także w miejscach 
pracy punktów medycznych, punktów zbiórek poszkodowanych 

2) zlokalizowanie miejsc newralgicznych na drogach i ich zabezpieczenie oraz organizowanie objazdów;  

3) wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych – identyfikacja ofiar 
śmiertelnych zdarzeń; 

4) wsparcie ewentualnej ewakuacji poszkodowanej ludności albo ludności, której zagraża 
bezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia, ochrona mienia wyewakuowanej ludności; 
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5) udostępnianie policyjnych środków transportu na potrzeby działań ratowniczych; 

6) proponowanie wprowadzenia przez właściwe organy administracji publicznej przepisów 
porządkowych na określonym terenie; 

7) zabezpieczanie wprowadzonych działań interwencyjnych. 

8) współudział w informowaniu ludności – z wykorzystaniem urządzeń głośnomówiących; 

9) współudział w prowadzeniu akcji kurierskiej na rzecz zapewnienia przekazywania informacji, danych, 
wiadomości, zwłaszcza w odniesieniu do dostarczania tych informacji do stosownych podmiotów 
biorących udział w realizacji zadań zarządzania kryzysowego. 

7. Udział w pracach Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. 
 Komendant Powiatowy Policji. 

8. Nadzór nad realizacją zadań przez poszczególnych wykonawców. 
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PZK – 5 

Rodzaj 
dokumentu 

PROCEDURA REALIZACJI ZADAŃ  
Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 

Data  

Nazwa 
dokumentu 

 
DZIAŁANIE POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO 

W NAMYSŁOWIE PODCZAS  
POŻARÓW I KATASTROF BUDOWLANYCH 

 

Podmiot 
opracowujący 

PINB 
W NAMYSŁOWIE  

 

 
I.      Cel procedury 

Określenie sposobu działania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego po pożarze, w wyniku którego obiekt budowlany 
może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi, bezpieczeństwu mienia lub środowiska 

 
 
II.      Lider/ Uczestnicy procedury 

 Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Namysłowie/ Wójt,  Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej, Komendant 
Powiatowy Policji,  
 

 
III.     Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 
 
 

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury 

Otrzymanie informacji                      
o pożarze w wyniku którego 
mogły ulec uszkodzeniu 
elementy konstrukcyjne 
obiektu. 

Działania zmierzające do 
usunięcia zagrożenia 
bezpieczeństwa użytkowników 
obiektu budowlanego, 
bezpieczeństwa mienia lub 
środowiska. 

 
ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 1186 z 
późn. zm) 
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III. Opis postępowania   

 

 Przedsięwzięcia Wykonawcy 

1. Przyjęcie informacji o wystąpieniu zagrożenia.  

 Powiatowy Inspektor Nadzoru 
Budowlanego. 

2. Sprawdzenie właściwości rzeczowej organu nadzoru budowlanego – WINB lub PINB w zależności           
od rodzaju zagrożonego/ych obiektu/ów budowlanego. 

3. Rozpoznanie, analiza i prognozowanie możliwości wystąpienia zagrożeń. 

POŻAR 
1. W przypadku stwierdzenia, że obiekt/y budowlany/e może/gą zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi, 

bezpieczeństwu mienia organ nakazuje, w drodze decyzji, usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, 
określając termin wykonania tego obowiązku. W decyzji tej, organ może zakazać użytkowania obiektu 
budowlanego lub jego części do czasu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. Decyzja o zakazie 
użytkowania obiektu z powodu występującego zagrożenia życia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź 
środowiska podlega natychmiastowemu wykonaniu i może być ogłoszona ustnie (art. 61 ust 1 Pb). 

2. W razie stwierdzenia potrzeby opróżnienia w całości lub w części budynku przeznaczonego na pobyt 
ludzi, bezpośrednio grożącego zawaleniem, organ nadzoru budowlanego jest zobowiązany: 

1)  nakazać, w drodze decyzji, na podstawie protokołu oględzin, właścicielowi lub zarządcy obiektu 
budowlanego opróżnienie lub wyłączenie w  określonym terminie całości lub części budynku                            
z użytkowania; 

2)  przesłać decyzję obowiązanemu do zapewnienia lokali zamiennych; 

3)  zarządzić: 
a) umieszczenie na budynku zawiadomienia o stanie zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia 

oraz o zakazie jego użytkowania, 
b) wykonanie doraźnych zabezpieczeń i usunięcie zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia,              

z  określeniem technicznie uzasadnionych, terminów ich wykonania (art. 68 Pb). 
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Przedsięwzięcia Wykonawcy 

3. W razie konieczności niezwłocznego podjęcia działań mających na celu usunięcie niebezpieczeństwa 
dla ludzi lub mienia, właściwy organ zapewni, na koszt właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego, 
zastosowanie niezbędnych środków zabezpieczających. 
Do zastosowania ww. środka upoważnione są również organy Policji i Państwowej Straży Pożarnej.                
W przypadku podjęcia takich działań organy te winny  niezwłocznie zawiadomić właściwy organ 
nadzoru budowlanego. 

 Powiatowy Inspektor Nadzoru 
Budowlanego,  

 Komendant Powiatowy Policji,  
 Komendant Powiatowy 

Państwowej Straży Pożarnej. 

4. Sprawdzenie wykonania obowiązków wynikających z wydanych decyzji. 
 Powiatowy Inspektor Nadzoru 

Budowlanego. 

KATASTROFA BUDOWLANA 
1. Nawiązanie współpracy w celu wymiany informacji z organem administracji publicznej i innymi 

instytucjami, właściwymi w sprawach ratownictwa technicznego i chemicznego. 
 Powiatowy Inspektor Nadzoru 

Budowlanego. 2. Kontrola  i egzekwowanie działania kierownika budowy, właściciela  lub zarządcy obiektu budowlanego 
dotycząca czynności polegających na doraźnej pomocy poszkodowanym, przeciwdziałaniu 
rozszerzeniu się jej skutków oraz miejsca katastrofy przed zmianami uniemożliwiającymi prowadzenie 
postępowania wyjaśniającego. 

3. Uzgodnienie zadań w zakresie prowadzenia działań na miejscu zdarzenia. 

 Powiatowy Inspektor Nadzoru 
Budowlanego,  

 Komendant Powiatowy Policji,  
  Komendant Powiatowy 

Państwowej Straży Pożarnej. 

4. Niezwłocznie powiadomić o zaistniałej katastrofie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego. 

 Powiatowy Inspektor Nadzoru 
Budowlanego. 

5. Wszczęcie postępowania wyjaśniające. 

6. Niezwłoczne podjęcie działań określonych przepisami rozdziału 7 (Katastrofy budowlane) ustawy 
Prawo budowlane, w tym: 

1) sporządzenie 1 części wstępnej ankiety katastrofy budowlanej i przekazanie jej  do Wojewódzkiego 
Inspektora Nadzoru Budowlanego (WINB), dokonanie wpisu o zaistniałej katastrofie do 
prowadzonego przez WINB Rejestru Katastrof Budowlanych (RKB); 
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Przedsięwzięcia Wykonawcy 

2) powołanie komisji w celu ustalenia przyczyn i okoliczności katastrofy budowlanej (skład komisji                      
w zależności od rodzaju i charakteru obiektu budowlanego który uległ katastrofie); 

 Powiatowy Inspektor Nadzoru 
Budowlanego. 

3) wydanie decyzji określającej zakres i termin wykonania niezbędnych robót zabezpieczających oraz 
wyznaczenie terminu wykonania decyzji. 

7. Po zakończeniu działań komisji sporządzić drugą część ankiety katastrofy budowlanej oraz przesłać          
ją do WINB, jak też uzupełnić w systemie RKB dane dotyczące II części ankiety. 

UWAGI: 
1. Po zakończeniu postępowania właściciel, zarządca obiektu niezwłocznie podejmuje działania w celu 

usunięcia skutków katastrofy. 
2. Po upływie terminu decyzji ww. sprawdzić jej wykonanie i – w przypadku nie wykonania decyzji lub 

nadmiernej zwłoki w jej wykonaniu – zapewnić jej wykonanie na koszt zobowiązanego. 
3. Zabezpieczyć dokumenty dotyczące obiektu budowlanego, takie jak: dokumentacja budowy, 

opracowania projektowe dotyczące obiektu, książka obiektu budowlanego z załącznikami 
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PZK – 6 

Rodzaj 
dokumentu 

PROCEDURA REALIZACJI ZADAŃ  
Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 

Data  

Nazwa 
dokumentu 

DZIAŁANIE  
REFERATU ROLNICTWA, INWESTYCJI I MIENIA KOMUNALNEGO 

PODCZAS SKAŻENIA CHEMICZNO-EKOLOGICZNEGO 

Podmiot 
opracowujący 

UG 
REFERAT 

ROLNICTWA, 
INWESTYCJI I 

MIENIA 
KOMUNALNEGO  

 
 
 
I.      Cel procedury 

Określenie sposobu postępowania  Referatu Rolnictwa, Inwestycji i Mienia Komunalnego UG podczas skażenia chemiczno-ekologicznego. 
 
 
II.      Lider/ Uczestnicy procedury 
         Referat Rolnictwa, Inwestycji i Mienia Komunalnego UG/ Wójt, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej,   
 
 
 
III.     Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 
 

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury 

Wystąpienie skażenia 
chemiczno-ekologicznego. 

Usunięcie skutków 
skażenia chemiczno-
ekologicznego. 

ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020 r. poz. 1219 
z późn. zm.).  
ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 
1355 z póżn. zm.), 
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IV. Opis postępowania   
  

Przedsięwzięcia Wykonawcy 

1. Przyjęcie informacji o wystąpieniu poważnej awarii przemysłowej, weryfikacja informacji.  Kierownik GZZK 

2. Powiadomienie o otrzymaniu informacji o awarii  Referat Rolnictwa oraz Komendę Powiatową 
Państwowej Straży Pożarnej. Przyjęcie Informacji przez Kierownika Referatu Rolnictwa UG. 

 Kierownik GZZK, 
 Kierownik Referatu Rolnictwa  

3. Podjęcie działań poprzez Referat Rolnictwa  m.in. oględziny miejsca zdarzenia. Koordynacja działań 
związanych z usuwaniem skutków awarii  

 Kierownik Referatu Rolnictwa, 
 Wójt. 

4. Uzgodnienie sposobu i miejsca czasowego gromadzenia ewentualnych odpadów powstałych w 
wyniku akcji ratowniczej 

5. Przygotowanie i przekazanie wstępnej informacji Wójtowi.  Kierownik Referatu Rolnictwa. 

6. Stosownie do przebiegu akcji ratowniczej – okresowe przekazywanie Wójtowi i Kierownikowi GCZK 
informacji o przebiegu usuwania awarii i jej skutków, w tym informacji o zakończeniu likwidacji jej 
skutków -  w formie pisemnej. 

 Kierownik Referatu Rolnictwa. 
 Kierownik GZZK. 
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PZK – 7 

Rodzaj 
dokumentu 

PROCEDURA REALIZACJI ZADAŃ  
Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 

Data  

Nazwa 
dokumentu 

DZIAŁANIE PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO  
INSPEKTORATU SANITARNEGO  

PODCZAS WYSTĄPIENIA ZDARZEŃ RADIACYJNYCH  

Podmiot 
opracowujący 

PPIS   
w NAMYSŁOWIE  

 
 
I.      Cel procedury 

Określenie sposobu realizacji procedury działań Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. 
 
 
II.      Lider/ Uczestnicy procedury 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny (PPIS)/ Prezes Polskiej Agencji Atomistyki (PAA), Komendant Powiatowy Policji (KPP), 
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej (KP PSP),  
 

                                                 
      
III.     Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 
 
 

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury 

 
Zaistnienie sytuacji 
kryzysowej  

 
Ustanie sytuacji  
 

ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo Atomowe (t.j. Dz.U. z 2019r poz. 1792 z późn. zm.).  
ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej 
Polskiej (t.j. Dz.U.z 2019r. poz. 1541 z późn. zm.); 
zarządzenie Nr 211/10 Wojewody Opolskiego z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie 
utworzenia i działania Wojewódzkiej Drużyny Wykrywania Zagrożeń Radiacyjnych 
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IV. Opis postępowania   
  

Przedsięwzięcia Wykonawcy 

2. Przyjęcie informacji o zdarzeniu radiacyjnym z WCZK, PPIS, KP PSP albo od PAA. 
 PPIS, 

 

3. Przystąpienie, za pośrednictwem GZZK, do współpracy z ekspertami ds. zdarzeń radiacyjnych. 
 
 PPIS. 
 GZZK 

4. Współdziałanie z  Wojewódzką Drużyną Wykrywania Zagrożeń Radiacyjnych.  PPIS. 

5. Wykonanie pomiarów skażeń promieniotwórczych i mocy dawki promieniowania oraz: 

 PPIS przy udziale WDWZR. 

1) określenie obszaru skażenia promieniotwórczego, 

2) wyznaczenie granicy obszaru, w którym moc dawki promieniowania nie przekracza 100uS/h 
granicy strefy awaryjnej. 

6. Pobranie próbek skażonych materiałów do analizy laboratoryjnej. 

7. Przeprowadzenie badań ludności. 

8. Przeprowadzenie analizy i oceny skutków powstałego zagrożenia radiacyjnego 
 PPIS, 
 Prezes PAA. 

9. Prognozowanie rozwoju wydarzeń po zaistnieniu zagrożenia radiacyjnego 
 PPIS, 
 Prezes PAA, 
 GZZK 

10. Przekazanie Wójtowi informacji o skutkach zagrożenia radiacyjnego oraz przedstawienie wniosków i 
propozycji do działania. 

 PPIS, 
11. Monitorowanie, analizowanie i dokonanie końcowej oceny zaistniałego zagrożenia radiacyjnego dla 

Wójta i Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. 
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PZK – 8 

Rodzaj 
dokumentu 

PROCEDURA REALIZACJI ZADAŃ  
Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 

Data  

Nazwa 
dokumentu 

DZIAŁANIA 
PAŃSTWOWEJ POWIATOWEJ STACJI  

SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ W NAMYSŁOWIE  
PODCZAS ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO I EPIDEMII  

Podmiot 
opracowujący 

PPIS  
W NAMYSŁOWIE  

 
I.      Cel procedury 

Określenie sposobu  i zasad działania Państwowej Powiatowej Stacji  Sanitarno – Epidemiologicznej w Namysłowie podczas zagrożenia 

epidemicznego i epidemii.  

II.      Lider/ Uczestnicy procedury 
         Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie (PPIS)/ pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej                 

w Namysłowie(PSSE), Wójt.    
 
.III.     Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 
 

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury 

Wystąpienie 
zagrożenia 
epidemicznego                 
i epidemii. 

Działania 
Państwowego 
Powiatowego 
Inspektora 
Sanitarnego 

ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j Dz.U. z 2019r. 
poz.59)  
ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 
zakaźnych u ludzi (Dz.U.2019 poz. 1239 z późn. zm.) 
ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz.U.2017r. poz. 1897);                                               
ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020r. poz. 110 z 
późn. zm.)  
ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (t.j. Dz.U.z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.); 
ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2019 r. poz. 
1473 z późn. zm.); 
rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.07.Nr 61.417 z późn. zm.);                                                                         
rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 maja 2003 r. w sprawie trybu kierowania osób do 
pracy przy zwalczaniu epidemii (Dz.U.03.107.1009); 
rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca  2010 r. w sprawie szczególnego sposobu 
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Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury 

postępowania z odpadami medycznymi (Dz.U.2017.1975); 
rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie sposobu 
przechowywania zwłok i szczątków (Dz.U.11.75.405); 
rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie wykazu chorób 
zakaźnych, w przypadku których stwierdzenie zgonu wymaga szczególnego 
postępowania ze zwłokami osób zmarłych na te choroby (Dz.U.01.152.1742); 

  
rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania zezwoleń na 
przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz.U.07.249.1866); 
rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 maja 2004 r.  w sprawie warunków i sposobu 
przygotowania oraz wykorzystywania publicznej i niepublicznej służby zdrowia na 
potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach 
(Dz.U.04.143.1515). rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie 
wydawania zezwoleń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz.U.07.249.1866); 
rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 maja 2004 r.  w sprawie warunków i sposobu 
przygotowania oraz wykorzystywania publicznej i niepublicznej służby zdrowia na 
potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach 
(Dz.U.04.143.1515). 

 
IV. Opis postępowania   

  

Przedsięwzięcia Wykonawcy 

I. Etap – działania zapobiegawcze  

   1.    Wzmożenie nadzoru nad zgłaszaniem zakażeń i chorób zakaźnych   do Powiatowej Stacja   
        Sanitarno- Epidemiologicznej w Namysłowie. 

 PPIS 
 pracownicy PSSE 

 

2. Ustalenie i wdrożenie zasad  natychmiastowego przekazywania przez pracowników informacji                 
o wystąpieniu zakażeń, zachorowań i podejrzeń zachorowań  na choroby zakaźne  bezpośrednim 
przełożonym. 

3. Bieżące monitorowanie sytuacji epidemiologicznej i podejmowanie stosownych działań 
przeciwepidemicznych. 
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Przedsięwzięcia Wykonawcy 

4. Współpraca z oddziałami zakaźnymi i innymi podmiotami leczniczymi.  
 PPIS 
 pracownicy PSSE 5. Prowadzenie szeroko zakrojonych akcji  informacyjnych dla ludności dotyczącej profilaktyki zakażeń            

i zachorowań na choroby zakaźne. 

II. Etap- detekcja – rozwiniecie działań przeciwepidemicznych  

1. Analiza i weryfikacja otrzymywanych zgłoszeń  o przypadkach zakażeń i zachorowań/podejrzeń na 
choroby zakaźne – przekazywanie informacji w tym zakresie, m.in. do OPWIS, GIS, Narodowy Instytut 
Zdrowia Publicznego, Państwowy Zakład Higieny. 

 

 PPIS 
 pracownicy PSSE 

2. Wstępne określenie obszaru możliwego skażenia biologicznego. 

3. Wytypowanie pracowników do działań przeciwepidemicznych i  ich przeszkolenie. 

4. Prowadzenie dochodzenia epidemiologicznego, w tym  ustalenie osób narażonych, osób z kontaktu 
oraz ustalenie dalszego sposobu  postępowania ( np. hospitalizacja, izolacja, zastosowanie 
chemioprofilaktyki). 

5. Pobranie i przekazywanie do laboratorium  próbek do badań mikrobiologicznych (np. materiał 
biologiczny od pacjentów, żywność, woda). 

6. Stałe monitorowanie zgłoszeń kolejnych przypadków chorób zakaźnych i czynne wyszukiwanie wśród 
nich nowych przypadków z podobnymi objawami. 

7. Wstępne określenie możliwości przeprowadzania szczepień ochronnych  wśród określonych grup 
osób narażonych na zakażenie w porozumieniu z OPWIS. 

8. Dystrybucja preparatów szczepionkowych do wyznaczonych punktów szczepień. 

 PPIS 
 pracownicy PSSE 

9. Weryfikowanie list osób wyznaczonych do szczepień ochronnych i nadzorowanie ich 
przeprowadzenia.  

10. Prowadzenie ciągłej akcji informacyjnej dla ludności o sposobach zapobiegania szerzeniu się 
zakażeń. 
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Przedsięwzięcia Wykonawcy 

11. Nadzorowanie przeprowadzania zabiegów dezynfekcyjnych lub/i deratyzacyjnych. 
 PPIS 
 Wójt. 12. Wnioskowanie do Wójta o wydanie decyzji, w sprawach,   w których Państwowy Powiatowy Inspektor 

Sanitarny nie posiada kompetencji. 

13. Bieżące przekazywanie meldunków sytuacyjnych do: OPWIS , Wójta. 
 

 PPIS 
 pracownicy PSSE 

III. Etap – działania po epidemii – zwinięcie działań przeciwepidemicznych  

1. Nadzór nad realizacją zaleceń wydanych w ramach prowadzonych działań przeciwepidemicznych.   
 PPIS 
 PSSE 2. Dokonanie analizy i oceny przebiegu epidemii (m.in. źródło zakażenia, drogi szerzenia,  zapadalność, 

śmiertelność). 

