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WSTĘP 

 Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym został 

opracowany Gminny Plan Zarządzania Kryzysowego.  

Plan zaczyna obowiązywać z chwilą zatwierdzenia przez Starostę Sandomierskiego.  

W skład Planu wchodzą następujące elementy: 

  I  Plan główny zawierający: 
1. Charakterystykę zagrożeń oraz ocenę ryzyka ich wystąpienia, w tym dotyczących    

      infrastruktury krytycznej, 

2. Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki  

     bezpieczeństwa, 

3. Zestawienie sił i środków planowanych do wykorzystania w sytuacjach  

     kryzysowych; 

  II  Zespół przedsięwzięć na wypadek sytuacji kryzysowych, a w tym: 
1. Zadania w zakresie monitorowania zagrożeń, 

2. Tryb uruchamiania niezbędnych sił i środków, uczestniczących w realizacji planowanych       

     przedsięwzięć na wypadek sytuacji kryzysowej, 

3. Procedury zarządzania i reagowania kryzysowego, określające sposób postępowania w 

sytuacjach   

     kryzysowych, 

4. Współdziałanie między podmiotami uczestniczącymi w realizacji planowanych 

przedsięwzięć na  wypadek sytuacji kryzysowej. 

  III  Załączniki funkcjonalne planu głównego określające: 

1. Procedury realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, w tym związane  

      z  ochroną infrastruktury krytycznej, 

2. Organizację łączności, 

3. Organizację systemu monitorowania zagrożeń, ostrzegania i alarmowania, 

4. Zasady informowania ludności o zagrożeniach i sposobach postępowania na wypadek 

zagrożeń, 

5. Organizację ewakuacji z obszarów zagrożonych, 

6. Organizację ratownictwa, opieki medycznej, pomocy społecznej oraz pomocy 

psychologicznej, 

7. Organizację ochrony przed zagrożeniami charakterystycznymi dla danego obszaru, 

8. Wykaz zawartych umów i porozumień związanych z realizacją zadań zawartych w planie    

      zarządzania kryzysowego, 

9. Zasady oraz tryb oceniania i dokumentowania szkód, 

10. Procedury uruchamiania rezerw państwowych, 

11. Wykaz infrastruktury krytycznej znajdującej się na terenie Gminy Samborzec,  

12. Priorytety w zakresie ochrony oraz odtwarzania infrastruktury krytycznej, 

13. Tryb aktualizacji Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego. 

14. Objaśnienia do stosowanych skrótów w opracowaniu 

15. Opinia GZZK. 

 Gminny Plan Zarządzania Kryzysowego zwany dalej Planem – stanowi jedno z 

podstawowych narzędzi działania Wójta Gminy w przypadku wystąpienia zagrożenia 

powodującego lub mogącego spowodować sytuację kryzysową o skali wymagającej 

koordynacji prowadzonych działań ratowniczo-zapobiegawczych na terenie gminy. 

Celem ww. Planu jest zapewnienie systemowego, skoordynowanego i efektywnego 

reagowania administracji publicznej na zdarzenia kryzysowe, zapewniającego właściwe 

prowadzenie działań, głównie w zakresie odpowiedzialności dotyczącej: kierowania i 
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nadzoru, informowania, ostrzegania i alarmowania ludności, łączności, ratownictwa, 

ewakuacji, pomocy społecznej, pomocy medycznej i porządku publicznego. 

Plan ma zastosowanie do operacyjnych działań wójta i podległych mu służb oraz 

jednostek w każdej fazie zarządzania kryzysowego. Jego celem jest: 

1. przydzielenie instytucjom i osobom fizycznym z terenu gminy obowiązków dotyczących 

wykonania określonych zadań w określonym miejscu i czasie, w sytuacji, gdy wymaga ona 

podjęcia czynności reagowania kryzysowego przez organ administracyjny; 

2. ustalenie zależności kierowania i współdziałania między instytucjami (organizacjami) i 

zasad koordynowania działań; 

3. określenie, jak ludzie i ich mienie będą chronieni w czasie sytuacji kryzysowej; 

4. określenie działań zmierzających do zapewnienia funkcjonalności, ciągłości działań i 

integralności infrastruktury krytycznej dla zapobiegania zagrożeniom, ryzykom lub słabym 

punktom oraz ograniczenia i neutralizacji ich skutków, a także szybkiego odtworzenia tej 

infrastruktury na wypadek awarii, ataków oraz innych zdarzeń zakłócających jej prawidłowe 

funkcjonowanie; 

5. określenie 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 kryzysowych. 