3. Sporządzenie i przekazanie końcowego meldunku z działań przeciwepidemicznych do OPWIS , Wójta  
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PZK – 9 

Rodzaj 
dokumentu 

PROCEDURA REALIZACJI ZADAŃ  
Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 

Data  

Nazwa 
dokumentu 

DZIAŁANIE PODMIOTÓW ODPOWIEDZIALNYCH  
ZA DOSTAWĘ I DYSTRYBUCJĘ ENERGII  

PODCZAS ZAKŁÓCEŃ W DOSTAWACH ENERGII  

Podmiot 
opracowujący 

TAURON Dystrybucja  
SA w Krakowie 

ODDZIAŁ                         
W OPOLU REJON 

DYSTRYBUCJI 
PÓŁNOC  W 

KLUCZBORKU 

 

 
I.      Cel procedury 
 Określenie sposobu działania podmiotów odpowiedzialnych za dostawę i dystrybucję energii podczas zakłóceń w jej dostawach: 
 
 
II.      Lider/ Uczestnicy procedury 

Kierownik TAURON Dystrybucja S.A. w Krakowie ODDZIAŁ w Opolu Rejon Dystrybucji Północ w Kluczborku/Wójt, Kierownik 
Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego (GCZK),  

 
 
 
III.     Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 
 
 

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury 

Otrzymanie informacji                     
o zakłóceniach dostaw 
energii elektrycznej  

Usunięcie przyczyn 
zakłóceń w dostawach 
energii elektrycznej. 

ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2020r. poz.833 z 
późn zm.); 

ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym  (Dz. U. z 2020 r., 
poz.1856) 
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IV. Opis postępowania   
 

 Przedsięwzięcia Wykonawcy 

    1.  Przyjęcie informacji  o zakłóceniach w dostawach energii elektrycznej od odbiorców energii 
elektrycznej lub GCZK. Przekazanie informacji o zaistniałej awarii i potencjalnych skutkach                    
dla odbiorców i/lub wytwórców. 

 Pogotowie Energetyczne,  
 Kierownik TAURON Dystrybucja 

S.A w Krakowie oddział w Opolu  
Rejon Dystrybucji Północ  w 
Kluczborku, 

 Dyżurny RD-Północ, 
 Kierownik GCZK 

 

2. Przeprowadzenie oceny zdarzenia awaryjnego. Monitorowanie powstałej sytuacji. 

3. Udostępnienie możliwości indywidualnego  zasilania obiektów  wysokiej preferencji poprzez  system 
przełączeń sieciowych. 

4. Sprawowanie nadzoru nad technicznym działaniem sprawnej części sieci w zakresie: 
1) sprawności technicznej; 
2) bazy referencyjnej użytkowników; 
3) danych  o stanie przełączeń; 
4) wykazu podmiotów o szczególnym znaczeniu. 

5. Sprawdzanie stopnia realizacji ustalonego planu zasilania awaryjnego i dokonanie przełączeń                        
w systemie sprawnej sieci energetycznej.  

 Kierownik TAURON Dystrybucja 
S.A w Krakowie oddział w Opolu  
Rejon Dystrybucji Północ  w 
Kluczborku, 

 Dyżurny RD-Północ 

6. Zorganizowanie pomocy w usuwaniu skutków zerwania linii energetycznych. 
 Kierownik GCZK, 
 Wójt. 

7. Współdziałanie ze Wójtem w zakresie: 
1) oceny potrzeb uruchomienia dodatkowych (zapasowych) źródeł zasilania w obiektach 

preferencyjnych;  
2) skatalogowania istniejących typów podłączeń w instytucjach wymagających zapasowych 

źródeł zasilania energetycznego; 
3) pozyskania dodatkowych agregatów zasilających z terenów nie objętych awariami 

energetycznymi w powiecie namysłowskim oraz z innych powiatów. 

 Kierownik TAURON Dystrybucja 
S.A w Krakowie oddział w Opolu  
Rejon Dystrybucji Północ  w 
Kluczborku, 

 Wójt, 

 GCZK. 

8. Dokonanie rozdziału pozyskanych zapasowych źródeł zasilania energetycznego w zależności od 
wymaganej lub niezbędnej mocy (kW). 
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Przedsięwzięcia Wykonawcy 

9. Zorganizowanie profesjonalnego wykonania podłączeń zapasowych źródeł zasilania                                        
z uwzględnieniem podłączeń nieżywotnych obwodów. 

 Dyrektor Energia PRO S.A., 
 Kierownik TAURON Dystrybucja 

S.A w Krakowie oddział w Opolu  
Rejon Dystrybucji Północ  w 
Kluczborku, 

 Dyżurny RD-Północ 

10. Współpraca z gminami  w zakresie: 
1) zorganizowania zastępczego zasilania jak największej grupie operatorów telefonii 

komórkowej (centrali oraz stacji przekaźnikowych); 
2) zorganizowania punktów dla ludności z możliwością ładowania telefonów komórkowych                 

w celu podtrzymania systemu informacyjnego i ratownictwa 

 Dyrektor Energia PRO S.A.; 
 Kierownik TAURON Dystrybucja 

S.A w Krakowie oddział w Opolu  
Rejon Dystrybucji Północ  w 
Kluczborku, 

 Wójt 
 

11. Działania naprawcze na uszkodzonych sieciach energetycznych zgodnie z podziałem kompetencji 
operatywnych. 

 Kierownik TAURON Dystrybucja 
S.A w Krakowie oddział w Opolu  
Rejon Dystrybucji Północ  w 
Kluczborku, 

 
12. Przekazanie informacji do Wójta  o odtworzeniu systemu zasilania energetycznego w Gminie. 
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PZK – 10 

Rodzaj 
dokumentu 

PROCEDURA REALIZACJI ZADAŃ  
Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 

Data  

Nazwa 
dokumentu 

 
DZIAŁANIE PODMIOTÓW ODPOWIEDZIALNYCH  

ZA DOSTAWĘ I DYSTRYBUCJĘ GAZU  
PODCZAS ZAKŁÓCEŃ W DOSTAWACH GAZU  

 

Podmiot 
opracowujący 

GÓRNOŚLĄSKA 
SPÓŁKA 

GAZOWNICZA  
Sp. z o.o. ODDZIAŁ  

w OPOLU 
ROZDZIELNIA 

GAZU                          
W KLUCZBORKU 

 
 

PROCEDURA NIE JEST REALIZOWANA NA TERENIE GMINY ŚWIERCZÓW 
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PZK – 11 

Rodzaj 
dokumentu 

PROCEDURA REALIZACJI ZADAŃ  
Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 

Data  

Nazwa 
dokumentu 

DZIAŁANIE PAŃSTWOWEJ POWIATOWEJ STACJI  
SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ W NAMYSŁOWIE  

PODCZAS ZAKŁÓCEŃ  
W DOSTAWACH WODY – SKAŻENIA UJĘCIA WODY  

Podmiot 
opracowujący 

PPIS  
W NAMYSŁOWIE  

 
I.      Cel procedury 
 Określenie sposobu i zasad działania Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Namysłowie podczas zakłóceń w dostawach 
            wody w wyniku zatrucia ujęć wodnych.  
 
II.      Lider/ Uczestnicy procedury 
        Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie (PPIS/), pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej                   

w Namysłowie (PSSE).  
 
III.Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 

 

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury 

 
Wystąpienie 
zatrucia ujęcia 
wody. 

 
Działania 
Państwowej 
Inspekcji 
Sanitarnej 
powiatu 
namysłowskiego. 

 ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej  (t.j Dz.U. z 2019r. poz. 59), 
 ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U.z 2020r. poz. 310 z późn. zm.), 
 ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 

ścieków (t.j. Dz.U.z 2017r. poz. 328 z późn. zm.); 
 ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych                   

u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1239);              
 rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej            

do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz.2294 z późn. zm.); 
 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinny 

odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę 
przeznaczoną do spożycia (Dz.U.02.204.1728). 
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IV. Opis postępowania   
  

Przedsięwzięcia Wykonawcy 

1. Ocena skutków  skażenia ujęcia wody i ich wpływ na bezpieczeństwo zdrowotne  ludności oraz jego 
skala. 

 

 Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny, 

 pracownicy Powiatowej Stacji 
Sanitarno – Epidemiologicznej                   
w Namysłowie.  

 
 

 

2. Wydanie decyzji  o ograniczeniu lub zaprzestaniu dostaw wody ze skażonego ujęcia oraz 
informowanie o bieżącej sytuacji:  OPWIS, Wójta oraz ludność. 

3. Wskazanie ujęcia  wody z którego woda może być pobierana w celu dostarczenia jej cysternami do 
ludności  (w oparciu o prowadzony monitoring jakości wody). 

4. Prowadzenie akcji oświatowej wśród ludności gminy Świerczów. 

5. Kontrola jakości wody w sieci wodociągowej oraz w  cysternach. 

6. Kontrola działań naprawczych przeprowadzonych przez przedsiębiorstwa wodociągowo –        
kanalizacyjne. 

7. Kontrola jakości wody po przeprowadzonych działaniach naprawczych, wydanie decyzji 
stwierdzającej przydatność wody do spożycia. 

8. Wydawanie komunikatów o przydatności wody do spożycia przez ludzi. 

9. Składanie meldunków o podejmowanych działaniach do Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego 
Inspektora Sanitarnego, Wójta. 

   10. Podsumowanie działań oraz  przekazanie wniosków Wójtowi i Opolskiemu  Państwowemu 
Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu. 

 
 
\ 
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PZK – 12 

Rodzaj 
dokumentu 

PROCEDURA REALIZACJI ZADAŃ  
Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 

Data  

Nazwa 
dokumentu 

DZIAŁANIE  
REFERATU ROLNICTWA, INWESTYCJI I MIENIA KOMUNALNEGO  

PODCZAS KATASTROFY DROGOWEJ NA TERENIE GMINY 

Podmiot 
opracowujący 

REFERAT 
ROLNICTWA, 
INWESTYCJI I 

MIENIA 
KOMUNALNEGO  

 

 
I.      Cel procedury 

Określenie sposobu działania podczas katastrofy drogowej 
 
 
II.      Lider/ Uczestnicy procedury 
 Podinspektor ds. gospodarki komunalnej, wodnej i dróg,  Komendant Powiatowy Policji, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej, 

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego (GZZK) 
                                          

III.     Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 
 

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury 

Powstanie zdarzenia na 
drodze powiatowej. 

Usunięcie skutków 
zdarzenia – 
przywrócenie ruchu na 
drodze. 
Wyznaczenie trasy 
objazdu po drogach 
powiatowych. 

ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j Dz.U. z 2020r. poz. 470                   
z późn. zm.), 

 
ustawa z dnia 20  czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (DZ.U. z 2020 r. poz. 110 z 
późn. zm. ) 

Powstanie zdarzenia na 
drodze wojewódzkiej 
wymagające objazdu po 
drogach powiatowych. 
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IV. Opis postępowania   
 

 Przedsięwzięcia Wykonawcy 

1. Otrzymanie informacji o zdarzeniu drogowym. 

 GZZK 
 Podinspektor ds. gospodarki komunalnej,  wodnej 

i dróg 
 Komendant Powiatowy Policji,  

Komendant Powiatowy Państwowej             
Straży Pożarnej. 

2. Zabezpieczenie odcinka drogi, kierowanie ruchem oraz powiadomienie zarządcy drogi                      
o powstałym zdarzeniu.  

 Komendant Powiatowy Policji,  
 Komendant Powiatowy Państwowej             

Straży Pożarnej. 
 

3. W przypadku wyłączenia odcinka drogi na dłuższy czas, dokonanie oznakowania 
zamkniętego odcinka drogi, wyznaczenie i oznakowania trasy objazdu w uzgodnieniu             
z jednostką zabezpieczającą zdarzenie (Policja lub Straż Pożarna). 

 Podinspektor ds. gospodarki komunalnej,  wodnej 
i dróg 

 

4. Po ustaniu zagrożenia sprawdzenie stanu drogi, w razie potrzeby usunięcie szkód 
drogowych, naprawa drogi i usunięcie tymczasowego oznakowania objazdu. 

Podinspektor ds. gospodarki komunalnej, wodnej i 
dróg 
 
 

5. Przy wyłączeniu odcinka drogi wojewódzkiej/powiatowej i konieczności zorganizowania 
objazdu – tranzytu drogami gminnymi, koordynacja zasadniczego wyznaczenia                       
i oznakowania trasy objazdu drogami o nawierzchniach dostosowanych do jego przejęcia 
w wymiarze geometrycznym, wytrzymałościowym i ekologicznym.  

 Komendant Powiatowy Policji, 
 Podinspektor ds. gospodarki komunalnej,  wodnej 

i dróg 

6. Po ustaniu konieczności ruchu objazdowego drogami powiatowymi jak w pkt.5, 
dokonanie oceny stanu dróg powiatowych oraz w razie potrzeby podjęcie decyzji                  
o usunięciu zniszczeń i odtworzeniu parametrów  drogi w tym przepustów, mostów, 
nawierzchni.    

 Podinspektor ds. gospodarki komunalnej, wodnej 
i dróg 

 

 
7. Zbieranie informacji od zarządców dróg o zakończeniu usuwania skutków katastrofy 

drogowej oraz przywróceniu ruchu drogowego i przekazanie jej Wójtowi  
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PROCEDURA NIE JEST REALIZOWANA NA TERENIE GMINY ŚWIERCZÓW 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PZK – 13 

Rodzaj 
dokumentu 

PROCEDURA REALIZACJI ZADAŃ  
Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 

Data   

Nazwa 
dokumentu 

DZIAŁANIE  
PKP POLSKICH LINII KOLEJOWYCH S.A. 
ZAKŁADU LINII KOLEJOWYCH W OPOLU  

PODCZAS KATASTROFY KOLEJOWEJ  

 

Podmiot 
opracowujący 

PKP PLK S.A.  
ZLK w OPOLU 
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PZK – 14 

Rodzaj 
dokumentu 

PROCEDURA REALIZACJI ZADAŃ  
Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 

Data   

Nazwa 
dokumentu 

DZIAŁANIA POWIATOWEGO INSPEKTORATU WETERYNARII  
W NAMYSŁOWIE PODCZAS ZAGROŻENIA WYSTĄPIENIEM LUB 

WYSTĄPIENIA CHOROBY ZWIERZĄT  

Podmiot 
opracowujący 

PIW  
W NAMYSŁOWIE  

 
 
 
 

I.      Cel procedury 
 Określenie sposobu działania Powiatowego Lekarza Weterynarii podczas zagrożenia wystąpieniem lub wystąpienia choroby zwierząt.  
 
II.      Lider/ Uczestnicy procedury 
         Powiatowy Lekarz Weterynarii (PLW)/Wójt, Zespół Kryzysowy Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej. 
 
 
 
III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 
 
 

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury 

Informacja o podejrzeniu 
wystąpienia lub 
wystąpienie choroby  
zakaźnej zwierząt. 

Zakończenie 
zagrożenia 
wystąpienia lub 
wystąpienie choroby  
zakaźnej zwierząt. 

ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (t.j  Dz.U. z 2018r. poz. 
1557 z późn. zm.) 
ustawa z dnia  11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób 
zakaźnych (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 1967 z późn. zm.), 
 ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 
1897), 
ustawa z o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. ( Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z 
poźn. zm.); 
 stosowne rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Instrukcje 
    Głównego Lekarza Weterynarii. 
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IV. Opis postępowania  
 

Przedsięwzięcia Wykonawcy 

1. Działania PLW w celu utrzymania stanu gotowości zwalczania choroby zakaźnej zwierząt: 

 Powiatowy Lekarz 
Weterynarii. 

1) aktualizuje – stosownie do nowelizowanego prawa – Powiatowy Plan Gotowości Zwalczania Chorób 
Zakaźnych Zwierząt; 

2) przedstawia Wójtowi do akceptacji zatwierdzony przez Wojewódzkiego Lekarza  Weterynarii (WLW) 
Powiatowy Plan Gotowości Zwalczania Chorób Zakaźnych Zwierząt; 

3) wydaje i aktualizuje zarządzenia powołujące Zespół Kryzysowy PLW; 

4) przeprowadza szkolenia podległych służb weterynaryjnych; 

5) dokonuje okresowych przeglądów sprzętu, materiałów i zapasów –  sporządzając odpowiednią 
dokumentację; 

6) występuje do Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii o  środki z rezerwy finansowej pozwalającej na 
podjęcie działań zmierzających do likwidacji ognisk choroby zakaźnej zwierząt na terenie gminy 
Świerczów  

2. Działania PLW w sytuacji przyjęcia zawiadomienia o podejrzeniu wystąpienia choroby zakaźnej 
zwierząt z terenu gminy Świerczów: 

 Powiatowy Lekarz 
Weterynarii, 
 

1) rejestruje zgłoszenie podejrzenia  wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt; 

2) zawiadamia WLW o podejrzeniu wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt; 

3) wysyła środek transportu w celu przejęcia pobranego materiału do badań laboratoryjnych                                          
i dostarczenia go do laboratorium; 

4) aktywuje Zespół Kryzysowy  przy PLW; 

5) wydaje  decyzję o podejrzeniu wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt 

6) dokonuje analizy skali zagrożenia dla gminy Świerczów 

3. Działania PLW  po wykluczeniu podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt w ognisku: 

 
 Powiatowy Lekarz 

Weterynarii, 

1) powiadamia WLW o wykluczeniu podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt 

2) wstrzymuje pracę Zespołu Kryzysowego przy PLW; 

3) wydaje decyzję uchylającą wcześniejszą decyzję  o podejrzeniu wystąpienia choroby zakaźnej 
zwierząt; 

4) opracowuje dokumentację opisującą zgłoszony przypadek podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej   
   zwierząt oraz podjęte działania, a  następnie ją archiwizuje 
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Przedsięwzięcia Wykonawcy 

4. Działania PLW  po potwierdzeniu podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt : 

 Powiatowy Lekarz       
Weterynarii 

 pracownicy  PIW Namysłów, 
 wyznaczeni 

wolnopraktykujący lekarze 
weterynarii, 

 Wójt 
 GZZK 
 

1) przekazuje informację o stwierdzeniu choroby zakaźnej zwierząt Wójtowi; 

2) zgłasza WLW fakt wystąpienia  choroby zakaźnej zwierząt;  

3) wydaje  decyzję o wystąpieniu choroby zakaźnej zwierząt; 

4)   wydaje  decyzję  wyznaczającą ognisko  choroby zakaźnej  i  określającą okręg  zapowietrzony,                  
w razie potrzeby  wydaje rozporządzenie  w sprawie zwalczania choroby na terenie niektórych 
miejscowości  leżących w gminie Świerczów,  a w szczególności wnioskuje o wprowadzenie 
ograniczeń określonych w art. 23 ustawy o IW.   

5) analizuje stan zagrożenia a wnioski przedstawia WLW i Wójtowi, kieruje działaniami związanymi  z 
prowadzeniem zwalczania chorób zakaźnych zwierząt; 

6) wnioskuje do WLW o  wsparcie kadrowe i sprzętowe potrzebne do prowadzenia zwalczania choroby 
zakaźnej zwierząt; 

7) wnioskuje do WLW o wsparcie finansowe  z  rezerw budżetu Wojewody do prowadzenia zwalczania 
choroby zakaźnej zwierząt; 

8) koordynuje współpracę pomiędzy Zespołem Kryzysowym PLW a GZZK; 

9) uzgadnia zasady współdziałania pomiędzy Zespołami Kryzysowymi PLW z sąsiednich gmin; 

10) zapewnia wspólnie z WLK środki finansowe na wykonanie wyceny wartości rynkowej zwierząt oraz 
odszkodowania za zwierzęta zabite ze swojego nakazu, a także za sprzęt i materiały zniszczone                                
w trakcie likwidacji choroby; 

11) nadzoruje i koordynuje uśmiercanie zwierząt w sposób i na zasadach określonych w rozporządzeniach 
wykonawczych dla poszczególnych chorób zakaźnych zwierząt; 

12) nadzoruje i koordynuje prowadzenie utylizacji zwłok zwierzęcych – zgodnie z zasadami określonymi                                   
w rozporządzeniach lub instrukcjach dla  poszczególnych chorób zakaźnych zwierząt; 

13)  nadzoruje i koordynuje zabiegi oczyszczania i dezynfekcji na każdym etapie zwalczania choroby 
zakaźnej zwierząt, w sposób i na zasadach określonych w rozporządzeniach wykonawczych  dla 
poszczególnych chorób;  

14) sporządza raporty dla  Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii oraz opracowuje materiały  informacyjne 
dla Wójta  

15) nadzoruje i koordynuje, uwzględniając dobrostan zwierząt, ubój drobiu w  sposób i na zasadach 
określonych w rozporządzeniach wykonawczych  dla poszczególnych  chorób zakaźnych zwierząt; 

16) prowadzi szkolenia pracowników fachowych i innych niezbędnych służb; 

17) kieruje zespół  monitoringu do ogniska po usunięciu zwierząt i wykonanej dezynfekcji końcowej,          
w celu wykonania inspekcji, potwierdzającej prawidłowość przeprowadzenia zwalczania; 
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Przedsięwzięcia Wykonawcy 

5. Działania PLW  po likwidacji ogniska choroby zakaźnej zwierząt:      

 Powiatowy Lekarz 
Weterynarii. 

1) występuje do WLW o spowodowanie wycofania wprowadzonych ograniczeń przez Wojewodę 

2) prowadzi monitoring serologiczny na terenie gminy; 

3) dokonuje archiwizacji dokumentacji związanej z prowadzonym zwalczaniem choroby oraz finansowej. 

6. Działania komórek organizacyjnych Zespołu Kryzysowego przy Powiatowym Lekarzu Weterynarii: 

 Powiatowy Lekarz 
Weterynarii, 

 Zespół Kryzysowego  
przy PLW. 

1) Przewodniczący: 
a) kieruje Zespołem Kryzysowym Powiatowego Lekarza Weterynarii; 
b) współdziała z instytucjami i organizacjami uczestniczącymi w zwalczaniu choroby  zakaźnej 

zwierząt; 
c) przygotowuje uzasadnienia wniosków do WLW  o uruchamianie dodatkowych środków 

finansowych; 
d) wnioskuje do WLW o zwiększenie sił i środków w celu prowadzenia zwalczania choroby zakaźnej 

zwierząt; 
e) składa WLW i Wójtowi meldunki o postępie w zwalczaniu choroby zakaźnej zwierząt. 

2) Zastępca Przewodniczącego – wykonuje w zastępstwie zadania Przewodniczącego Zespołu 
Kryzysowego. 

3) Koordynator – Sekretarz: 
a) organizuje i koordynuje  prace Zespołu Kryzysowego; 
b) organizuje nadzór nad systemami łączności; 
c) nadzoruje  zaopatrzenie i funkcjonowanie biura Zespołu Kryzysowego przy PLW; 
d) utrzymuje stały kontakt z gminnym zespołem zarządzania  kryzysowego,  

4) Zespół Analizy Zagrożeń: 
a) na podstawie zarejestrowanych w zgłoszeniu informacji , dokonuje wstępnej  analizy zagrożenia 

rozprzestrzenienia się choroby zakaźnej zwierząt; 
b) na podstawie wstępnych analiz prognozuje zapotrzebowanie na siły i  środki potrzebne do 

likwidacji ogniska w sytuacji potwierdzenia podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt; 
c) opracowuje dokumentację i prowadzi sprawozdawczość związaną z chorobą zakaźną zwierząt, 

prowadzi bieżąca analizę zagrożeń w trakcie prowadzonego zwalczania  tej choroby; 
d) nadzoruje system monitoringu. 
e) współpracuje z zespołami ekspertów z Wojewódzkiego Zespołu Kryzysowego. 
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Przedsięwzięcia Wykonawcy 

5) Zespół Zwalczania Choroby, Organizacji, Nadzoru, Kontroli, BHP i dobrostanu zwierząt: 
a) prowadzi zwalczanie choroby zakaźnej zwierząt poprzez koordynację działań ZK, w sposób             

i na zasadach określonych w rozporządzeniach wykonawczych dla poszczególnych chorób; 
b) nadzoruje prawidłowość prowadzenia uśmiercania zwierząt w sposób i na zasadach określonych 

w rozporządzeniach wykonawczych dla poszczególnych chorób zakaźnych zwierząt, oraz 
zachowanie warunków dobrostanu zwierząt oraz BHP w trakcie prowadzonego zwalczania; 

c) nadzoruje prawidłowość prowadzenia utylizacji zwłok zwierząt w sposób i na zasadach 
określonych w   rozporządzeniach wykonawczych dla poszczególnych chorób zakaźnych zwierząt;   

d) nadzoruje prawidłowość prowadzenia zabiegów oczyszczania i dezynfekcji na każdym etapie 
zwalczania choroby zakaźnej  zwierząt na zasadach  określonych w rozporządzeniach 
wykonawczych  dla poszczególnych chorób; 

e) współpracuje z podmiotami współdziałającymi; 
f) przedstawianie Przewodniczącemu ZK zapotrzebowania na wsparcie osobowe, techniczne, 

logistyczne w zakresie prowadzonych działań oraz przekazuje wstępną analizę zgłoszonych przez 
ZK potrzeb; 

 Powiatowy Lekarz 
Weterynarii, 

 Zespół Kryzysowego  
przy PLW. 

6) Zespół monitoringu   
a) obsługa systemu ZCHZZ (System Zgłaszania i Rejestracji Chorób Zakaźnych Zwierząt); 
b) przeprowadzanie perlustracji okręgu zakażonego i zagrożonego;   
c) przeprowadzanie końcowej inspekcji, wynik której będzie podstawą do  cofnięcia restrykcji 

nałożonych na ognisko choroby zakaźnej zwierząt. 
 

7) Obsługa administracyjna: 
a) obsługuje administracyjnie, finansowo i prawnie Zespół Kryzysowy przy PLW; 
b) zaopatruje ZK w niezbędny do funkcjonowania sprzęt i środki; 
c) zapewnia funkcjonowanie łączności i organizację transportu. 
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PZK – 15 

Rodzaj 
dokumentu 

PROCEDURA REALIZACJI ZADAŃ  
Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 

Data  

Nazwa dokumentu 

DZIAŁANIA 
PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO  

W NAMYSŁOWIE  
PODCZAS ZAGROŻENIA WYSTĄPIENIEM LUB WYSTĄPIENIA 

CHOROBY ZWIERZĄT 

Podmiot 
opracowujący 

PPIS 
W NAMYSŁOWIE  

 

I.      Cel procedury 
            Określenie sposobu i zasad działania Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Namysłowie w przypadku wystąpienia chorób 
            zakaźnych zwierząt. 
 
 
II.      Lider/ Uczestnicy procedury 
           Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie (PPIS)/Wójt, Powiatowy Lekarz Weterynarii (PLW), Powiatowa Stacja 

Sanitarno-Epidemiologiczna w Namysłowie (PSSE), lekarze, Kierownik Referatu Rolnictwa, Inwestycji i Mienia Komunalnego.   
 
 
 
III.     Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 
 

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury 

Zagrożenie wystąpienia 
lub wystąpienie 
zachorowań na chorobę 
zakaźną zwierząt. 

Zakończenie zagrożenia 
wystąpienia lub wystąpienie 
zachorowań na chorobę 
zakaźną zwierząt. 

 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.2013 poz.160). 
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IV. Opis postępowania   
  

Przedsięwzięcia Wykonawcy 

1. Wymiana informacji o wystąpieniu zachorowania na chorobę zakaźną lub chorobę odzwierzęcą 
pomiędzy Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Namysłowie i Powiatowym Lekarzem 
Weterynarii. 

 PPIS 
 PLW 

 

2.   Współdziałanie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie i Powiatowego 
Lekarza Weterynarii w zakresie ich ustawowych kompetencji tj.: 

 
1)    wspólnego likwidowania ognisk zakażeń i chorób zakaźnych; 

 PPIS 
 PLW 

 

2)    wzajemnego udzielania pomocy w przypadku wystąpienia zagrożenia epidemicznego  
i epizootiologicznego; 

3)    ustalania sposobu wykorzystania posiadanych sił i środków, które mogą być wykorzystane do 
zwalczania chorób zakaźnych i zakażeń; 

4)    prowadzenia akcji informacyjnej w zakresie bezpieczeństwa zdrowia publicznego; 

5)    uzgadniania sposobów postępowania przy zwalczaniu odzwierzęcych chorób zakaźnych. 

2. Uczestnictwo, w ramach Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, w zwalczaniu ognisk chorób 
zakaźnych zwierząt. 

 PPIS 
 PLW 
 Kierownik Referatu Rolnictwa, 

Inwestycji i Mienia 
Komunalnego.  
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PZK – 16 

Rodzaj 
dokumentu 

PROCEDURA REALIZACJI ZADAŃ  
Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 

Data  

Nazwa 
dokumentu 

DZIAŁANIE  
WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ROSLIN                             
I NASIENNICTWA W OPOLU ODDZIAŁ W NAMYSŁOWIE  

PODCZAS ZAGROŻENIA WYSTĄPIENIEM  
LUB WYSTĄPIENIA CHOROBY ROŚLIN 

Podmiot 
opracowujący 

WOJEWODZKI 
INSPEKTORAT 

OCHRONY ROŚLIN 
I NASIENNICTWA 

W OPOLU 
ODDZIAŁ                     

W NAMYSŁOWIE  

 
 
 
I.      Cel procedury 

Określenie zagrożenia i sposobu zwalczania agrofagów. 
 
II.      Lider/ Uczestnicy procedury 
 Kierownik Oddziału WIORiN w Namysłowie/ Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa (WIORiN),  
           i pracownicy Działu Nadzoru Fitosanitarnego i Laboratorium, oraz Oddziału  WIORiN w Namysłowie. 
 
 
III.     Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 
 

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury 

Wystąpienie agrofagów 
(choroby roślin, szkodniki                
i chwasty) w nasileniu, 
które miałoby 
konsekwencje                                  
i wpływ na gospodarkę 
kraju. 

Eradykacja agrofagów 
(choroby roślin, 
szkodniki i chwasty) 
lub opanowanie jej do 
rozmiarów, które nie 
wywierają sutków 
ekonomicznych. 

ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (t.j. Dz.U.z 2019 r. poz. 972.), 
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IV. Opis postępowania   
  

Przedsięwzięcia Wykonawcy 

1. Podjęcie decyzji o konieczności kontroli i lustracji upraw w związku z zagrożeniem chorobą. 

 Wojewoda Opolski, 
 Główny Inspektor Nasiennictwa                

i Ochrony Roślin, 
 Opolski Wojewódzki Inspektor 

Ochrony Roślin i Nasiennictwa. 

2. Lustracje i kontrole upraw, roślin, badania laboratoryjne, w celu stwierdzenia zagrożenia 
wystąpienia lub wystąpienie choroby. Przekazywanie wyników z przeprowadzonych lustracji                  
i kontroli upraw, roślin do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa. 

 Kierownik i pracownicy Oddziału 
WIORiN w Namysłowie,    

 Dział Nadzoru Fitosanitarnego                         
i Laboratorium WIORiN. 

3. Podjęcie decyzji o sposobach zwalczania agrofagów. 

 Wojewoda Opolski, 
 Główny Inspektor Nasiennictwa                      

i Ochrony Roślin, 
 Opolski Wojewódzki Inspektor 

Ochrony Roślin i Nasiennictwa,   
we współpracy z instytutami 
naukowymi. 

4. Opracowanie komunikatów, ostrzeżeń i innych niezbędnych informacji dotyczących występujących 
agrofagach. 

 Dział Nadzoru Fitosanitarnego 
WIORiN 

5. Dystrybucja komunikatów do prasy, mediów, Internetu i większych jednostek rolniczych. 

 Kierownik i pracownicy Oddziału 
WIORiN w Namysłowie  

6. Współdziałanie z instytucjami i jednostkami rolniczymi. 

7. Lustracje i kontrole upraw roślinnych, badania laboratoryjne i sporządzanie doraźnych raportów                
z sytuacji i prognoz dalszego rozwoju choroby. 

8. Podjęcie decyzji o zakończeniu kontroli i lustracji upraw 

 Wojewoda Opolski, 
 Główny Inspektor Nasiennictwa               

i Ochrony Roślin, 
 Opolski Wojewódzki Inspektor 

Ochrony Roślin i Nasiennictwa. 

 



302 

 

PZK – 17 

Rodzaj 
dokumentu 

PROCEDURA REALIZACJI ZADAŃ  
Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 

Data   

Nazwa 
dokumentu 

DZIAŁANIE REGIONALNA DYREKCJA LASOW PAŃSTWOWYCH 
w KATOWICACH, NADLEŚNICTWO W NAMYSŁOWIE  - 

PODCZAS ZAGROŻENIA WYSTĄPIENIEM 
LUB WYSTĄPIENIA CHOROBY ROŚLIN 

Podmiot 
opracowujący 

REGIONALNA 
DYREKCJA 

LASOW 
PAŃSTWOWYCH 
w KATOWICACH 

ODDZIAŁ                     
W NAMYSŁOWIE  

 

 
I.      Cel procedury 
 Określenie sposobu działania Nadleśnictwa w  Namysłowie podczas zagrożenia wystąpieniem lub wystąpienia choroby roślin,                        
w szczególności uwzględniając sposób informowania o  planowanych opryskach. 
 
 
II.      Lider/ Uczestnicy procedury 
 Nadleśniczowie Nadleśnictw w Namysłowie/ Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie, Opolski Inspektor  
            Ochrony Środowiska, Kierownik Oddziału Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa Oddział w Namysłowie, Komendant  
            Powiatowy Policji, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej, Wójt, publikatory. 

 
 

III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 
 

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury 

Decyzja Dyrektora Regionalnej 
Dyrekcji Lasów Państwowych          
w Katowicach o przeprowadzeniu 
akcji samolotowego zwalczania. 

Zakończenie  
oprysków. 

 ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 6), 
zarządzenie Nr 7 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych                          
w Katowicach z dnia 28.03.2011r. w sprawie ograniczania zagrożeń ze strony 
szkodliwych owadów, grzybów patogenicznych i innych zjawisk 
szkodotwórczych. ( opracowywane w razie konieczności,  najczęściej  corocznie)  
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IV. Opis postępowania   
  

Przedsięwzięcia Wykonawcy 

1. Powołanie zespołu operacyjnego do zorganizowania i przeprowadzenia zabiegu ratowniczego. 
 Dyrektor Regionalnej Dyrekcji 

Lasów Państwowych 
Katowicach.   

2. Przekazanie do Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie współrzędnych 
geograficznych pól zabiegowych i lądowisk celem przekazania do Polskiej Agencji Żeglugi 
Powietrznej. 

 Wydział Ochrony Lasu RDLP   
w Katowicach. 

3. Przekazanie informacji o planowanych opryskach z użyciem aparatury lotniczej, miejscu, czasie, 
stosowanych pestycydach oraz okresie ich karencji, adresowanej do Wojewody, Wojewódzkiej Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicznej, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Wojewódzkiego 
Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Wojewódzkiej Komendy Policji, Wojewódzkiego Związku 
Pszczelarzy, publikatory. 

4. Przekazanie informacji o planowanych opryskach z użyciem aparatury lotniczej, miejscu, czasie, 
stosowanych pestycydach oraz okresie ich karencji, adresowanej do Wójta Gminy,                               
na której terenie planowane są opryski samolotowe. 

 Nadleśnictwo w Namysłowie  
 5. Wywieszenie informacji o planowanych opryskach na tablicach informacyjnych w gminach. 

6. Oznakowanie terenów leśnych objętych zabiegami tablicami informującymi o zakazie wstępu do lasu 
z powodu prowadzonych oprysków. 
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PZK – 18 

Rodzaj 
dokumentu 

PROCEDURA REALIZACJI ZADAŃ  
Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 

Data  

Nazwa 
dokumentu 

 
DZIAŁANIE INFORMATYKA  PODCZAS  
AWARII SIECI TELEINFORMATYCZNEJ 

 W URZĘDZIE GMINY 

 

Podmiot 
opracowujący 

INFORMATYK 

 

 
I.      Cel procedury 

Określenie sposobu procedury na wypadek awarii sieci teleinformatycznej w Urzędzie Gminy 
 
 
II.      Lider/ Uczestnicy procedury 

Sekretarz Gminy/ Informatyk UG                  
 
 
III.     Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 
 

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury 

1.  Awaria sieci   
    teleinformatycznej    
    Urzędu Gminy 
2. Brak dostępu do sieci  
     (Internet, Poczta). 
 

Prawidłowa praca sieci 
teleinformatycznej    
Urzędu Gminy 
 

 Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Świerczowie 
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IV. Opis postępowania   
  

Przedsięwzięcia Wykonawcy 

1. Zidentyfikowanie awarii sieci teleinformatycznej Urzędu Gminy. 
 
 Informatyk  

2. Uruchomienie procedury przejścia na łącze zapasowe  zapewniające dostęp do Internetu oraz do 
zapasowej poczty.  Informatyk   

3. Przekazanie informacji o awarii sieci Sekretarzowi Gminy 

4. Ustalenie przyczyny i/lub stopnia awarii.  Informatyk. 

5. Podjęcie decyzji o konieczności uruchomienia łącza zapasowego bez poczty dla całego Urzędu 
Gminy 

 Wójt 

6. Usunięcie awarii lub ustalenie terminu usunięcia awarii. 
 Informatyk  

 
7. Przekazanie informacji o zakończeniu awarii . 

8. Przejście z łącza zapasowego na łącze główne. 
 Informatyk 

 
9. Potwierdzenie informacji o usunięciu awarii i prawidłowej pracy sieci teleinformatycznej. 
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PZK – 19 

Rodzaj 
dokumentu 

PROCEDURA REALIZACJI ZADAŃ  
Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 

Data  

Nazwa 
dokumentu 

DZIAŁANIE  
KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W NAMYSŁOWIE  

PODCZAS STRAJKÓW, ZAMIESZEK I DEMONSTRACJI 

Podmiot 
opracowujący 

KOMENDANT 
POWIATOWY 

POLICJI 
W NAMYSŁOWIE  

 

 
I.      Cel procedury 
 
 
II.      Lider/ Uczestnicy procedury 
         Komendant Powiatowy Policji w Namysłowie /Wójt, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej, Pracownik ds. dróg i melioracji 
UG, Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego (GZZK),  
 
III.     Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 
 

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury 

Otrzymanie informacji o: 
1) planowanych strajkach 
      i demonstracjach, 
2) wystąpieniu zamieszek, 

nieplanowych strajków                 
i demonstracji. 

Działania zmierzające 
do zapewnienia 
bezpieczeństwa ludzi,  
ich mienia oraz 
zwierząt. 

 ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2020r. poz. 360), 
 ustawa  z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 

(Dz.U. z 2020 r. poz. 110 z późn. zm.); 
 ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 

(Dz.U. z 2020 r. poz. 1427 z późn. zm.); 
  „Plan działania Komendanta Powiatowego Policji w przypadku zaistnienia 

katastrofy lub awarii technicznej”. 

 
 
 

http://www.lex.opole.kwp/cgi-bin/genhtml?id=486c84146f02&&pspno=&comm=spistr&akt=nr16931099&ver=-1
http://www.lex.opole.kwp/cgi-bin/genhtml?id=486c84146f02&&pspno=&comm=spistr&akt=nr16960310&ver=-1
http://www.lex.opole.kwp/cgi-bin/genhtml?id=486c84146f02&&pspno=&comm=spistr&akt=nr16969669&ver=-1
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IV. Opis postępowania   

 Przedsięwzięcia Wykonawcy 

1. Przyjęcie informacji o strajkach, zamieszkach, demonstracjach. 

 Komendant Powiatowy  
Policji.  

2. Skierowanie na miejsca zdarzenia sił będących w służbie w celu zebrania dodatkowych, szczegółowych 
informacji związanych ze zdarzeniem oraz podjęcia niezbędnych działań. 

3. Powiadomienie o zdarzeniu inne służby, straże i inspekcje. 

4. Powołanie sztabu kryzysowego. 

5. Przygotowanie i zabezpieczenie własnych obiektów na strajków, zamieszek, demonstracji. 

6. Udział w posiedzeniach Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. 

7. Przygotowanie i przekazanie Wójtowi decyzji o sposobie i zakresie realizacji stosownych zadań przez 
siły Policji. 

8. Podjęcie współdziałania poprzez Komendanta Powiatowego Policji, w tym z:  

 Komendant Powiatowy  
Policji, 

 Wójt,  
Komendant  Powiatowy 
Państwowej Straży Pożarnej,  

 jednostki systemu 
Państwowego Ratownictwa 
Medycznego  

1) zespołami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej w zakresie: 
a) wymiany informacji o istniejących i przewidywanych zagrożeniach, 
b) uzgadnianie wspólnej polityki informacyjnej; 

2) jednostkami systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego w zakresie: 
a) uzgadniania i zabezpieczania tras przejazdu karetek pogotowia do miejsc zagrożonych, 
b) wymiany informacji o potrzebach udzielania pomocy przez służbę zdrowia w nagłych wypadkach. 

3) Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w zakresie: 
a) uzgadnianie organizacji ruchu drogowego w rejonie prowadzenia działań w sytuacjach zagrożenia 

pożarowego lub skażenia niebezpiecznymi substancjami chemicznymi, 
b) pomoc w egzekwowaniu poleceń wydanych przez dowodzącego akcją dotyczących ewakuacji 

ludzi z zagrożonego rejonu, usunięcie pojazdów lub innego sprzętu utrudniającego prowadzenie 
działań. 
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4) zarządcami dróg w zakresie: 
a) uzgadniania objazdów rejonów zagrożonych oraz ich oznakowanie, 
b) wymiany informacji na temat nieprzejezdnych odcinków dróg oraz sposobu ich zamknięcia, 
c) wymiany informacji o sytuacji na drogach oraz informowania użytkowników dróg za pośrednictwem 

środków masowego przekazu;  Komendant Powiatowy 
Policji, 

 

9. Uruchomienie działań zgodnie  z „Planem działania Komendanta Powiatowego Policji  
         w przypadku zaistnienia katastrofy lub awarii technicznej”, w tym: 

ZAMIESZKI 
WARIANT I – zdarzenie nagłe i dynamiczne bez wcześniejszego rozpoznania zagrożenia 

 

1) Uzyskanie informacji o wystąpieniu strajków, zamieszek (okupacji) obiektu, demonstracji.  

 Komendant Powiatowy 
Policji, 

  ewentualnie siły wsparcia.  

2) Skierowanie w rejon zagrożony patrolu Policji w celu weryfikacji informacji i przeprowadzenia 
wstępnej oceny zagrożenia, tj.: ustalenie przyczyny zamieszek, liczby uczestników, przewidywanego 
kierunku przemieszczania się. 

3) Opracowanie i przekazanie środkom masowego przekazu informacji o zaistniałych utrudnieniach                 
w rejonie zagrożonym. 

4) Wysłanie w rejon zamieszek wszystkich dostępnych sił Policji celem izolacji terenu. 

5) Ogłoszenie alarmu przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu w razie  konieczności dla sił 
Samodzielnych Pododdziałów Prewencji Policji (SPPP) i Nieetatowych Oddziałów Prewencji (NOP)          
w celu zapewnienia odpowiednich sił i środków adekwatnych do zagrożenia. 

6) Poinformowanie właściwego miejscowo prokuratora o zaistniałym zdarzeniu.  

7) Przygotowanie decyzji w sprawie powołania sztabu, opracowanie planu działania dowódcy operacji, 
w tym pozyskanie planów rejonu działań z uwzględnieniem dróg dojazdowych i ewakuacyjnych. 

8) Zapewnienie obsady personalnej stanowiska dowodzenia, przygotowanie planu działania dowódcy 
operacji (akcji). 

9) Skierowanie w rejon zamieszek adekwatnych do istniejącego zagrożenia sił i środków Policji. 

10) Organizacja systemu łączności. 

11) Organizacja współpracy i współdziałania. 
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12) Przystąpienie do działań zaporowych – izolacji terenu objętego zajściami. 

 Komendant Powiatowy 
Policji, 

 ewentualnie siły wsparcia. 

13) Poinformowanie (w obecności prokuratora) o konieczności zaprzestania przez nich działań 
niezgodnych z prawem oraz możliwości podjęcia przez Policję działań porządkowych. 

14) Realizacja działań rozpraszających zmniejszających liczebność tłumu. 

15) Przywracanie naruszonego porządku prawnego  oraz zatrzymanie sprawców dokonujących naruszeń  
prawa. 

16) Opracowanie meldunku dotyczącego podjętych działań wraz z opisem przebiegu działań                                         
z uwzględnieniem zdarzeń nadzwyczajnych, strat w mieniu policyjnym, liczebności użytych sił                        
i środków. 

17) Bieżące dokumentowanie zdarzeń techniką filmową lub fotograficzną. Wykonanie dokumentacji 
filmowo-fotograficznej. 

WARIANT II – zagrożenie jest monitorowane przez Policję z uwagi na poprzedzające informacje                      
o ewentualnym zdarzeniu. W tym przypadku przygotowane są adekwatne siły i środki gotowe do 
użycia, powołany jest sztab akcji /operacji/ wyznaczony jest dowodzący działaniami. W zależności           
od eskalacji zachowań podejmowane będą odpowiednie do zagrożenia działania. 

 

1) Skierowanie w rejon zamieszek sił pozostających w dyspozycji dowódcy akcji (operacji). 

 Komendant Powiatowy 
Policji, 

 ewentualnie siły wsparcia.  

2) Przystąpienie do działań zaporowych – izolacji terenu objętego zamieszkami. 

3) Poinformowanie (w obecności prokuratora) o konieczności zaprzestania przez nich działań 
niezgodnych z prawem oraz możliwości podjęcia przez Policję działań porządkowych. 

4) Realizacja działań rozpraszających zmniejszających liczebność tłumu. 

5) Przywracanie naruszonego porządku prawnego  oraz zatrzymanie sprawców naruszeń  prawa. 

6) Opracowanie meldunku dotyczącego podejmowanych działań wraz z opisem przebiegu działań                    
z uwzględnieniem zdarzeń nadzwyczajnych, strat w mieniu policyjnym, liczebności użytych sił                        
i środków.  

7) Bieżące dokumentowanie zdarzeń techniką filmową lub fotograficzną. Wykonanie dokumentacji 
filmowo-fotograficznej. 

BLOKADY: dróg, obszarów kolejowych i ruchu kolejowego  

1) Uzyskanie informacji o zorganizowanej blokadzie, zgromadzeniu, manifestacji, wiecu, nawiązanie 
kontaktu z organizatorem. 

 Komendant Powiatowy 
Policji, 

 ewentualnie siły wsparcia. 

2) Ustalenie zasad organizacji ruchu drogowego i oznakowania objazdów z właściwymi terytorialnie 
zarządcami dróg. 

3) Opracowanie i przekazanie środkom masowego przekazu informacji o utrudnieniach w ruchu 
drogowym w związku z trwającą blokadą z jednoczesnym wskazaniem wyznaczonych objazdów. 
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4) Określenie sił i środków niezbędnych do właściwego wykonania zadania, (wsparcia działań Służby 
Ochrony Kolei i Straży Granicznej). 

 Komendant Powiatowy 
Policji, 

 ewentualnie siły wsparcia.  

5) Koncentracja Samodzielnych Pododdziałów Prewencji Policji (SPPP), Sekcji Antyterrorystycznych 
(SAT), Nieetatowych Pododdziałów Prewencji (NPP). 

6) Zapewnienie obiegu informacji o sytuacji. 

7) Organizacja systemu łączności. 

8) Organizacja współpracy i współdziałania. 

9) Włączenie do działań negocjatorów. 

10) Zapewnienie obsady personalnej stanowiska dowodzenia, przygotowanie planu działania dowódcy 
operacji (akcji). 

11) Przygotowanie decyzji w sprawie powołania sztabu, opracowanie planu działania dowódcy operacji, 
w tym pozyskanie planów rejonu działań z uwzględnieniem dróg dojazdowych i ewakuacyjnych. 

12) W razie konieczności - udzielanie pomocy właściwym podmiotom w prowadzeniu negocjacji. 

13) Poinformowanie blokujących o konieczności zaprzestania przez nich działań niezgodnych z prawem 
oraz możliwości podjęcia przez Policję działań odblokowujących. 

14) Poinformowanie osób posiadających immunitet o konieczności opuszczenia przez nich rejonu 
działań. 

15) Usunięcie blokujących oraz sprzętu, którym się posługiwali. 

16) Opracowanie meldunku dotyczącego podjętych działań wraz z opisem przebiegu działań                              
z uwzględnieniem zdarzeń nadzwyczajnych, strat w mieniu policyjnym, liczebności użytych sił                           
i środków i przesłanie go do szefa sztabu. 

17) Bieżące dokumentowanie zdarzeń techniką filmową lub fotograficzną. Wykonanie dokumentacji 
filmowo-fotograficznej 

OKUPACJA I BLOKADA OBIEKTÓW  

1) Uzyskanie informacji o zaistniałej blokadzie (okupacji) obiektu. Skierowanie w rejon obiektu patrolu 
Policji w celu weryfikacji informacji i przeprowadzenia wstępnej oceny zagrożenia, tj.: ustalenie 
organizatora i przyczyny protestu, liczby uczestników, przewidywanego czasu trwania protestu.  

 Komendant Powiatowy 
Policji, 

 ewentualnie siły wsparcia. 2) Opracowanie i przekazanie środkom masowego przekazu informacji o zaistniałych utrudnieniach                      
w rejonie blokowanego obiektu.  
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3) Nawiązanie kontaktu z administratorem obiektu (kierownikiem urzędu administracji) w celu uzyskania 
niezbędnych informacji dotyczących: rozmieszczenia wyjść ewakuacyjnych z uwzględnieniem 
rozkładu pomieszczeń, danych o liczbie osób przebywających na terenie obiektu (w tym o 
pracownikach),  funkcjonowania na terenie systemów fizycznej i technicznej ochrony obiektu. 

 Komendant Powiatowy 
Policji, 

 ewentualnie siły wsparcia. 

4) Poinformowanie właściwego miejscowo prokuratora o zaistniałym zdarzeniu oraz spowodowanie jego 
obecności w trakcie działań Policji. 

5) Zapewnienie obiegu informacji o sytuacji. 

6) Organizacja systemu łączności. 

7) Organizacja współpracy i współdziałania. 

8) Włączenie do działań negocjatorów. 

9) Zapewnienie obsady personalnej stanowiska dowodzenia, przygotowanie planu działania dowódcy 
operacji (akcji). 

10) Przygotowanie decyzji w sprawie powołania sztabu, opracowanie planu działania dowódcy operacji, 
w tym pozyskanie planów rejonu działań z uwzględnieniem dróg dojazdowych i ewakuacyjnych. 

11) W razie konieczności - udzielanie pomocy właściwym podmiotom w prowadzeniu negocjacji. 

12) Uzyskanie od administratora (właściciela, zarządcy) obiektu pisemnego wniosku dotyczącego 
przywrócenia na terenie obiektu stanu umożliwiającego normalne funkcjonowanie instytucji. 

13) Skierowanie w rejon obiektu adekwatnych do istniejącego zagrożenia sił i środków Policji. 

14) Poinformowanie (w obecności prokuratora i zarządcy budynku) blokujących o konieczności 
zaprzestania przez nich działań niezgodnych z prawem oraz możliwości podjęcia przez Policję 
działań odblokowujących. 

15) Poinformowanie osób posiadających immunitet o konieczności opuszczenia przez nich rejonu 
działań. 

16) Podjęcie działań odblokowujących. 

17) Opracowanie meldunku z działań z opisem przebiegu działań z uwzględnieniem zdarzeń 
nadzwyczajnych, strat w mieniu policyjnym, liczebności użytych sił i środków i przesłanie go do szefa 
sztabu. 

18) Bieżące dokumentowanie zdarzeń techniką filmową lub fotograficzną. Wykonanie dokumentacji 
filmowo-fotograficznej. 
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PZK – 20 

Rodzaj 
dokumentu 

PROCEDURA REALIZACJI ZADAŃ  
Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 

Data   

Nazwa 
dokumentu 

 
Działanie  stanowiska ds. zarządzania oświatą w sytuacjach 

kryzysowych 

Podmiot 
opracowujący 

Stanowisko ds. 
zarządzania 

oświatą 

 
 
 
I.      Cel procedury 

1) Określenie sposobu  komunikowania się i przepływu informacji; 
2) zapewnienie stałego dopływu informacji oraz możliwości pozyskiwania danych; 
3) zapewnienie bieżącego informowania Kuratora Oświaty o stanie bezpieczeństwa na terenie podległych szkół i placówek (w gminie); 
4) zapewnienie przekazywania dyspozycji wojewody, starosty i jednostek nadrzędnych oraz potrzebnych informacji do ich wykonywania; 
5) zapewnienie przepływu informacji pomiędzy instytucjami wspierającymi, zapewniającymi pomoc w zaistniałej sytuacji kryzysowej. 

 
 
II.      Lider/ Uczestnicy procedury 
         Sekretarz/ dyrektorzy podległych placówek oświatowych z terenu gminy 
  
 
III.     Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 
 
 

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury 

 
Wystąpienie sytuacji 
kryzysowej 

 
Ustąpienie skutków 
sytuacji kryzysowej 
 

 
ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o  zarządzaniu kryzysowym  (Dz. U. z 2020 r., 
poz.1856) 
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IV. Opis postępowania   
 

Przedsięwzięcia 

Sposób przekazu informacji 
(informację należy przekazać 

w ciągu dnia dwukrotnie 
do godz. 9.00 oraz do godz. 14.30) 

Wykonawcy Uwagi i wnioski 

1. Przekazanie informacji sytuacyjnej – 
wstępnej. 

 
Jeden  z poniższych tel. 
77 419 61 70  
77 419 61 84 
e-mail: sekretarz@swierczow.pl 
 
fax – 77 419 61 79  
 
 

 dyrektor szkoły, placówki. 
Pod nieobecność 
dyrektora jego  
zastępca. 

2. Potwierdzenie informacji sytuacyjnej –
wstępnej. 

3. Bieżące informowanie o stanie 
bezpieczeństwa. 

4. Przekazanie informacji szczegółowej.  przedstawiciel organu 
prowadzącego  

 gminne centrum 
zarządzania kryzysowego.   

Pod nieobecność -
osoba upoważniona. 5. Potwierdzenie informacji szczegółowej. 

6. Sporządzenie informacji zbiorczej – 
zgodnie z dokumentami 
normatywnymi  

Wersja elektroniczna.  Sekretarz 

Pod nieobecność -
upoważniona osoba  
zastępująca. 

7. Przekazanie żądanej informacji do 
akceptacji Wójta Gminy. 

Na piśmie. 

 Sekretarz 
 8. Przekazanie żądanej informacji 

Kuratorium Oświaty w Opolu  . 

Wg  potrzeb. 
tel.: 77 4524568; 77 4524575 
e-mail: kontakt@kuratorium.opole.pl 
fax: 77 4524921; 77 4524915. 
 

 

 

 

mailto:sekretarz@swierczow.pl
mailto:kontakt@kuratorium.opole.pl
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   PZK – 21  

Rodzaj 
dokumentu 

PROCEDURA REALIZACJI ZADAŃ 
Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 

Data  

Nazwa 
dokumentu 

 
DZIAŁANIA T – MOBILE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA  W ZAKRESIE 
ZAPEWNIENIE CIĄGŁOŚCI ŚWIADCZENIA (ODTWORZENIA)  USŁUG 

TELEKOMUNIKACYJNYCH  W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH 

 

Podmiot 
opracowujący 

T- Mobile Polska    
Spółka Akcyjna 

 
 
 
I.      Cel procedury 

 Określenie sposobu zapewnienia ciągłości usług telekomunikacyjnych w sytuacjach kryzysowych oraz odtworzenie ciągłości usług 
 w wypadku ich utraty. 

 
 
II.      Lider/ Uczestnicy procedury 
 

T - Mobile Spółka Akcyjna, uprawniony przedstawiciel T – Mobile Polska S.A. /Kierownik Gminnego Zespołu  Zarządzania 
Kryzysowego (GZZK), służby, inspekcje i straże. 

 
 
III.     Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 
 

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury 

 
Wystąpienie potrzeby 
zapewnienia (odtworzenia) 
ciągłości usług 
telekomunikacyjnych                   
w określonej sytuacji 
kryzysowej. 

 
Utrzymywanie 
(odtworzenie)      
ciągłości usług 
telekomunikacyjnych. 
 

 

 
 ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2019 r. poz. 2460,  

z późn. zm.). 
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IV. Opis postępowania   
  

Przedsięwzięcia Wykonawcy 

Wariant I - powiadomienie T-Mobile przez GZZK:  

1. Powiadomienie przez GZZK przedstawiciela T-Mbile o zaistnieniu sytuacji kryzysowej, wymagającej 
utrzymania ciągłości świadczenia usług telekomunikacyjnych. 

 Kierownik GZZK 

2.   Przyjęcie informacji i przesłanie do GZZK formularza: „DANE IDENTYFIKACYJNE”  

 Prezes  T – Mobile Polska S.A., 
uprawniony przedstawiciel         
T - Mobile. 

1) dane personalne osoby koordynującej działania służb technicznych na rzecz T-Mobile z numerem 
telefonu kontaktowego; 

2) lista imienna pracowników T-Mobile uprawnionych do dostępu do urządzeń, wraz z danymi 
identyfikacyjnymi oraz numerami telefonów; 

3) wykaz sprzętu (środków transportu) wykorzystywanych przez służby techniczne działające na rzecz 
T-Mobile w obszarze działań ratowniczych; 

4) sposób oznaczenia (identyfikacji) pracowników i środków transportu realizujących zadania na rzecz 
operatora telekomunikacyjnego;  

5) dane dotyczące oczekiwanego wsparcia ze strony struktur zarządzania kryzysowego. 

  3.   Przyjęcie informacji i formularza: „DANE IDENTYFIKACYJNE” przez przedstawiciela    GZZK. 
 Kierownik GZZK. 

  4.   Przekazanie danych zawartych w punkcie 2 do jednostek ratowniczych w zagrożonym rejonie. 

Wariant II - powiadomienie GZZK przez T-Mobile:  

1. Powiadomienie przez T-Mobile przedstawiciela GZZK o zaistnieniu sytuacji kryzysowej, wymagającej 
utrzymania ciągłości świadczenia usług telekomunikacyjnych. 

 Prezes  T – Mobile  Polska S.A., 
uprawniony przedstawiciel        
T - Mobile. 

2. Przesłanie do GZZK formularza: „DANE IDENTYFIKACYJNE”:  

1) dane personalne osoby koordynującej działania służb technicznych na rzecz T-Mobile z numerem 
telefonu kontaktowego; 

2) lista imienna pracowników T-Mobile uprawnionych do dostępu do urządzeń, wraz z danymi 
identyfikacyjnymi oraz numerami telefonów; 

3) wykaz sprzętu (środków transportu) wykorzystywanych przez służby techniczne działające na rzecz 
T-Mobile w obszarze działań ratowniczych; 

4) sposób oznaczenia (identyfikacji) pracowników i środków transportu realizujących zadania na rzecz 
operatora telekomunikacyjnego;  

5) dane dotyczące oczekiwanego wsparcia ze strony struktur zarządzania kryzysowego. 
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  3.   Przyjęcie informacji i formularza: „DANE IDENTYFIKACYJNE” przez przedstawiciela GZZK. 
 Kierownik GZZK. 

  4.   Przekazanie danych zawartych w punkcie 2 do jednostek ratowniczych w zagrożonym rejonie. 

Działanie w rejonie kryzysu:  

1. Zasady realizacji zadań przez pracowników działających na rzecz T-Mobile, w rejonie prowadzenia 
działań: 

 Prezes  T – Mobile Polska S.A., 
uprawniony przedstawiciel         
T - Mobile. 

 przedstawiciele struktur 
zarządzania kryzysowego. 

1) utrzymywanie łączności przez pracowników technicznych z osobą koordynującą działania na rzecz 
operatora telekomunikacyjnego; 

2) utrzymywanie łączności przez osobę koordynującą działania na rzecz T-Mobile z lokalnymi 
strukturami zarządzania kryzysowego. 

2. Realizacja zadań przez pracowników technicznych T-Mobile w wypadku utraty ciągłości świadczenia 
usług telekomunikacyjnych. 

3. Zakończenie działań w trybie kryzysowym - przejście do zwykłych zasad działania. 
 Prezes  T – Mobile Polska S.A., 

uprawniony przedstawiciel        
T - Mobile. 