Treść planu odniesiono do: 

1. Sytuacji (stanów kryzysowych) będących następstwem: 

a) działania sił przyrody; 

b) katastrof i wypadków wynikających z działalności człowieka; 

c) 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. 

2. Etapów zarządzania kryzysowego: 

a) zapobieganiu sytuacjom kryzysowym; 

b) przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań; 

c) reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych; 

d) usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej. 
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I. PLAN GŁÓWNY 

I.1. CHARAKTERYSTYKA ZAGROŻEŃ ORAZ OCENA RYZYKA ICH WYSTĄPIENIA 

1. Powódź 
  

Powódź jest zjawiskiem naturalnym, spowodowanym gwałtownym topnieniem śniegu, 

intensywnymi deszczami, zlodzeniem rzek, krótkotrwałymi burzami. 

 Można przyjąć definicję, że z powodzią mamy do czynienia wtedy, gdy wezbrane wody rzeki, 

jeziora lub morza przekraczają granice, w których zwykle się mieszczą zalewając znaczne obszary 

lądu. 

 Powódź jest zjawiskiem naturalnym, związanym z obiegiem wody w przyrodzie, nie można 

ich zatem uniknąć ani dokładnie przewidzieć ich czasu, miejsca i rozmiaru. Wypracowano jednak 

metody przewidywania nadejścia fali powodziowej, wiążąc je ze zjawiskami meteorologicznymi,  

z drugiej strony zbudowano systemy technicznej ochrony przeciwpowodziowej, do których należą 

sztuczne zbiorniki wodne, wały przeciwpowodziowe, poldery, kanały i budowle hydrotechniczne. 

 Mimo tych zabezpieczeń powodzie nadal występują, powodując często śmierć ludzi oraz 

ogromne straty materialne. Przykładem takich powodzi są powodzie w latach 1997, 2001 i 2010 r. 

 Stopień zagrożenia powodziami jest determinowany gęstością zaludnienia, sposobem 

użytkowania dolin i terenów zalewowych, infrastrukturą techniczną, komunikacyjną itp. 

 W przypadku, gdy w zalanej dolinie znajduje się majątek o znacznej wartości , można mówić 

o dużej czy też katastrofalnej powodzi. Najczęściej za skalę powodzi przyjmuje się wielkość strat, do 

których zalicza się: zagrożenie życia ludzi, zniszczenie domów, dróg, upraw, zabytków kultury, 

dezorganizację życia społecznego, skażenie terenu i wód substancjami szkodliwymi. 

 Ze względu na zalany obszar rozróżniamy następujące rodzaje powodzi: 

 lokalne, obejmujące swym zasięgiem małe zlewnie i spowodowane opadami nawalnymi  

o dużej wydajności; 

 regionalne, obejmujące w zasadzie tylko jeden rejon hydrograficzny; 

 krajowe obejmujące kilka podstawowych regionów hydrograficznych, tu przyczyna powodzi 

są długotrwałe deszcze obejmujące swym zasięgiem większe obszary. 

Charakterystyka zagrożenia: 

Wezbraniowe – spowodowane są topnieniem pokrywy śnieżnej, jednocześnie przy opadach 

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

najgroźniejsze rozmiary przybierają na dużych rzekach nizinnych. 

Zatorowe – powstają na rzekach w wyniku tworzenia się zatorów lodowych, po okresowym 

ociepleniu lód kruszy się powodując zatory, która uniemożliwiają lub zmniejszają 
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przepływ wody w rzece. 

Opadowe – spowodowane intensywnymi opadami deszczu. Największe rozmiary na terenach 

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

nawałnicowego bardzo groźne w terenach górzystych. 

 

 Na terenie Gminy Samborzec mogą wystąpić zagrożenia powodziowe spowodowane 

wezbraniami, zatorami jak również intensywnymi opadami. 

 Wezbrania na rzekach Koprzywiance i Wiśle charakteryzują się szybkim wzrostem stanów 

wody, spłaszczoną kulminacją oraz bardzo powolnym opadaniem. Szybkość przesuwania się fali 

kulminacyjnej zależy od wielu czynników, m.in. międzywala, pory roku, wysokości opadów, im 

większa intensywność opadów i zasięg tym należy spodziewać się większych prędkości i krótszego 

czasu przepływu. 