 
UWAGA: 
Pracownicy techniczni realizujący zadania na rzecz T-Mobile podczas wykonywania zadań występują               
z odpowiednimi oznaczeniami oraz identyfikatorami  i okazują je na każde wezwanie przedstawicieli 
struktur zarządzania kryzysowego. 
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PZK - 22 

Rodzaj 
dokumentu 

PROCEDURA REALIZACJI ZADAŃ  
Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 

Data  

Nazwa 
dokumentu 

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PODRÓŻNYM UWIĘZIONYM W 

POCIĄGACH, W POJAZDACH NA DROGACH PUBLICZNYCH W 

WYNIKU INTENSYWNYCH OPADÓW ŚNIEGU I NISKICH 

TEMPERATUR 

Podmiot 
opracowujący 

   

 

I. Cel procedury: 
 

 Określenie sposobu funkcjonowania Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w przypadku udzielania pomocy podróżnym uwięzionym                   

w pociągach, na torach kolejowych, w pojazdach na drogach publicznych w wyniku intensywnych opadów śniegu i niskich temperatur.  

II. Lider/Uczestnicy procedury: 
 
Wójt Gminy, GOPS, OSP z terenu gminy, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie, Komendant Powiatowy Policji w 

Namysłowie,  Zarządcy dróg: 

III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 
 

Wejścia 
 

Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury 

Wystąpienie na obszarze gminy sytuacji 
powodującej wzmocnienie prowadzonych 
działań ratowniczych przy udzielaniu pomocy 
osobom poszkodowanym – podczas 
wystąpienia zagrożenia. 
 

Przywrócenie bezpieczeństwa 
obywateli i porządku publicznego, 
oraz zapewnienie koordynacji  
i kontroli funkcjonowania administracji 
rządowej.  

Art. 19. Ust. 3 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. z 2020 r., poz.1856). 
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IV. Przebieg procedury – zadania dla uczestników procedury: 
 

Przedsięwzięcia  Wykonawcy  

1. Przyjęcie informacji o zaistniałej sytuacji, w tym o czasie i miejscu zdarzenia, rodzaju zdarzenia, liczbie osób 
poszkodowanych, siłach i środkach zaangażowanych w działania, dotychczasowych i planowanych działaniach. 

2. Zorganizowanie punktu informacyjnego dla ludności zgodnie z procedurą SPO-1 Gminnego Planu Zarządzania 
Kryzysowego. 

3. Informowanie ludności o ewentualnych zagrożeniach – zgodnie z SPO 3. 
4. Ostrzeganie i alarmowanie ludności – zgodnie z SPO-7. 
5. Monitorowanie rozwoju sytuacji. 
6. Działanie GCZK po otrzymaniu informacji zgodnie z SPO-9E.  

Służba dyżurna GCZK 

Sekretarz 

7. Uruchomienie  Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO-8.  
8. Kierowanie realizacją zadań ujętych w Gminnym Planie Zarządzania Kryzysowego. 
9. Wnioskowanie do Wojewody o wsparcie działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych RP – zgodnie z procedurą 

SPO-21. 
10. Redagowanie i przekazywanie komunikatów    na stronę internetową tut. urzędu.  
11. Organizowanie i prowadzenie konferencji prasowych.  

Wójt Gminy 

Sekretarz 

12. Prowadzenie działań zgodnie z SPO-8 , w tym m.in.: 
a) przygotowanie propozycji działań i przedstawienie Wójtowi wniosków dot. wykonania, zmiany lub zaniechania  
     działań ujętych w Gminnym Planie Zarządzania Kryzysowego.  
b) ocena występujących i potencjalnych zagrożeń. Prognozowanie tych zagrożeń. 
c) wyznaczenie swoich przedstawicieli do całodobowego dyżurowania w GCZK – na polecenie Wójta.  

Gminny Zespół Zarządzania 

Kryzysowego 

13. W przypadku wyłączenia odcinka drogi na dłuższy czas, dokonanie oznakowania zamkniętego odcinka drogi, 
wyznaczenie i oznakowanie trasy objazdu w uzgodnieniu z jednostką zabezpieczającą zdarzenie (Policja lub Straż  
 Pożarna). 

14.  Po ustaniu zagrożenia sprawdzenie stanu drogi, usunięcie tymczasowego oznakowania objazdu.  

Dyrektor ZDW w Opolu 

  

Wydział Dróg Starostwa Powiatowego  

  

Wójt  Gminy 

15. Prowadzenie działań zgodnie z PZK-4, w tym m.in.: 
a) skierowanie na miejsce zdarzenia sił będących w służbie w celu zebrania dodatkowych szczegółowych informacji 

związanych ze zdarzeniem oraz podjęcie niezbędnych działań na miejscu zdarzenia, 
b) podjęcie stosownych decyzji związanych z zaistniałą sytuacją, 
c) przedstawienie Wójtowi sposobu realizacji  zadań przez siły Policji, 

Komendant Powiatowy Policji 
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d) lokalizowanie miejsc newralgicznych, ich zabezpieczanie oraz organizowanie objazdów, 
e) wsparcie ewentualnej ewakuacji poszkodowanej ludności, której zagraża niebezpieczeństwo utraty życia lub 

zdrowia,  
f) ochrona mienia ewakuowanej ludności,  
g) udostępnianie policyjnych środków transportu na potrzeby działań ratowniczych, 
h) współudział w informowaniu ludności z wykorzystaniem urządzeń głośnomówiących,  

16. Podjęcie współdziałania z GCZK, jednostkami systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, Komendantem 
Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej i zarządcami dróg.  

17. Prowadzenie działań zgodnie z PZK-3, w tym m.in.: 
a) skierowanie na miejsce zdarzenia sił będących w służbie w celu zebrania dodatkowych szczegółowych informacji 

związanych ze zdarzeniem oraz podjęcie niezbędnych działań na miejscu zdarzenia, 
b) podjęcie stosownych decyzji związanych z zaistniałą sytuacją, 
c) przedstawienie Wójtowi sposobu realizacji zadań przez siły Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 

i OSP, 
18. Podejmowanie działań zgodnie z „Planem ratowniczym Powiatu Namysłowskiego” i jego procedurami, m.in.: 

a) wyznaczanie stref działań ratowniczych,  
b) priorytetowe wykonanie czynności umożliwiających dotarcie i wykonanie dostępu do zagrożonych lub 

poszkodowanych osób wraz z udzieleniem kwalifikowanej pierwszej pomocy, 
c) przygotowanie dróg ewakuacji dla zagrożonych lub poszkodowanych osób, 
d) współudział w informowaniu ludności z wykorzystaniem urządzeń głośnomówiących,  

19. Podjęcie współdziałania z GCZK, jednostkami systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, Komendantem 
Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej i zarządcami dróg.  

Komendant Powiatowy 

Państwowej Straży Pożarnej 

20. Działania gminy - realizacja zadań zgodnie z gminnymi planami zarządzania kryzysowego, w tym: 
a) prowadzenie analizy informacji; rodzaj, stopień zagrożenia, problemy do rozwiązania,  
b) przygotowanie miejsc – pomieszczeń dla ewakuowanej ludności, 
c) prowadzenie i aktualizowanie zestawień: 

 w zakresie pomocy społecznej, finansowej i materiałowej, 

 środków i materiałów będących w dyspozycji, w tym wydanych środków i materiałów,  
d) ustalenie przewoźnika i sposobu transportu zastępczego. 

  

Wójt  Gmin 
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2.  Organizacja łączności 

Podstawowymi środkami łączności używanymi w systemie łączności na potrzeby zarządzania 
kryzysowego są środki łączności przewodowej. Zorganizowany jest system łączności: 
zasadniczy i wsparcia oraz procedury łączności wykorzystywane w czasie reagowania 
kryzysowego i odbudowy. Określone są rodzaje dodatkowego wyposażenia niezbędnego do 
wsparcia operacji reagowania, a także źródeł (publicznych i prywatnych) jego pozyskania. 
Wykorzystywane będą również sieci bezprzewodowe: 
 -  sieć radiotelefoniczna zarządzania  Wojewody Opolskiego ( zapewnia łączność z PCZK oraz z GCZK). 
W każdy piątek kontrolowana  jest sprawność łączności w relacjach: 

 Starostwo Powiatowe w Namysłowie – gminy powiatu namysłowskiego; 

 Starostwo Powiatowe w Namysłowie – Wojewódzkie Centrum Zarządzania  Kryzysowego. 
 

Tabela przydziału częstotliwości i kryptonimów 

 

Kryptonim  

Grupa Cyfrowa 

Nazwa korespondenta,  

jednostka organizacyjna,  

służba 

Uwagi 

powiat namysłowski 

452 – 00 Namysłów  

453 – 00 Domaszowice  
454 – 00 Pokój  

455 – 00 Świerczów  

456 – 00 Wilków  
450  - 00 PCZK Namysłów  

455 –  01  Wójt  

455 –  02  Sekretarz  
                  455  -  03 Kierownik Referatu  

455  -  04 Pracownik OC  
455  -  00 CZK Gminy  

455  -  00 Zapasowe CZK Gminy  
455  -  05 Kierownik CZK  
455  -  06 Samochód operacyjny  
201 – 00 Dyżurny operator WCZK Wojewody  

Kryptonim okólnikowy  OMEGA   

Kryptonim KSWA  GRANIT  
Sygnał zagrożenia  RATUNEK  

 

- Sieć radiofoniczna ostrzegania i alarmowania ( sterowana syrenami ) 
W sytuacjach awarii systemu łączności stacjonarnej i komórkowej oraz braku energii elektrycznej na 
dużym obszarze powodujących „ paraliż łączności” wykorzystuje się  samochody OSP wyposażone w 
głośniki. Komunikaty wywiesza się na  tablicach ogłoszeń, przekazuje się przez Sołtysów. Korzysta się 
także z pomocy księży, którzy ogłaszają komunikaty na mszach. 
Sieć radiotelefoniczna będzie wykorzystywana również w przypadkach nadzwyczajnych zdarzeń i  
zagrożeń w celu składania bieżących informacji.  
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Powyższe informacje należy przekazywać w relacji:  

 

 

 

 

 

 

 

PODSTAWOWĄ ZASADĄ OBOWIĄZUJĄCĄ W SIECIACH RADIOWYCH  JEST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

MINIMUM CZASU NADAWANIA 

- MAKSIMUM TREŚCI 

Powiatowe Centrum 

Zarządzania Kryzysowego 

Wojewódzkie Centrum 

Zarządzania Kryzysowego 

Gminne Centrum 

Zarządzania Kryzysowego 
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3. System monitorowania i zagrożeń, ostrzegania i alarmowania  

Poprzez monitorowanie zagrożeń rozumie się zbieranie i przetwarzanie informacji o określonych 
zdarzeniach lub zjawiskach oraz wstępne analizowanie uzyskanych informacji w celu ich dalszego 
wykorzystania.  
Monitorowanie zagrożeń i zdarzeń zagrażających zdrowiu lub życiu mieszkańców gminy Świerczów, 
bezpieczeństwu ich mienia oraz ochronie środowiska realizowane jest przez odpowiednie służby i straże, 
zgodnie z ich ustawowymi kompetencjami i zadaniami statutowymi. Podmioty szczebla wojewódzkiego 
prowadzące monitoring zagrożeń i zdarzeń przekazują ich wyniki, zgodnie z wzajemnymi ustaleniami, do 
PCZK, a te następnie do gmin, inspekcji i straży oraz podmiotów współdziałających w zakresie ich 
likwidacji, w ramach rutynowych działań profilaktycznych czy ratowniczych. Natomiast w przypadku, gdy 
zagrożenie lub zdarzenie nosi znamiona sytuacji kryzysowej, wyniki od wszystkich monitorujących 
przekazywane są bezpośrednio do odpowiednich centrów zarządzania kryzysowego.  
W celu zapewnienia uzyskania informacji o zagrożeniach oraz ostrzegania i alarmowania ludności                           
w sytuacji ich wystąpienia tworzy się na terenie gminy Świerczów: 

 System Wykrywania i Alarmowania (SWA) - działający w przypadku       wprowadzenia stanów 
wojennego i wyjątkowego. 

Do głównych zadań realizowanych w ramach działania systemów należą:  
 rozpoznawanie i monitorowanie zagrożeń, umożliwiających natychmiastowe stwierdzenie 

wzrostu poziomu zagrożenia w oparciu o przyjęte normy i standardy krajowe; 
 powiadamianie właściwych organów administracji publicznej o zagrożeniach; 
 ostrzeganie i alarmowanie ludności o zagrożeniach oraz informowanie o zasadach               

zachowania się przed i w trakcie ich wystąpienia; 
 zabezpieczenie obiegu informacji za pośrednictwem dostępnych środków łączności; 
 opracowywanie ocen eksperckich stanu zagrożenia i przygotowywanie postępowania     

ochronnego; 
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SCHEMAT  ORGANIZACYJNY  SWA  ORAZ  OBIEGU  INFORMACJI 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

WÓJT  GMINY  ŚWIERCZÓW 
- SZEF OBRONY CYWILNEJ GMINY 

 

 

CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO  

WOJEWODY OPOLSKIEGO 

LEGENDA: 

 
                     - koordynacja i współdziałanie 
                       - obieg informacji 

 

 

 

INSPEKCJE WOJEWÓDZKIE:  

SANITARNA 
 
WETERYNARYJNA 

„W” 
STANOWISKO KIEROWANIA 

 

STACJE TELEWIZYJNE 

I ROZGŁOŚNIE RADIOWE 

 
PRASA 

 

OPERATORZY SIECI 

TELEFONICZNYCH 

 
INSPEKCJE POWIATOWE: 

SANITARNA 

WETERYNARYJNA 

 

GMINNE CENTRUM 

ZARZĄDZANIA 

KRYZYSOWEGO 

 

POWIATOWE STANOWISKO 

KIEROWANIA PSP 

URZADZENIA NAGŁAŚNIAJĄCE  

 

 

KOMENDA POWIATOWA POLICJI 

URZĄDZENIA NAGŁAŚNIAJĄCE 

 

CENTRUM 

ZARZĄDZANIA 

KRYZYSOWEGO 

SĄSIADÓW 

POWIATOWE CENTRUM 

ZARZĄDZANIA 

KRYZYSOWEGO 
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Poniżej przedstawiono tabelę z poszczególnymi zagrożeniami i służbami je  monitorującymi. 

 

Rodzaj monitoringu 
Służba prowadząca 

monitoring 
UWAGI 

Monitoring 
hydrometeorologiczny 

Dyrektor IMGW 

GCZK otrzymuje od PCZK komunikaty 
ostrzegawcze i alarmowe o zagrożeniach 
hydrometeorologicznych, które przekazuje do 
Sołtysów, dyrektorów szkół, do GOPS, OSP  
 

Monitoring stanu 
sanitarno-

epidemiologicznego 

Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny 

GCZK otrzymuje informację od PCZK   
o występujących ogniskach zachorowań lub 
zatruciach zbiorowych oraz innych zagrożeniach 
sanitarnych 
 

Monitoring środowiska 

Kierownik  Rolnictwa, 
Inwestycji i Mienia 

Komunalnego 
 

GCZK otrzymuje informacje z monitoringu 
środowiska od Wojewódzkiego Inspektora 
Ochrony Środowiska – poprzez PCZK 

Monitoring chorób 
zakaźnych zwierząt 

Powiatowy Lekarz Weterynarii 

GCZK otrzymuje od PIW informacje  
o występujących chorobach zakaźnych zwierząt 
które przekazuje do PCZK, 
 
 

Wypadki   
komunikacyjne                         
w transporcie 

drogowym, jeśli 
poszkodowanych jest 

więcej niż 3 osoby 

Komendant Powiatowy Policji, 
Komendant Powiatowy PSP 

Dysponenci jednostek systemu 
PRM 

Doraźne informacje o występujących wypadkach 

Monitoring zagrożeń 
bezpieczeństwa i 

porządku publicznego 
Komendant Powiatowy Policji Doraźne informacje o występujących wypadkach 

Monitoring awarii 
przemysłowych 

Komendant Powiatowy PSP,  
Doraźne informacje o występujących awariach 
WIOŚ – poprzez WCZK 

Monitoring katastrof 
budowlanych 

Powiatowy Inspektor Nadzoru 
Budowlanego, Komendant 

Powiatowy PSP, 
Doraźne informacje o występujących katastrofach 

Monitoring rozległych 
pożarów 

Komendant Powiatowy PSP Doraźne informacje o występujących pożarach 

 

Podmioty prowadzące ww. monitoring na podstawie odrębnych ustaw zobowiązane są do 
powiadamiania czyli przekazania uzyskanych informacji do właściwych terytorialnie organów   i ludności.  

Wszelkie informacje uzyskane z monitoringu zagrożeń mogą być podstawą do ostrzegania                            
i alarmowania ludności.  
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4.  Zasady informowania ludności o zagrożeniach  i sposobach postępowania 

na wypadek zagrożeń  

 

1. System informowania, ostrzegania i alarmowania ludności organizowany jest w celu uniknięcia lub 
zmniejszenia strat osobowych i w mieniu mogących powstać w wyniku dalszego rozwoju zdarzenia 
lub zagrożenia.  

2. Na szczeblu gminy system organizuje się w oparciu o: 
1) środki masowego przekazu o zasięgu lokalnym; 
2) scentralizowane systemy alarmowania sterowane radiowo; 
3) środki łączności telefonicznej, radiotelefonicznej i teleinformatycznej (internet); 
4) obwieszczenia i ulotki. 

3. Komunikaty informujące, ostrzegające i powiadamiające mieszkańców o zdarzeniach                               
i zagrożeniach wydają i rozpowszechniają osoby upoważnione przez Wójta, stosownie do sytuacji, 
poprzez scentralizowane systemy alarmowe  i środki łączności telefonicznej oraz środki masowego 
przekazu. 

 

Ostrzeganie i alarmowanie mieszkańców realizuje się w pierwszej kolejności za pomocą syren – 
określonym dźwiękiem, trwającym trzy minuty. 
Przetestowane są systemy ostrzegania i alarmowania, uczestnicy znają swoje obowiązki 
 i procedury w zakresie informowania ludności o zagrożeniach. Określone są rodzaje urządzeń  
ostrzegawczych (syreny, posterunki alarmowe, telefony, alarmowania radiowe itp.) wykorzystywane przez 
administrację gminy, a także ich położenie oraz stopień pokrycia obszaru gminy. Ustalono procedury 
ostrzegania specjalnych instytucji takich jak: szkoły, przedszkola, obiekty rekreacyjne, miejsca 
zgromadzeń publicznych itp. Określono znaczenie wszystkich sygnałów i znaków ostrzegawczych. 

Informowanie przez Wójta ludności o zagrożeniach i sposobach postępowania odbywa się    w dwóch 
wariantach, obligatoryjnym tzn. takim który wynika jednoznacznie z przepisów prawa (Wójt musi                         
w określonych sytuacjach informować społeczeństwo o zagrożeniach) oraz  w wariancie uznaniowym, 
który wynika z decyzji Wójta o konieczności podjęcia działań informowania. 

 

Wariant obligatoryjny. 

 

1) W przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego powodującego przekroczenia poziomów 
interwencyjnych Wójta jest zobligowany do poinformowania ludności na podstawie danych uzyskanych 
od PCZK i wówczas realizowana jest procedura SPO- 2. Przekazywanie ludności informacji 
wyprzedzającej o zdarzeniu radiacyjnym. 

2) W przypadku wystąpienia przekroczeń  poziomów dopuszczalnych albo alarmowych poziomów 
substancji w powietrzu Wójt  jest obowiązany poinformować ludność o zagrożeniach i wówczas 
realizowana jest SPO–5 - Informowanie  o przekroczeniach dopuszczalnych  albo alarmowych 
poziomów substancji w powietrzu albo o możliwości wystąpienia takich przekroczeń. 

3) W przypadku wprowadzania rozporządzeń porządkowych Wójt również zobowiązany jest skutecznie 
informować ludność o ich treści, wówczas realizuje się SPO–4. Przekazywanie do publicznej 
wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty aktów prawnych.  
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Wariant uznaniowy. 