 Na pozostałych rzekach z uwagi na ich niewielką długość oraz charakter zlewni, powódź 

może wystąpić tylko w wyniku intensywnych, lokalnych (tzw. oberwań chmury) opadów oraz 

gwałtownych roztopów. Nie stanowią one dużego zagrożenia powodziowego. 

 Zagrożenie powodziowe na terenie gminy występuje nie tylko od strony rzek. Intensywne 

opady deszczu przekraczające 50 mm/120 min mogą spowodować lokalną powódź. 

 Wschodnia część gminy położona w Dolinie Wisły jest płaska, więc woda z intensywnych 

opadów będzie łagodnie spływać powodując ewentualnie zalanie lokalnych obniżeń, zalanie piwnic, 

ewentualne podtopienia mieszkań, utrudnienia w ruchu pojazdów. 

 Zachodnia część gminy, położona na Wyżynie Sandomierskiej, gdzie cechą charakterystyczną 

jest występowanie terenów lekko falistych, porozcinanych gęstą siecią dolin i wąwozów powoduje, 

że podczas intensywnych opadów woda gwałtownie spływa tworząc kulminację fali powodziowej w 

wąwozach i dolinach. Przy intensywnych opadach spływająca gwałtownie woda może spowodować 

zniszczenia  w zabudowie położonej w dnie dolin, uprawach oraz szczególnie w lokalnych układach 

komunikacyjnych. Czynnik niszczący stanowi nie tylko woda, lecz także duża ilość zawiesiny 

niesiona przez wodę. Przy opadach powyżej 100 mm/g erozja wodna w lessach jest bardzo 

intensywna. Na wierzchowinie i skarpach powoduje wymycie gruntu nawet kilkumetrowej 

miąższości, w dolinach osadzenie warstwy namułu nawet kilkumetrowej miąższości. 

 Zapobieganie deszczom nawalnym oraz szkodom przez nie wyrządzonym jest niemożliwa, 

na szczęście występują one rzadko. Zapobieganie szkodom przy średnich opadach wymaga 

utrzymania urządzeń melioracji szczegółowych w dobrym stanie. 

 

 

 

 

 
 



 

 

8 

Liczba zagrożonych zalaniem lub zniszczeniem (powódź wezbraniowa, zatorowa) 
 

Sołectw Powierzchni 

(ha) 

Budynków mieszkalnych 

(szt.) 

Budynków użyteczn. 

publ.(szt.) 

Dróg 

(km) 

Mostów 

(szt.) 

Oczyszczalni 

ścieków (szt.) 

 

13 2750 1029 9 68 5 1 

 

Liczba zagrożonych podtopieniem (powódź opadowa) 
 

Sołectw Powierzchni 

(ha) 

Budynków mieszkalnych 

(szt.) 

Budynków użyteczn. 

publ.(szt.) 

Dróg 

(km) 

Mostów 

(szt.) 

Oczyszczalni 

ścieków (szt.) 

 

13 ok.200 ok. 50 0 15 2 0 

Łączna długość obwałowań wynosi 31,24 km.   

 Na podległym obszarze istnieją miejsca potencjalnego zagrożenia w przypadku wezbrania 

powodziowego, dotyczą one obwałowań, których wykaz zawiera poniższa tabela: 

Wykaz obwałowań ważniejszych rzek gminy stwarzających lub mogących stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa /km/ 

Wisła Koprzywianka Polanówka Gorzyczanka 
lewy wał prawy wał lewy wał prawy wał lewy wał prawy wał lewy wał prawy wał 

9,15 0,00 8,62 10,62 0,46 0,57 0,30 0,47 

 

Na wyszczególnione zagrożenia składają się następujące czynniki: 

 lokalne obniżenia korony wałów, 

 przesiąki i przebicia hydrotechniczne w korpusie i stopie wołów, 

 uszkodzenia wałów przez bobry, 

 pęknięcia podłużne wałów, 

 uszkodzenia korony wałów w czasie transportu materiałów i sprzętu przeciwpowodziowego 

w czasie powodzi. 

Ocena ryzyka wystąpienia zagrożenia powodziowego 

 Zagrożenie powodziowe występuje corocznie w czasie wiosennych roztopów na przełomie 

miesiąca marca i kwietnia oraz tzw. „wyżówki”, na przełomie czerwca i lipca. Jego wielkość 

uzależniona jest od stanu wody w rzekach, stopnia zlodowacenia rzek, grubości pokrywy śnieżnej, 

intensywności opadów oraz warunków atmosferycznych (gwałtowne ocieplenie i topnienie śniegów). 

Zagrożenie powodziowe występuje również coraz częściej w miesiącu maju podczas panowania 

niżów genueńskich. Zagrożenie powodzią opadową występuje zazwyczaj w miesiącach letnich 

czerwiec – sierpień i jest związane z opadami typu burzowego.    
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Możliwe skutki: 

 Straty śmiertelne wśród ludności; 

 Zniszczenie budynków, zakładów pracy, dróg, urządzeń energetycznych  

i telekomunikacyjnych , infrastruktury komunalnej oraz mienia ludności; 

 Zniszczenia upraw rolnych; 

 Straty bezpowrotne wśród zwierząt dzikich oraz ptactwa domowego; 

 Zatopienie i zniszczenia cmentarzy; 

 Zalanie i zniszczenie oczyszczalni ścieków; 

 Brak wody pitnej, żywności oraz pasz; 

 Możliwość wystąpienia epidemii oraz epizootii; 

 Możliwość wystąpienia plagi owadów i gryzoni. 

2. Huragany 

 Na terenie Gminy Samborzec istnieje wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia wiatru, 

którego prędkość niesie element zagrożenia utraty mienia, poszkodowania zdrowia i wyrządzenia 

szkód w gospodarce i ludności. Wg specjalistów prędkości wiatru, które powodują pierwsze 

zniszczenia jest prędkość 17 m/s. Skala zniszczeń postępuje w miarę przyrostu prędkości wiatru. 

Według klasyfikacji maksymalnych prędkości wiatru w Polsce i skutków ich działania już przy 

prędkości od 25 do 28 m/s można mówić o wiatrach huraganowych powodujących znaczne 

uszkodzenia budynków, wież i kominów oraz utrudniających jazdę samochodów osobowych po 

szosie. 

W przedziale 29 – 32 m/s mamy do czynienia z gwałtownymi wiatrami huraganowymi, 

powodującymi zniszczenia zabudowań, zrywanie odcinków linii energetycznych oraz utrudniających 

jazdę samochodów ciężarowych. 

Natomiast w przypadku huraganu siła wiatru osiąga prędkość od 33 – 55 m/s . Przewidywane 

skutki takiego zjawiska to: zrywanie przez wiatr całego poszycia dachów, wyrywanie dużych drzew 

z korzeniami na większych przestrzeniach, zrywanie linii przesyłowych, niszczenie konstrukcji 

budowlanych oraz „zdmuchiwanie” z szosy jadących samochodów. 

Według Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w Polsce stosowana jest 3 stopniowa 

skala szacowania skutków działania wiatru: 

1 stopień - uszkodzenia budynków, dachów; szkody w drzewostanie, łamanie gałęzi i drzew; 

utrudnienia komunikacyjne. 

2 stopień - uszkodzenia budynków, dachów; łamanie i wyrywanie drzew z korzeniami; utrudnienia  

w komunikacji; uszkodzenia linii napowietrznych 
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3 stopień - niszczenie zabudowań, zrywanie dachów; niszczenie linii napowietrznych; duże szkody  

w drzewostanie; znaczne utrudnienia w komunikacji; zagrożenie życia. 

Możliwe skutki 

 Niebezpieczeństwo utraty zdrowia i życia. 

 Pozbawienie prądu. 

 Zniszczenie różnorodnej infrastruktury technicznej. 

 Blokada szlaków komunikacyjnych. 

 Zniszczenie budynków mieszkalnych. 

 Powstanie szkód w rolnictwie i leśnictwie. 

Możliwości reagowania 

 Podstawą zapewnienia bezpieczeństwa ludzi żyjących w obszarze zagrożenia huraganami jest 

system wczesnego ostrzegania, zorganizowany przez służbę meteorologiczną. Analiza dostępnych 

informacji pozwala na ogłaszanie alarmu o zagrożeniu na co najmniej dobę przed huraganem, dając 

tym samym czas na zabezpieczenie domów i ewakuację z zagrożonego terenu. Wiedza ta nie 

pozwala jednak uniknąć strat materialnych. Zgodnie z art. 3 ustawy o stanie klęski żywiołowej silne 

wiatry (ich skutki) mogą być jedną z przyczyn wprowadzenia stanu klęski żywiołowej. 