 

W tym wariancie Wójt z własnej inicjatywy lub na wniosek członków GZZK może prowadzić akcję 
informacyjną dotycząca konkretnych zagrożeń lub sposobów postępowania.  
W tym wariancie stosuje się następujące środki przekazu: komunikaty przekazywane przez środki 
masowego przekazu, ulotki, numer informacyjny. Akcję informacyjną koordynuje w takich sytuacjach 
GZZK (jeśli jej prowadzenie przekracza możliwości służby właściwej  w konkretnym zagrożeniu).  
 

Zasady koordynacji przepływu informacji o zagrożeniach i zdarzeniach. 

W przypadku uzyskania informacji o możliwości wystąpienia lub wystąpieniu zagrożenia dla 
ludności podmiot, który ją uzyskał informuje o tym fakcie właściwe terenowo centrum zarządzania 
kryzysowego. Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego (GCZK) powiadamia właściwy organ 
administracji publicznej, równocześnie GCZK przekazuje uzyskaną informację do PCZK. 

Właściwe organy administracji publicznej, zgodnie z zakresem realizowanych zadań dokonują 
sprawdzenia wiarygodności uzyskanej informacji. 

W zależności od skali zagrożenia, właściwy organ administracji publicznej podejmuje decyzję                    
o uruchomieniu procedury informowania, ostrzegania lub alarmowania, określonej  w planie zarządzania 
kryzysowego. 

Właściwym organem administracji publicznej w zakresie uruchomienia procedury informowania, 
ostrzegania lub alarmowania jest: 

1) wójt, burmistrz (prezydent miasta) – w przypadku zagrożeń nie przekraczających obszaru gminy; 
2) starosta – w przypadku zagrożeń obejmujących obszar więcej niż jednej gminy; 
3) wojewoda – w przypadku zagrożeń obejmujących obszar więcej niż jednego powiatu; 
4) Szef Obrony Cywilnej Kraju – w przypadku zagrożeń obejmujących obszar więcej niż jednego 

województwa. 
 
 
Elementy składowe komunikatu o zagrożeniu. 
 
Komunikaty dzieli się na: 

1) informacyjne – zawierające informacje o sposobach zapobiegania zagrożeniom, sposobach 
postępowania na wypadek powstania zagrożenia oraz po jego ustaniu, w tym o możliwości 
uzyskania pomocy, np. sposobach usunięcia skutków zdarzenia, dezynfekcji, miejscach rozdziału 
pomocy itp.; 

2) ostrzegawcze – zawierające informacje wyprzedzające nadchodzące zagrożenie (komunikat ten 
powinien zawierać możliwie najwięcej wskazówek profilaktycznych); 

3) alarmowe – zawierające informacje o aktualnym zagrożeniu występującym na określonym terenie 
oraz podające wskazówki i polecenia co do sposobów postępowania ludności, np. kierunków                      
i środków ewakuacji, miejsc zbiórki dla ewakuowanych, sposobów ochrony dróg oddechowych itp. 

 
Podstawowymi elementami składowymi komunikatu są: 

 
1) data i godzina przekazania komunikatu; 
2) numer komunikatu (który to jest komunikat z kolei dotyczący danego zagrożenia); 
3) podmiot przekazujący komunikat (osoba odpowiedzialna za treść komunikatu); 
4) osoba (lub osoby) wyznaczona do kontaktu ze strony podmiotu przekazującego komunikat oraz 

numer jej telefonu; 
5) przyczyna podawania komunikatu (krótka charakterystyka zagrożenia); 
6) obecny stan zagrożenia i obszar jego występowania oraz prognozowany rozwój zagrożenia; 
7) określenie grupy osób, do których skierowany jest komunikat; 
8) zalecenia dla ludności związane z zagrożeniem; 
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9) ewentualnie – stan przygotowania służb i organów administracji publicznej na nadchodzące 
zagrożenie (każdorazowo należy rozważyć zasadność umieszczenia takiej informacji). 

 

Podczas wyboru rodzaju środków masowego przekazu, do których w pierwszej kolejności należy 
wysłać komunikat, należy się kierować m.in. rodzajem i wielkością zdarzenia, porą dnia, czasem 
pozostającym do nadejścia zagrożenia oraz liczbą odbiorców. 
Im bliżej niebezpieczeństwa, tym częstotliwość nadawania komunikatu powinna być większa. 
Zalecane jest powtórzenie komunikatu przez stacje radiowe lub telewizyjne raz po razie, by mieć 
pewność, że jego treści dotrą do adresatów. 
Materiały, na bazie których sporządzono komunikaty oraz opracowane komunikaty przekazywane do 
mediów, należy zbierać i archiwizować. 
 
 
Informowanie społeczeństwa w zakresie potencjalnych zagrożeń oraz sposobów zachowania się 

na wypadek zagrożenia. 

 

W procesie informowania społeczeństwa powinno się wykorzystywać instrukcje, poradniki, ulotki, 
plakaty i tym podobne publikatory, informujące o zagrożeniach, sposobach zapobiegania im                                        
i postępowania w przypadku ich wystąpienia, opracowywane przez organy administracji publicznej, organy 
służb, inspekcji, straży oraz innych podmiotów realizujących zadania w zakresie ochrony ludności.  

 

Zgodnie z art. 26  ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U.  z 2017 r. 
poz. 1897), redaktorzy naczelni są obowiązani opublikować nieodpłatnie komunikaty przekazywane 
przez organy administracji rządowej    i samorządu terytorialnego w zakresie sytuacji kryzysowych. 

 

W związku z tym, redaktorzy naczelni gazet, stacji radiowych i telewizyjnych są zobowiązani 
opublikować nieodpłatnie, w miejscu i w czasie właściwym ze względu na tematykę i na charakter 
publikacji, komunikaty urzędowe wydawane przez organy administracji rządowej oraz samorządowej.  
 

Komunikaty przekazywane mogą być również przez organy administracji rządowej  i samorządu 
terytorialnego w zakresie sytuacji kryzysowych, o których mowa w ustawie z dnia 26 kwietnia 2007 r.                    
o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2020 r., poz.1856)  
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Tabela możliwości i skuteczności  
wykorzystania środków do informowania ludności. 

 

Rodzaj środka 
przekazu 

Możliwość Skuteczność 
Zasady/podstawy  

 uruchomienia 
Uwagi 

 
Syreny 

 
Jest 

 
duża 

 
własny system 

 

 
Lokalna 
rozgłośnia 

 
Nie ma 

 
Nie ma 

prawo prasowe 

 

 
Lokalna TV 

 
Nie ma  

 
Nie ma  
 

 

 
TV kablowa 

 
Nie ma 

 
Nie ma 

 

 
Dzwony 
kościelne 

 
Jest 

 
duża, ograniczony 
obszar 

 

 
Gazety 

 
Jest 

 
duże opóźnienie 

 

porozumienie 

 

 
Telefonia 
stacjonarna 

 
Jest  

 
skuteczna, 
konieczne 
rozwiązania 
techniczne 

 
Telefonia 
komórkowa 
SMS 

 
Jest 

 
skuteczne, trudne 
organizacyjnie, 
ograniczony krąg 
odbiorców 

 

 

 



329 

 

SCHEMAT  OSTRZEGANIA  I  ALARMOWANIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda:  

  

              -  telefon, radiotelefon, Internet 

     

WÓJT  GMINY 

ŚWIERCZÓW 

prasa, 

ulotki,  

Internet,  

 

MIESZKAŃCY 
Punkty alarmowe w 

sołectwach 

 

GMINNY ZESPÓŁ 

ZARZĄDZANIA 

KRYZYSOWEGO 

 

GMINNE CENTRUM 

ZARZĄDZANIA 

KRYZYSOWEGO 

Powiatowe  Centrum 

Zarządzania Kryzysowego 
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5. Organizacja ewakuacji obszarów zagrożonych  

Podstawy  prawne   
 

1) Art. 5, ust. 2, pkt 3 lit. e   ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r.  o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U.  
z 2020 r., poz.1856). 

2) Wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 17 października 2008r.                      
w sprawie zasad ewakuacji ludności, zwierząt i mienia na wypadek masowego zagrożenia wraz                
z Instrukcją  

 
Cel i zamiar ewakuacji 

Ewakuacja jest jednym z podstawowych działań mających na celu ochronę życia   i zdrowia ludzi, 
zwierząt oraz ratowanie mienia, w tym zabytków oraz ważnej dokumentacji,  
w przypadku wystąpienia wszelkiego rodzaju zagrożeń. Ewakuacji podlegają wszyscy, którzy znajdują się 
w rejonie zagrożenia. Pierwszeństwo ewakuacji powinno przede wszystkim obejmować dzieci, kobiety 
ciężarne, osoby niepełnosprawne, podopiecznych opieki społecznej, itp.  

Ewakuacja polega na przemieszczeniu się ludności i transporcie mienia  
z rejonów, w których  występują zagrożenia do miejsc bezpiecznych. W związku                     
z uwarunkowaniami dotyczącymi rodzajów niebezpieczeństwa wyróżnia się ewakuację I, II  i III stopnia.  
 

1) Ewakuacja I stopnia – polega na niezwłocznym przemieszczeniu ludności (mienia) z rejonów,                       
w których wystąpiło nieprzewidziane bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego do rejonów 
bezpiecznych. Realizuje się natychmiast po zaistnieniu zagrożenia życia, zdrowia, mienia – SPO–22. 
Ewakuację I stopnia organizuje się na polecenie szefów obrony cywilnej województwa, powiatu, gminy.  
 Ponieważ ewakuacja I stopnia dotyczy obszarów o zagrożeniu potencjalnym, do jej prowadzenia 
mogą być wykorzystywane podmioty realizujące zadania w zakresie ochrony ludności nie dysponujące 
specjalistycznym sprzętem ochronnym oraz wiedzą niezbędną do wykonywania działań w strefie 
bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia.  
 

2) Ewakuacja II stopnia – polega na uprzednio przygotowanym przemieszczeniu ludności (mienia)                         
z rejonów przyległych do zakładów, obiektów hydrotechnicznych, ze stref zalewowych oraz rejonów 
przyległych do innych obiektów stanowiących potencjalne zagrożenie dla ludności (mienia) w przypadku 
ich uszkodzenia lub awarii– SPO–22  
 

3) Ewakuacja III stopnia – polega na uprzednio przygotowanym przemieszczeniu ludności (mienia), 
podczas podwyższania stanu gotowości obronnej państwa. Jest ona prowadzona  
w związku z zagrożeniami związanymi z zagrożeniami bezpieczeństwa państwa, kryzysem oraz wojną – 
SPO–22, a tym samym z rejonu gdzie będą prowadzone działania zbrojne.  
 
Ewakuację I i II stopnia organizuje się na polecenie Wójta: 
a) z obszarów bezpośrednio zagrożonych na terenie gminy Świerczów, 
b) jeżeli wprowadzono stan klęski żywiołowej na obszarze gminy  
 

 

Ewakuację I lub II stopnia zamierza się realizować poprzez: 

 zaalarmowanie ludności (nadawanie komunikatów przez regionalne rozgłośnie radiowe  i TV oraz 
ruchome środki nagłaśniające, KP PSP i KP Policji) 

 częściowe uruchomienie elementów organizacyjnych ewakuacji  

 kierowanie ludności ewakuowanej do miejsc przeznaczenia. 
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Ewakuację prowadzi się w przypadku, gdy jest to niezbędne w związku z wystąpieniem nw. zagrożeń:  

 powodzi powstałych w wyniku topnienia śniegu lub intensywnych opadów deszczu; 

 pożarów przestrzennych; 

 groźnych zjawisk meteorologicznych (huragany, tornada itp.); 

 skażeń toksycznymi środkami przemysłowymi (TŚP) w transporcie; 

 nadzwyczajnych zdarzeń radiacyjnych; 

 zdarzeń związanych z zewnętrznym zagrożeniem państwa; 

 zagrożenia lub ataku terrorystycznego. 
 

 
Sposób powiadamiania ludności o zarządzonej ewakuacji 
 
Określenie szczegółowych zasad powiadamiania osób funkcyjnych i organizacji - uczestników fazy 
reagowania o zaistniałym zdarzeniu.   
 

    Powiadomienie - przekazywanie określonej treści przez nadawcę do odbiorcy za pośrednictwem 
kanału (środek przekazywania informacji). Ze względu na charakter można nadać cechy prawdziwości 
lub niezgodności  z rzeczywistością. 

1. 2. 

1. Przyjęcie informacji o zdarzeniu oraz potwierdzenie wiarygodności 
wystąpienia zdarzenia.  

Gminne Centrum              
Zarządzania Kryzysowego 

 2. Podjęcie przez Wójta decyzji o uruchomieniu Gminnego Zespołu 
Zarządzania Kryzysowego w pełnym lub osób odpowiedzialnych za dział, 
w którym nastąpiło zdarzenie. 

Wójt Gminy 

 3. Powiadamianie członków Zespołu zgodnie z poleceniem Wójta przez 
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego zgodnie ze spisem telefonów 
(wersja drukowana i elektroniczna). 

Gminne Centrum                 
Zarządzania Kryzysowego 

4. Uruchomienie jednego punktu kontaktowego z mediami dla wszystkich 
służb reagujących na zdarzenie lub wprowadzeniu jednego ze stanów 
wyjątkowych 

Sekretarz 

5. Opracowanie komunikatów i ogłoszeń - przekazanie ich przez lokalne 
media oraz ich rozplakatowanie 

Sekretarz 
Inspektor ds. organizacyjnych  

6. Umieszczenie komunikatów na stronie internetowej  Urzędu Gminy Informatyk 

7. Przekazanie komunikatów przez syreny alarmowe z możliwością 
podawania komunikatów głosowych 

Gminne Centrum                
Zarządzania Kryzysowego 
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Zarządzanie zasobami sił i środków 

Lp. 
Rodzaj uruchamianych  

sił i środków 
Zasady uruchamiania  

zawarte w 
Wykonawca 

1.  

Siły i środki Krajowego 

Systemu Ratowniczo-

Gaśniczego  

 „Powiatowy Plan Ratowniczy” 

 Komendant 

Powiatowy  

Państwowej Straży 

Pożarnej 

2.  Siły i środki Policji  

„Plan działania Komendanta 

Powiatowego Policji  

w przypadku zaistnienia 

katastrofy lub awarii 

technicznej” 

 Komendant 

Powiatowy Policji 

3.  

Siły i środki pododdziałów Sił 

Zbrojnych Rzeczypospolitej 

Polskiej  

„Plan udziału WSzW Opole  

w przypadku wystąpienia 

sytuacji kryzysowej” 

 Dyrektor Wydziału 

Bezpieczeństwa                    

i Zarządzania 

Kryzysowego, 

 Szef Wojewódzkiego 

Sztabu Wojskowego 

w Opolu 

4.  Siły i środki Obrony Cywilnej  
„Plan Obrony Cywilnej  

Gminy Świerczów” 

 Inspektor ds. 

obronnych, obrony 

cywilnej, wojska i 

spraw społecznych 

5.  
Środki i siły magazynu 

OC/przeciwpowodziowego SPO – 11  

 Inspektor ds. 

obronnych, obrony 

cywilnej, wojska i 

spraw społecznych 

 
 

W powyższym celu można wykorzystać również program „Arcus 2005”, zawierający aktualną 
bazę danych odnośnie sił i środków. 

 

Organizacja zabezpieczenia opuszczonych pomieszczeń mieszkalnych 
 
Działania poszczególnych służb realizowane są według obowiązujących ich procedur  i uzależnione są od 
zaistniałej sytuacji do głównych zdań zaliczyć należy: 
 
Działania Komendy Powiatowej Policji: 
 

 w Komendzie Powiatowej Policji powołuje się sztab kryzysowy, uruchomia się także dodatkowe 
stanowisko kierowania dowódcy sił policyjnych w budynku KPP posiadające łączność przewodową 
i bezprzewodową z Powiatowym Stanowiskiem Kierowania  KPP w Namysłowie,  



333 

 

 wyznacza się trasy objazdu w celu zabezpieczenia możliwości szybkiego dojazdu służb 
ratowniczych; 

 w rejonach skrzyżowań rozmieszcza się patrole ruchu drogowego w celu ułatwienia przejazdu 
siłom ratowniczym,  

 wzmacnia się patrole piesze i zmotoryzowane patrolujące tereny opuszczone, 

 podejmuje się  działania w celu zabezpieczenia elementów ewakuacji mieszkańców   
z zagrożonych terenów,  

 wyznacza się trasy objazdów, dowozu ewakuowanej ludności, 

 wyznacza się dodatkowe siły do zabezpieczenia mienia pozostawionego przez ewakuowaną 
ludność, 

 informuje się mieszkańców przez urządzenia nagłaśniające o aktualnej sytuacji,  

 zabezpieczenie  elementów ewakuacji mieszkańców,  

 zabezpieczenie miejsc prowadzenia działań ratowniczych wspólnie z siłami prowadzącymi,  

 umożliwienie swobody dojazdu/wyjazdu ekipom, jednostkom ratowniczym i sanitarnym oraz 
zablokowanie wyjazdu osób i pojazdów z obszaru wyłączonego, 

 zorganizowanie objazdów rejonów zagrożonych oraz informowanie  o objazdach,  

 ochrona porządku w miejscach pracy ekip ratowniczych i sanitarnych oraz zabezpieczenie miejsc 
mogących stanowić dodatkowe zagrożenia dla życia   i zdrowia ludzi,  

 ochrona pozostawionego mienia  

 ochrona miejsc składowania mienia porzuconego i ewakuowanego oraz punktów pomocy 
sanitarnej identyfikacja i prowadzenie wykazów ewentualnych ofiar wśród ludzi 

 udzielanie informacji o miejscach pobytu poszkodowanych, przechowywanego  i zabezpieczanego 
mienia oraz informacji o aktualnym stanie zagrożenia 

 

 

Zestawienie elementów organizacyjnych ewakuacji 
 

W celu sprawnego przeprowadzenia ewakuacji mieszkańców planuje się uruchomienie na 
polecenie Wójta  następujących elementów: 

 zespół ewidencyjno - informacyjny (ZEI)  

 zespoły pomocy medycznej (ZPM);  
1. W zależności od miejsca wystąpienia katastrofy, planuje się ewakuować zagrożoną ludność  do 

najbliżej położonych obiektów użyteczności publicznej takich jak: 

 szkoły, sala w GOK, świetlice wiejskie, itp. (położenie obiektów i trasy na planie graficznym 
ewakuacji  (poza strefą zagrożenia). 

2. W rejonach przyjmowania rozwija się elementy organizacyjne, które zapewniają sporządzenie ewidencji 
ewakuowanej ludności (ZEI) oraz elementy, które zapewniają pomoc medyczną (ZPM). 

3.  Do kierowania ewakuacją wykorzystane zostaną: 

 sieć telefoniczna Telekomunikacji Polskiej S.A. 

 sieć radiotelefoniczne PSK PSP, PSK Policji oraz służby zdrowia 

 sieć radiotelefoniczna ostrzegania i alarmowania GCZK. 
4. W toku przeprowadzenia ewakuacji współdziałanie realizowane będzie  w relacjach:  

 zespół kierowania ewakuacją gminy  -  organy wojska, policji, PKP, telekomunikacji oraz GCK. 

 kierownik ZEI utrzymuje łączność z GZZK  
 
Ewakuacja I, II i III stopnia przewiduje zarówno ewakuację zorganizowaną, jak                                  

i samoewakuację.  
 
Praktyczne realizowanie ewakuacji polega na samoewakuacji czyli poinformowaniu mieszkańców o 

konieczności ewakuacji z danego obszaru. Wsparcie i koordynację działań zapewni powołany przez Wójta 
Gminny  Zespół ds. Ewakuacji i Przyjęcia Ludności, gdzie zapadają bieżące decyzje o kierowaniu 
określonych sił i środków do zapewnienia koordynacji ewakuacji. Zakłada się, że mieszkańcy dokonują 
tzw. samoewakuacji, a tym samym nie stanowią dodatkowego „obciążenia” logistycznego, natomiast 
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niewielka część niesamodzielnych mieszkańców wymagać będzie pomocy socjalno - bytowej 
organizowanej w sposób doraźny z wykorzystaniem również zasobów lokalnych.   

 
 

Z oceny zagrożenia wynika, że ewakuacja ludności zamknie się w granicach administracyjnych  

gminy. 

 

Ponadto przyjęto założenia:  

 występujące zagrożenia, zapewniają wystarczająco dużo czasu na  ostrzeżenie  i wdrożenie 
ewakuacji II stopnia ludności uznanej za zagrożoną; 

 spontaniczna ewakuacja będzie miała miejsce tylko wtedy, kiedy będzie wystarczająco dużo czasu 
na ostrzeganie. Od 5 do 20% zagrożonej ludności będzie się ewakuować zanim wydane zostanie 
takie zalecenie; 

 kolejne 20 % ludności opuści zagrożone rejony w ramach samoewakuacji; 

 niektórzy mieszkańcy odmówią ewakuowania się niezależnie od rozmiaru ryzyka; 

 niektórzy właściciele zwierząt domowych odmówią ewakuacji, dopóki nie zostaną wdrożone 
rozwiązania zapewniające opiekę nad ich zwierzętami; 

 około 20% zagrożonej ludności będzie wymagać ukrycia w instytucjach pomocy społecznej. Wielu 
ewakuowanych mieszkańców będzie szukać schronienia                         u krewnych i przyjaciół niż 
korzystać z zapewnionych przez władze miasta urządzeń pomocy społecznej; 

 w razie potrzeby dostępna będzie pomoc wojska dla działań ewakuacyjnych (po zaakceptowaniu 
przez właściwe władze wojskowe); 

 w przypadku pewnych sezonowych zagrożeń do ewakuacji ludzi wykorzystane zostaną 
wyznaczone standardowe drogi (wg planu awaryjnej komunikacji drogowej); 

 w przypadku sytuacji niebezpiecznych powstałych bez ostrzeżenia albo z krótkim ostrzeżeniem 
ewakuacja zagrożonych ludzi realizowana będzie jako ewakuacja I stopnia i samoewakuacja. 
Osobą odpowiedzialną w tym przypadku za wdrożenie ewakuacji będzie kierujący akcją ratunkową 
na terenie objętym tą akcją, z pomocą organizowaną w razie potrzeby - przez Gminne Centra 
Zarządzania Kryzysowego. 

 
     Przy prowadzeniu ewakuacji należy stosować zasadę dobrowolności z uwzględnieniem 

obowiązków nałożonych na obywateli zapisami w ustawach: o stanie klęski żywiołowej (art. 20 i art. 21 
ust. 1 pkt. 11,12 i 15) oraz prawo atomowe (art. 90 pakt 1,2,5 i 6).  

 

 

To obywatel decyduje czy chce poddać się 

procesowi ewakuacji czy też nie. 
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6. Organizacja ratownictwa, opieki medycznej, pomocy    społecznej oraz 

pomocy psychologicznej 

 

W sytuacjach kryzysowych koniecznym może okazać się hospitalizowanie dużej liczby osób, wówczas 
też kluczowym okaże się działający w województwie system Państwowe Ratownictwo Medyczne (PRM). 
Zintegrowane stanowisko dyspozytorskie dla powiatu namysłowskiego zlokalizowane jest w powiecie 
brzeskim. 

 

Stanowisko Kierowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 
49 – 300 Brzeg, ul. Saperska 16 
Telefon: 77 416 28 - 11 
Tel./Fax:77 416 28 12 
e-mail: brzegrsk@psp.opole.pl 

 

Pomoc  medyczna na terenie Gminy Świerczów realizowana  jest  w  oparciu  o: 
 
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „A.M – MED.” w Świerczowie, ul. Opolska 2,  
tel. 77 419 93 45 

 

Natomiast zespoły ratownictwa medycznego rozmieszczone są j.n.: 
- Zespół Reanimacyjny R  – miejsce stacjonowania Namysłów, 
- Zespół Wyjazdowy Wypadkowy   W – miejsce stacjonowania Świerczów  
 

Opolskie Centrum Ratownictwa Medyczne  
45-369 Opole 
telefon: 77 4413639, Fax 77 4413645  
e- mail: sekretariat@pogotowie.opole.pl 
dyspozytor medyczny (w Brzegu) – telefon- 77 416 90 09  

 
Całodobowy dostęp do świadczeń lekarskich zapewnia: 

Namysłowskie Centrum Zdrowia SA  
46-100 Namysłów, ul. Oleśnicka 4 
Telefon: 0-77 40 40 200, sekretariat 77 40 40 248,  
Fax: 77 40 40 250 
e-mail: zoznamyslow@wp.pl 
 
 
 
Najbliższy oddział ratunkowy znajduje się w Brzegu: 
Brzeskie Centrum Medyczne 
49-300 Brzeg, ul. Mossora 1 
Telefon: Centrala 0-77 44 46 666 (całodobowo - automatyczne przekierowanie na numer izby 
przyjęć), 
Izba przyjęć 77 44 46 533 
fax – 77 41 62 218 
adres e-mail: zozbrzeg@pro.onet.pl 

 

 

mailto:brzegrsk@psp.opole.pl
mailto:zoznamyslow@wp.pl
mailto:zozbrzeg@pro.onet.pl
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Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. 
 
Do wezwania śmigłowca HEMS (Helicopter Emergency Medical Service) do lotu ratowniczego 
uprawnieni są:   

 dyspozytor medyczny o którym mowa w art. 26 Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, 

 dyspozytor Centrum Operacyjnego LPR, 

 dyspozytorzy innych podmiotów ratowniczych (Państwowa Straż Pożarna, GOPR, TOPR, WOPR, 
PRO, MSR) poprzez dyspozytora medycznego, o którym mowa w ust. 1lit.a) lub bezpośrednio na 
podstawie podpisanych porozumień. 

 

Uruchomienie zespołu HEMS (śmigłowca) do lotów w ramach medycznych czynności ratunkowych 

odbywa się na następujących zasadach: 

 należy dążyć do wzywania zespołów HEMS bezpośrednio na miejsce zdarzenia. 

 wezwanie zespołu HEMS przez uprawnione podmioty odbywa się telefonicznie lub drogą radiową. 

 w przypadku braku kontaktu z właściwym terenowo zespołem HEMS Dyspozytor uprawnionych służb 
ratowniczych kontaktuje się telefonicznie z Centrum Operacyjnym LPR. 

 
Zadysponowanie zespołu HEMS (śmigłowca) powinno nastąpić w poniżej opisanych sytuacjach: 

 czas transportu drogą lotniczą z miejsca zdarzenia/wezwania pacjenta w stanie nagłym, do 
Szpitalnego Oddziału Ratunkowego lub innego stosownego, jest krótszy od czasu transportu innymi 
środkami lokomocji i może przynieść korzyść w dalszym procesie leczenia, 

 występują okoliczności, które mogą uniemożliwić lub istotnie opóźnić dotarcie przez inne podmioty 
ratownictwa do poszkodowanego znajdującego się w stanie nagłym (np.: topografia terenu), 

 zdarzenie masowe (nagłe zagrożenie, w wyniku którego zapotrzebowanie na medyczne działania 
ratownicze przekracza możliwości obecnych na miejscu zdarzenia sił i środków oraz zachodzi 
konieczność prowadzenia segregacji rozumianej jako ustalanie priorytetów leczniczo – 
transportowych), 

 stany nagłe (inne niż podane poniżej), wymagające pilnej interwencji zespołu ratownictwa 
medycznego, 

 chory nieprzytomny, 

 nagłe zatrzymanie krążenia, 

 ostre stany kardiologiczne 

 przełom nadciśnieniowy, 

 udar mózgu, 

 wypadki komunikacyjne, 

 upadek z wysokości, 

 przysypanie, lawina, 

 uraz wielonarządowy, 

 uraz głowy wymagający pilnej interwencji neurochirurgicznej, 

 uraz kręgosłupa z paraplegią, tetraplegią lub objawami lateralizacji, 

 uraz drążący szyi, klatki piersiowej, brzucha, 

 złamanie dwóch lub więcej kości długich, 

 ciężki uraz miednicy, 

 amputacja urazowa kończyny, 

 oparzenie IIº i IIIº przekraczające 20% powierzchni ciała, podejrzenie oparzenia dróg oddechowych, 
oparzenie elektryczne, eksplozje i pożary, 

 hipotermia, 

 tonięcie. 
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Baza LPR na terenie województwa opolskiego  
 

Lp. Filia Kryptonim Telefon 

Adres 
Typ 

śmigłowca kod miasto ulica 

1. Opole Ratownik 23 
22 22 77 623 

46-070 
Polska Nowa 

Wieś 
Lotniskowa 23 

Eurocopter 
EC 135 

785 390 199 

 
Miejsce zdarzenia 

Miejsce zdarzenia, to miejsce w którym nastąpiło zdarzenie powodujące stan nagłego zagrożenia 

zdrowotnego, i obszar, na który rozciągają się jego skutki (zg. z Ustawą z dnia 8 września 2006 r.                        

o Państwowym Ratownictwie Medycznym) 

 W dziennych misjach ratunkowych wykonywanych przez Śmigłowcową Służbę Ratownictwa 
Medycznego załoga śmigłowca wybiera do lądowania miejsce najbliższe miejscu zdarzenia. 

 Minimalne wymiary takiego miejsca nie mogą być mniejsze niż 2D x 2D (gdzie D to największy 
wymiar śmigłowca z obracającymi się wirnikami, dla śmigłowca EC 135 2D x 2D to 25m x 25 m). 
 

MIEJSCE ZDARZENIA W DZIEŃ NIE MUSI BYĆ ZABEZPIECZONE PRZEZ JEDNOSTKI STRAŻY 

POŻARNEJ. 

WYBORU MIEJSCA DO LĄDOWANIA DOKONUJE ZAŁOGA ŚMIGŁOWCA 

„Miejsce gminne” wykorzystywane przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe 

Są to miejsca lądowania śmigłowców wyznaczone w każdej gminie w celu przekazania pacjenta              

z naziemnego zespołu ratownictwa medycznego do śmigłowca i odtransportowania go do 

specjalistycznego ośrodka wyposażonego w lądowisko całodobowe. Wykorzystywane są w operacjach 

HEMS zarówno w nocy jak i w dzień.  

MIEJSCE GMINNE NIE JEST LĄDOWISKIEM PRZYSZPITALNYM 

W chwili powstania programu wyznaczania miejsc gminnych, były one formalnie tak zwanymi innymi 
miejscami przeznaczonymi do startów i lądowań (zgodnie z wytycznymi Prezesa Urzędu Lotnictwa 
Cywilnego). Obecnie znowelizowana Ustawa Prawo Lotnicze wycofała pojęcie innego miejsca 
przystosowanego do startów i lądowań. Nazwa „miejsce gminne” została wymyślona przez Lotnicze 
Pogotowie Ratunkowe. 
 
Strefy niebezpieczne przy śmigłowcu: 

 W trakcie lądowania, wyłączenia silników, rozruchu oraz startu, generalnie w czasie, gdy wirnik nośny się 
kręci – obowiązuje bezwzględny zakaz zbliżania się kogokolwiek do śmigłowca na wyznaczone lądowisko 
HEMS lub odległość mniejszą jak 30 metrów. 

 Podmuch od pracującego wirnika stwarza możliwość poderwania luźnych przedmiotów (np. pościeli z 
noszy, folii, śniegu kurzu), stanowi to zagrożenie dla przyjmujących oraz śmigłowca 

 Uważaj na wirujące łopaty. 

 Nigdy nie przechodź w rejonie śmigła ogonowego śmigłowca! 

 Nigdy nie podchodź do śmigłowca od strony wznoszącego się zbocza! Uważaj na łopaty wirnika nośnego! 

 Do śmigłowca zbliżaj się z boku lub przodu. 

 Do śmigłowca podchodź tylko na wyraźny znak załogi po zatrzymaniu się zespołu napędowego. 

 Po przekazaniu pacjenta kontakt z załogą nawiązuj tylko radiowo lub wizualnie – nie zbliżaj się do śmigłowca. 
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Na terenie Gminy Świerczów w m. Świerczów na boisku sportowym wyznaczone zostało  „miejsce 

gminne” – jest to miejsce lądowania śmigłowców wyznaczone w każdej gminie celem przekazania 
pacjenta z naziemnego zespołu ratownictwa medycznego do śmigłowca LPR  i odtransportowania go do 

specjalistycznego ośrodka wyposażonego w lądowisko całodobowe.  
Miejsce gminne podnosi w sposób zdecydowany dostępność do szybkiej, specjalistycznej opieki 
medycznej dla wszystkich mieszkańców gminy bez względu na porę doby. Podobne „miejsca gminne” 
zostały wyznaczone we wszystkich gminach powiatu namysłowskiego. 

 

Opieka społeczna jest domeną wójta, który dysponuje w tym zakresie zarówno siłami jak  i środkami, które 
stanowić mogą siłę w sytuacjach kryzysowych.  Ma na celu stworzenie osobom ewakuowanym i innym 
dotkniętym katastrofą warunków umożliwiających przetrwanie. Działania te obejmują zapewnienie 
tymczasowego ukrycia, żywności, opieki medycznej, ubrania i innych potrzeb istotnych dla życia ludzi. 

Pomoc  społeczną  dla  swoich  mieszkańców  na  wypadek  sytuacji  kryzysowej  realizują władze  
gminne poprzez:  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świerczowie, ul. Brzeska 17, tel. 77 419 61 23  
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7. Organizacja ochrony przed zagrożeniami charakterystycznymi dla danego 

obszaru  
 

 
 Na podstawie przeprowadzonej analizy i oceny, wymienionych w katalogu zagrożeń oraz map 
zagrożeń – charakterystycznym zagrożeniem dla Gminy Świerczów – jednocześnie negatywnie 
wpływającym na poziom bezpieczeństwa ludności (w zakresie ich życia i zdrowia), mienia  w znacznym 
rozmiarze i środowiska oraz wywołującym ograniczenia w działaniu właściwych organów administracji 
publicznej – jest pożar.  

W związku z tym, na wszystkich szczeblach administracji publicznej, szczególny nacisk kładzie się 
na zorganizowanie na administrowanym terenie właściwej ochrony przed tym zagrożeniem. 

Na terenie  Gminy Świerczów lasy zajmują 25 %  powierzchni,  w przewadze  podlegają  
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach. Lasy należą do Nadleśnictwa     Namysłów. 
Całość lasów gminy została zaliczona do I strefy zagrożenia przemysłowego.  
W zależności od siedliska zmienia się skład gatunkowy drzewostanów: sosna III/IV bonitacji, a na siedlisku 
zajmującym 60% powierzchni leśnej gatunkiem panującym jest sosna III bonitacji. Na tym obszarze 
występują także drzewostany modrzewiowe, brzozowe, świerkowe i sporadycznie dębowe. Drzewa te 
zawierają duże ilości żywic i olejków eterycznych, co  w połączeniu z suchym igliwiem i ściółką leśną 
powoduje duże zagrożenie pożarowe i sprzyja szybkiemu rozprzestrzenianiu się pożarów. W części 
terenów leśnych, szczególnie w okolicach występowania cieków wodnych i terenów zabudowanych 
przeważają lasy   mieszane i liściaste. Zwiększone zagrożenie powoduje też układ drzewostanów - lasy 
klasy I i II (wiek do 40 lat ), które są najbardziej narażone, zajmują średnio około połowy obszarów 
leśnych. Największe zagrożenie stwarzają zbieracze runa leśnego oraz przebiegające przez tereny leśne 
szlaki komunikacyjne, szczególnie drogowe. 
 
 W Gminie Świerczów organizacja ochrony przed tymi zagrożeniami oparta jest na systemie 
ujętym w cztery fazy – wywodzącym się z definicji zarządzania kryzysowego (na podstawie art. 2  
ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym – Dz. U. z 2018 r. poz.1401): 

1) zapobiegania;  
2) przygotowania; 
3) reagowania; 
4) odbudowy. 

W każdej z nich wyznaczono podmiot wiodący oraz podmioty wspomagające i przypisano im 
określone zadania (wg kompetencyjnego zakresu odpowiedzialności), które realizują na podstawie 
określonych w niniejszym Planie, ujednoliconych pod względem formy dla wszystkich organów 
administracji publicznej, procedur: reagowania kryzysowego PRK – 1  i zarządzania kryzysowego 
(PZK 1 do PZK 6), jak również wspólnych zasad współdziałania. 

Poszczególne podmioty dysponują odpowiednim sprzętem i materiałami,  
a ich siły uruchamiane są według określonego trybu. 

Działanie organów administracji publicznej wraz z określonymi podmiotami według wyżej 
przedstawionego systemu pozwala na zwiększenie bezpieczeństwa ludności oraz zmniejszenie strat                    
i szkód spowodowanych tego typu zagrożeniem.  
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System organizacji ochrony przed powodzią (zalania i podtopienia) i pożarami na obszarze Gminy 
Świerczów przedstawiony jest na poniższym schemacie: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

ZAPOBIEGANIE 

- 

PRZYGOTOWANIE 

 

ODBUDOWA 

 

 

REAGOWANIE 

 

WÓJT 

PODMIOT WIODĄCY:  

 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej                                  
w  Namysłowie  

 

PODMIOT WIODĄCY:  

 Wójt 

PODMIOT WIODĄCY:  

 Wójt 

PODMIOT WIODĄCY:  

 Urząd Gminy  

PODMIOTY WSPOMAGAJĄCE: 

 Komenda Powiatowa Policji w Namysłowie  
 Jednostki OSP z terenu gminy 
 Referat Rolnictwa, Inwestycji i Mienia Komunalnego  
 GZZK, 
 Nadleśnictwo  

 

PODMIOTY WSPOMAGAJĄCE: 

 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie  
 Komenda Powiatowa Policji w Namysłowie  
 Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, 
 podmioty odpowiedzialne za dostawę energii  
 GZZK 
 Nadleśnictwo Namysłów 
 

 

 

PODMIOTY WSPOMAGAJĄCE: 

 
 Gminny  Zespół Zarządzania Kryzysowego, 
 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie, 
 Komenda Powiatowa Policji w Namysłowie, 
 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Namysłowie, 
 podmioty odpowiedzialne za dostawę energii. 
 Nadleśnictwo Namysłów 
 

 

PODMIOTY WSPOMAGAJĄCE: 

 

 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Namysłowie, 
 Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, 
 podmioty odpowiedzialne za dostawę energii . 
 Nadleśnictwo Namysłów 

 

POŻARY 
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      ZADANIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 opracowanie planu zarządzania 
kryzysowego, 

 ewidencja zasobów specjalistycznych                  
sił i środków reagowania, 

 określenie zasad obiegu informacji, 
 określenie systemów monitorowania, 

alarmowania i ostrzegania, 
 uświadamianie społeczeństwa                                 

i powszechna edukacja w zakresie 
prawidłowych zachowań przed i w czasie 
sytuacji kryzysowych, 

 doskonalenie służb, 
 organizowanie i prowadzenie szkoleń, 

ćwiczeń i treningów w zakresie 
reagowania na potencjalne zagrożenia 

 

 analiza zagrożeń i ich monitorowanie, 
 ocena wrażliwości społeczeństwa na 

zagrożenia, 
 ocena możliwych strat ludzkich, mienia                    

i infrastruktury, 
 wspieranie badań stosowanych, 
 uświadamianie społeczeństwa                                  

i powszechna edukacja w zakresie 
przeciwdziałania zagrożeniom, 

 racjonalne planowanie zagospodarowania 
przestrzennego, 

 określenie zasad oraz sposobów kontroli                                
i nadzoru  

 

 uruchomienie procedur reagowania 
kryzysowego, 

 uruchomienie sił i środków, 
 zapewnienie sprawnego obiegu informacji, 
 zorganizowanie punktu kontaktowego 

(informowanie ludności), 
 uruchomienie systemów ostrzegania                          

i alarmowania, 
 zapewnienie opieki medycznej, 
 ewakuacja prewencyjna ludności, 
 wnioskowanie o ewentualną pomoc 

zagraniczną, 
 wsparcie działań przez Siły Zbrojne RP, 
 udział organizacji społecznych                                   

i humanitarnych, 
 uruchomienie pomocy społecznej                                                

i psychologicznej, 
 stworzenie doraźnych warunków do 

przetrwania osób poszkodowanych 

 

 szacowanie szkód, 
 odtworzenie kluczowej 

infrastruktury telekomunikacyjnej, 
energetycznej, paliwowej, 
transportowej i dostarczania wody, 

 zapewnienie opieki medycznej                                    
i rehabilitacji, 

 zapewnienie długofalowej pomocy 
społecznej osobom 
poszkodowanym, 

 przyznawanie i wypłacanie 
zasiłków  i odszkodowań, 

 odtworzenie i uzupełnienie 
zapasów   i gotowości służb, 

 rozliczenie kosztów działań, 
 inicjatywa legislacyjna, 
 przygotowanie sprawozdań i 

raportów, 
 modyfikacja i aktualizacja procedur 

reagowania 

 

 

PRZYGOTOWANIE 

Podejmowanie działań planistycznych 
dotyczących sposobu reagowania                     
w przypadku wystąpienia sytuacji 

kryzysowej oraz działań mających na celu 
przygotowanie zasobów sił i środków 

niezbędnych do efektywnego reagowania 

 

REAGOWANIE 

 
Uruchomienie działań mających na celu 

udzielanie pomocy poszkodowanym, 
zahamowanie rozwoju występujących 

zagrożeń oraz ograniczenie strat                          

i zniszczeń 

 

 

ZAPOBIEGANIE 

Działania uprzedzające, eliminujące lub 
redukujące prawdopodobieństwo 

wystąpienia sytuacji kryzysowej albo               
w znacznym stopniu ograniczające jej 

skutki 

 

ODBUDOWA 

 
Realizacja zadań mających na celu 

przywrócenie zdolności reagowania oraz 
odtwarzania kluczowej dla 

funkcjonowania danego obszaru 
infrastruktury, tak aby była mniej 

wrażliwa na kolejne zdarzenia krytyczne  
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8.  Wykaz zawartych umów i porozumień związanych z realizacją zadań 

zawartych w  Gminnym Planie Zarządzania Kryzysowego  

Lp. Rodzaj porozumienia 
Nazwa instytucji, z którą zawarto 

umowę/porozumienie 

1. 2. 3. 

1. 

Umowa zawarta przez Wójta Gminy z 

mediami w sprawie przekazywania 

komunikatów, sygnałów 

ostrzegawczych,    w wypadku 

zaistnienia zagrożenia bądź 

nadzwyczajnego zdarzenia na terenie 

gminy Świerczów.  

                    Gminny  Informator 
ul. B. Chrobrego 13 
46-100 Namysłów 

 

 

2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

W sprawie współpracy w zakresie 

podejmowania interwencji kryzysowej           

w sytuacjach katastrof masowych 

(katastrofy komunikacyjne, budowlane, 

naturalne i pożary). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
ul. Brzeska 17,  

46-112 Świerczów 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

Notatka uzgodnień w sprawie 

współdziałania Wojskowego 

Komendanta Uzupełnień   w Brzegu z 

Wójtem Gminy  w  zakresie zarządzania 

kryzysowego 

 

 

 

Wojskowy Komendant Uzupełnień  
w Brzegu                                 

ul. B. Chrobrego 21 
49-300 Brzeg 

 

 

 

 

 

 

4. 

Porozumienie w sprawie wydawania w 

imieniu Wojewody Opolskiego 

blankietów upoważnień do zakupu 

paliwa w sytuacjach zagrożenia 

bezpieczeństwa paliwowego państwa i 

zakłóceń na rynku naftowym 

 

 

 

 

Wojewoda Opolski 
Opolski Urząd Wojewódzki 

ul. Piastowska 14 
45-082 Opole 
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9. Zasady oraz tryb oceniania i dokumentowania szkód  

Podstawy prawne 
1) ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. 2017r. poz. 1769 z późn. zm;); 
2) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 1999r. w sprawie zasad oraz trybu ustalania      

i wypłaty odszkodowań za szkody poniesione w związku z akcjami zwalczania klęsk 
żywiołowych (Dz.U.99.55.573); 

3) wytyczne Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 15 października 2012r. (z późn. zm.)  w sprawie 
„Zasad  i trybu uruchamiania środków budżetu państwa dla jednostek samorządu 
terytorialnego na zadania związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków zdarzeń 
noszących znamiona klęsk żywiołowych”. 

 
W wypadku wystąpienia na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego zdarzeń             

o charakterze klęski żywiołowej istnieje możliwość uzyskania przez poszkodowanych pomocy –               
w ramach obecnie obowiązujących przepisów prawnych,  w zakresie poniesionych szkód: 

1) w infrastrukturze komunalnej; 
2) w rolnictwie. 
 
Ponadto, funkcjonuje także forma wsparcia przez Wójta osób (rodzin) poszkodowanych                

w sferze socjalno-bytowej. 
 

Ocenianie i dokumentowanie szkód musi być zrealizowane w sposób umożliwiający pełną ewidencję 
zarówno poniesionych strat jak i podmiotu, który poniósł szkodę, tj. każdy obiekt zniszczony przez klęskę 
żywiołową i umieszczony  w protokole szkód powinien zostać ujęty i opisany  (protokół komisji oceniającej 
szkody). Koniecznym jest posiadanie dokumentów potwierdzających wykonanie działań wraz                                
z dokumentacja fotograficzną strat.  

 

Zasady oceniania i dokumentowania szkód i strat majątkowych opisuje SPO-12 – Ocenianie i 
dokumentowanie szkód  

Do oceniania i dokumentowania szkód mają zastosowanie „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” wydane przez Ministra Administracji i Cyfryzacji. Wytyczne wraz 
załącznikami znajdują się na stronie internetowej www.mac.gov.pl  
Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego we współdziałaniu z Referatem Rolnictwa Inwestycji i Mienia 
Komunalnego Urzędu Gminy oraz innymi uczestnikami fazy reagowania  opracowuje raport odbudowy, który 
zawiera poniższa tabela: 
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RAPORT ODBUDOWY 

 

Zadania 

 

Główny wykonawca 

 

Współwykonawca 

 
Szczegółowy wykaz strat 

w infrastrukturze 

Pracownik ds. 

gospodarki 

komunalnej, wodnej  

i dróg 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru 

Budowlanego, operatorzy telekomunikacyjni i 

inne podmioty dysponujące elementami 

infrastruktury  

 Szczegółowy wykaz    

strat w potencjale  

Ratowniczym 

 

 

 

Policja 
Straż Pożarna 

 

 

 

 

GZZK, podmioty odpowiedzialne za 

ratownictwo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szczegółowy wykaz strat 

dóbr kultury 
Dyrektor GOK 

GZZK, podmioty odpowiedzialne za 

ratownictwo 

 Projekt harmonogramu 

likwidacji strat i szkód 

 

GZZK 
Wszystkie podmioty przygotowujące wykazy 

strat i szkód 

  Wstępny bilans  
potrzeb finansowych        
w zakresie odbudowy 

 

Referat Finansów 

Urzędu Gminy 

Wszystkie podmioty przygotowujące wykazy 

strat i szkód 

 

Po opracowaniu raportu odbudowy Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego koordynuje 
zaplanowane działania dotyczące w szczególności: 

 odbudowy infrastruktury telekomunikacyjnej, energetycznej, transportowej i dostarczania wody, 
 pomocy medycznej,  
 pomocy psychologicznej ofiarom zdarzeń. 

 

Wniosek o udzielenie pomocy powinien zawierać następujące elementy:  
- szczegółowy wykaz strat i szkód, 
- wstępny bilans potrzeb finansowych w zakresie odbudowy                           

z uwzględnieniem planowanych środków własnych miasta i potrzeb finansowych z budżetu 
państwa, 

- harmonogram likwidacji strat i szkód siłami własnymi, 
- szczegółowy wykaz potrzeb wsparcia. 
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10. Procedury uruchamiania rezerw państwowych 
 

PRP – 1 

Rodzaj 
dokumentu 

PROCEDURA  
URUCHAMIANIA REZERW PAŃSTWOWYCH 

Data   

Nazwa 
dokumentu 

 
OGÓLNA PROCEDURA URUCHAMIANIA  

REZERW PAŃSTWOWYCH 

 

Podmiot 
opracowujący 

UG 
Inspektor ds. 

obronnych, obrony 
cywilnej, wojska i 

spraw społecznych 
 
 

I.      Cel procedury 
 Określenie sposobu udostępniania rezerw państwowych w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej, sytuacji kryzysowej, odtworzenia       
infrastruktury krytycznej lub zaspokojenia podstawowych potrzeb obywateli, ratowania ich życia i zdrowia, a także potrzebę wsparcia realizacji celów 
społecznych. 
 

II.      Lider/ Uczestnicy procedury 
        Wójt/Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego (WBiZK),  
        Kierownik Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego (WCZK), Inspektor ds. obronnych, obrony cywilnej, wojska i spraw 
        społecznych podmioty wykorzystujące rezerwy państwowe. 
 
 

III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 
 

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury 

 
Wystąpienie klęski żywiołowej lub sytuacji 
kryzysowej, oraz zakłóceń w ciągłości 
dostaw służących funkcjonowaniu 
gospodarki narodowej i zaspokojenia 
podstawowych potrzeb obywateli, ratowania 
ich życia i zdrowia, a także potrzebę 
wsparcia realizacji celów społecznych. 

 
Wykorzystanie/użytkowanie 
udostępnionych rezerw 
materiałowych zgodnie                     
z zaistniałą potrzebą i ich 
przeznaczeniem oraz 
dokonanie zwrotu części 
niewykorzystanych rezerw. 

 
 ustawa z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach 

strategicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1846); 
 ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 

kryzysowym (Dz. U. z 2020 r., poz.1856) 
  ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie                              

i administracji rządowej w województwie  
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1464 z późn. zm.). 
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IV. Opis postępowania   
 

 Przedsięwzięcia Wykonawcy 

 

1. Monitorowanie rozwoju sytuacji kryzysowej, stwarzającej możliwość zaistnienia zagrożenia życia 
ludzkiego oraz drastycznego pogorszenia się warunków bytowych ludności lub możliwość znacznych 
szkód i strat materialnych, wynikających z nieprzewidzianych zdarzeń i okoliczności oraz klęsk 
żywiołowych i sytuacji kryzysowych  w przypadku bezwzględnej potrzeby użycia rezerw państwowych 
– przygotowanie i skierowanie stosownego zapotrzebowania do Wojewody, zawierającego: 
 ilość i nazwę asortymentu, 
 cel wykorzystania danego asortymentu, 
 dane podmiotu, któremu udostępnione będą państwowe rezerwy materiałowe. 

 Wójt 
 Kierownik GCZK 

2. Przyjęcie zapotrzebowań od podmiotu/ów, opracowanie stosownego/ych wniosku/ów i przesłanie do 
Wojewody.  

 

 Wójt 
 Kierownik GCZK 

 

3. Ustalenie warunków oraz łańcucha działań związanych z wydaniem i odbiorem przedmiotu 
udostępnienia, jego transportem, instalacją (montażem), deinstalacją (demontażem), eksploatacją                     
i zwrotem do zasobów rezerw państwowych. Poinformowanie stosownego użytkownika o ustaleniach. 

 

 Wójt 
 Kierownik GCZK, 
 użytkownik 

 
4. Odbiór przedmiotu udostępnienia zgodnie ze wskazanym przez Dyrektora WBiZK  terminem. 

Stworzenie na obszarze/ach podmiotu/ów wnioskującego/ych warunków niezagrażających 
przerwaniem funkcjonowania społeczności oraz złagodzenie szkód i strat materialnych wynikających z 
nieprzewidzianych zdarzeń i okoliczności.   

 
 Dyrektor WBiZK   
 użytkownik 

 
5. Dokonanie zwrotu części niewykorzystanych rezerw – zgodnie z przyjętymi ustaleniami i otrzymanymi 

dokumentami – w przypadku częściowego ich niewykorzystania. 

 
6. Zwrot przedmiotu udostępnienia do zasobu rezerw państwowych po wykorzystaniu, zgodnie                              

z ustaleniami i otrzymanymi dokumentami – w przypadku udostępnienia rezerw asortymentu 
specjalistycznego (np. konstrukcje składanych wiaduktów, mostów drogowych i kolejowych, koparek, 
spycharek itp.).  

 Dyrektor WBiZK   
 użytkownik 
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PRP – 2 

Rodzaj 
dokumentu 

 
PROCEDURA  

URUCHAMIANIA REZERW PAŃSTWOWYCH  

  

Data   

Nazwa 
dokumentu 

 
PROCEDURA URUCHAMIANIA REZERW   

JODKU POTASU – TABLETEK JODOWYCH 

 

Podmiot 
opracowujący 

UG 
Inspektor ds. 

obronnych, obrony 
cywilnej, wojska i 

spraw społecznych 
 
 
 

 
I.      Cel procedury 

Określenie sposobu uruchomienia rezerw jodku potasu 
 
 
 
II.      Lider/ Uczestnicy procedury 

Wójt/ Sekretarz, Kierownik GCZK,   
 
 
 
III.     Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 
 

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury 

 
Wystąpienie zagrożenia 
radiacyjnego o zasięgu 
powiatowym  

 
Wydanie preparatu 
jodowego 
 

 
 Art. 90 pkt 3 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe, 
 Gminny plan dystrybucji preparatu jodowego w postaci tabletek jodowych. 
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IV. Opis postępowania   
  

Przedsięwzięcia Wykonawcy 

 
5. Monitorowanie rozwoju sytuacji kryzysowej, stwarzającej możliwość zaistnienia zagrożenia 

radiacyjnego. 

 
 Kierownik GCZK. 

 
6. Podjęcie wiadomości o zdarzeniu radiacyjnym. 

 Wójt 
 Kierownik GCZK. 

 
7. Przyjęcie informacji o  decyzji wojewody o udostępnieniu jodku potasu z WBiZK. Przyjęcie informacji  

o miejscu i terminie wydania tabletek jodowych.  

 
 Kierownik GCZK 
 Wójt. 
  

 
8. Uruchomienie Gminnego Planu dystrybucji preparatu jodowego w postaci tabletek, w tym: 

 dokonuje odbioru tabletek jodowych ze Starostwa Powiatowego w Namysłowie oraz zapewnia 
ich ochronę, 

 wykorzystuje tabletki jodowe zgodnie z przeznaczeniem. 

 
 Wójt,  
 Sekretarz Gminy 

 
9. Przyjęcie tabletek jodowych z miejsca przechowywania. 

 
 Wójt 
 Sekretarz Gminy 

 
10. Dystrybucja preparatów jodowych na terenie gminy, przekazanie do miejsc wydawania – 

wykorzystanie udostępnionych tabletek zgodnie z przeznaczeniem.  Wójt. 
 Sekretarz Gminy  

11. Wydanie tabletek jodowych dla uprawnionych ludzi z poszczególnych grup ryzyka, wykonanie 
niezbędnej dokumentacji określonej w planach dystrybucji preparatu jodowego. 

 
12. Zwrot niewykorzystanej części udostępnionych tabletek do Starostwa Powiatowego 

 
 Wójt 
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11. Wykaz infrastruktury krytycznej Gminy Świerczów objętej Gminnym 
Planem Zarządzania Kryzysowego 
 

W związku z tym, że do tej pory nie wydano jednolitego wykazu infrastruktury krytycznej,                        
w niniejszym „Planie…” zawarto systemy i wchodzące w ich skład powiązane ze sobą obiekty, instalacje, 
urządzenia oraz usługi kluczowe dla bezpieczeństwa mieszkańców Gminy służące zapewnieniu 
sprawnego funkcjonowania administracji publicznej, instytucji i przedsiębiorców oraz porządku 
publicznego na administrowanym terenie. 

 

Wykaz obejmuje następujące systemy: 

 

1) zaopatrzenia w energię elektryczną, energię cieplną, paliwa ciekłe i gaz ziemny (linie 
energetyczne, elektrownie, elektrociepłownie, stacje energetyczne i redukcyjne, ciepłociągi, 
ropociągi, gazociągi, paliwowe bazy produkcyjne i magazynowe); 

2) łączności i teleinformatyczne (zakłady telekomunikacji, centrale, stacje bazowe, centra nadawcze, 
serwerownie);  

3) finansowe (banki, towarzystwa ubezpieczeniowe); 
4) zaopatrzenia w wodę (ujęcia wody, zakłady uzdatniania wody, pompownie wody) i żywność 

(zakłady produkcyjne, magazyny, hurtownie oraz wielkopowierzchniowe obiekty handlowe – 
hipermarkety, domy handlowe, bazary); 

5) ochrony zdrowia (zakłady opieki zdrowotnej, przychodnie, ośrodki zdrowia); 
6) transportu drogowego (drogi, mosty, wiadukty, dworce autobusowe, parkingi dla pojazdów                       

z towarem niebezpiecznym) i kolejowego (linia kolejowe, dworce, wiadukty, mosty, stacje 
przeładunkowe); 

7) ratownicze (jednostki ratownicze, dyspozytornie) i ochrony przeciwpowodziowej (budowle                          
i urządzenia hydrotechniczne – zbiorniki retencyjne, wały, jazy, śluzy); 

8) zapewniające ciągłość działania administracji publicznej – rządowej  i samorządowej; 
9) produkcji, składowania, przechowywania, stosowania niebezpiecznych substancji chemicznych 

(zakłady produkcyjne, magazyny, hurtownie, składowiska odpadów niebezpiecznych) oraz 
składowania odpadów (składowiska odpadów komunalnych, sortownie odpadów, a także 
odprowadzania ścieków (oczyszczalnie i przepompownie ścieków); 

10) obiekty kultury masowej (kina, teatry, filharmonie, hale sportowe); 
11)  inne
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12. Priorytety w zakresie ochrony oraz odtwarzania  infrastruktury krytycznej. 
 

Z definicji infrastruktury krytycznej, przedstawionej w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. 
o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2020 r., poz.1856) wynika, że nie można jednoznacznie określić 
hierarchii ważności poszczególnych systemów wchodzących w jej skład. Każdy z nich wpływa 
bezpośrednio na daną sferę działalności organów administracji publicznej, polegającej na zapobieganiu 
sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli, właściwym reagowaniu                       
w przypadku ich wystąpienia, czy usuwaniu ich skutków. Każdy z nich w sposób większy lub mniejszy 
wywiera wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom danego obszaru i utrzymanie porządku 
publicznego na właściwym poziomie, służy sprawnemu funkcjonowaniu organów administracji publicznej, 
instytucji i przedsiębiorców.  

W związku z tym, głównym założeniem niniejszego „Planu…” jest takie określenie odpowiednich 
wykonawców z przypisaniem im – zgodnie z kompetencyjnym zakresem odpowiedzialności – 
poszczególnych zadań zarządzania kryzysowego, aby te zadania mogły być realizowane równolegle,                     
w tym samym czasie, zapewniając tym samym ustawowe wymogi w zakresie utrzymania właściwego 
bezpieczeństwa, porządku publicznego  i funkcjonowania organów administracji publicznej.  

Rola Wójta w zakresie ochrony oraz odtwarzania infrastruktury krytycznej została określona                
w art. 19 ust. 2 pkt 6  ustawy o zarządzaniu kryzysowym cyt. „ realizacja zadań z zakresu ochrony 
infrastruktury krytycznej”.  Wychodząc z przyjętego założenia w pkt. 11 niniejszego rozdziału (Wykaz 
infrastruktury krytycznej), ocenia się, że  w Gminie Świerczów głównym priorytetem ochrony 
infrastruktury krytycznej oraz jej odtwarzania w przypadku jej zniszczenia (naruszenia struktur 
podmiotowych i przedmiotowych) będzie zapewnienie ciągłości działania systemu administracji 
publicznej. Jednocześnie, realizacja tego zadania nierozerwalnie wiąże się z utrzymaniem                                               
w sprawności systemów łączności i sieci teleinformatycznych. Nie mniej ważne będzie także 
zapewnienie bezpieczeństwa ludzi, ich życia, zdrowia, mienia oraz środowiska. Dlatego też, kolejny 
priorytet obejmuje systemy ochrony zdrowia, ratownicze, zaopatrzenia w żywność i wodę. Pozostałe 
systemy przedstawione w art. 3 cytowanej ustawy stanowią ważne ogniwo w zakresie funkcjonowania 
infrastruktury krytycznej, ale wobec przedstawionych wyżej są drugorzędne. Aczkolwiek, należy liczyć się 
z możliwością zaistnienia faktu zakłócenia działania tylko jednego systemu, umownie nazwanego 
drugorzędnym, np. finansowego i wtedy on będzie traktowany jako priorytetowy w zakresie ochrony                       
i odtwarzania. 

 