Ocena ryzyka jego wystąpienia: 

Gwałtowne zjawiska meteorologiczne tego typu są bardzo trudne do monitorowania w zakresie 

wcześniejszego ich wykrycia i precyzyjnego ustalenia miejsca, w którym mogą wystąpić oraz ich 

rozległości i intensywności. Występowanie tych zagrożeń jest coraz częstsze i intensywniejsze w 

swoim charakterze. 

3. Pożary 

 Największą grupę z nich stanowią pożary obiektów mieszkalnych, upraw i budynków 

rolniczych. Charakterystyczną cechą zagrożeń pożarowych jest sezonowość ich występowania, a 

skutkiem są straty materialne oraz obrażenia u ludzi i zwierząt. 

Czynniki sprzyjające 

 Najczęściej przyczynami pożarów są: podpalenia umyślne, nieostrożność przy posługiwaniu 

się otwartym ogniem, wady urządzeń i instalacji elektrycznych oraz wady i nieprawidłowa 

eksploatacja urządzeń grzewczych. 

Zagrożenie pożarowe gminy. 

Zagrożenie pożarowe Gminy Samborzec wynika z występowania na jej terenie wielu użytków 

rolnych, na których w okresie wiosenno-letnim zalegają suche trawy, a we wsiach z charakteru 

zabudowy, jej zwartości oraz konstrukcji zawierającej wiele łatwopalnych elementów.  
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Wielkość zagrożenia pożarowego użytków rolnych i traw jest zmienna w skali roku i można 

traktować ją jako pochodną zmian pogodowych. Największe zagrożenie występuje wiosną i w porze 

letniej, w warunkach braku opadów atmosferycznych. Jego skalę można ocenić zarówno w 

kontekście dużej liczby zaistniałych pożarów. Obszary o największym zagrożeniu pożarowym 

sytuują się wzdłuż szlaków komunikacyjnych oraz wałów przeciwpowodziowych. Niemniej  

w sytuacjach kryzysowych poziom zagrożenia pożarowego w tym obszarze może gwałtownie 

wzrosnąć i mogą przybrać charakter masowy. 

Charakterystyka zagrożenia 

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

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

samoczynnego zapłonu, awarii sieci elektrycznych, maszyn i urządzeń, zaprószenie ognia lub 

podpalenie. 

Ocena ryzyka jego wystąpienia 

Zagrożenie pożarowe jest bardzo realne w użytkach rolnych, szczególnie podczas długich 

okresów upałów połączonych z wysoką temperaturą i okresem bez deszczu. Pożary mogą wystąpić 

także w zakładach pracy oraz budynkach mieszkalnych i budynkach gospodarczych. 

Możliwe skutki: 

 możliwość powstania strat śmiertelnych wśród ludności, 

 zniszczenie budynków, zakładów pracy, urządzeń energetycznych i telekomunikacyjnych, 

 zniszczenia upraw rolnych, 

 zakłócenia w komunikacji, dostawach energii i telekomunikacji, 

 straty wśród zwierząt domowych i dzikich, 

 degradacja środowiska naturalnego oraz naruszenie stosunków wodnych w regionie, 

 utrata miejsc pracy. 

4. Susze 

Rozróżniamy trzy rodzaje suszy: 

 atmosferyczną, 

 glebową (rolniczą), 

 hydrologiczną. 

 Jeśli w Polsce, w okresie wegetacyjnym, przez 20 dni nie ma opadów, uznaje się, że nastąpił 

początek suszy atmosferycznej. Dalszy brak opadów powoduje suszę glebową, która wpływa 

niekorzystnie na wzrost roślin. Nawet, jeśli w tym czasie opady są minimalne, efekty suszy glebowej 
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mogą zostać złagodzone, lecz mimo to susza może przejść w stan suszy hydrologicznej. Susze 

atmosferyczna i glebowa zanikają stosunkowo szybko, natomiast susza hydrologiczna, której 

efektem jest niżówka hydrologiczna  (czyli obniżenie się poziomu wód powierzchniowych                     

i podziemnych) trwa na ogół długo, nawet kilka sezonów, bowiem odbudowa zasobów wodnych 

wymaga obfitych oraz długotrwałych opadów deszczu i śniegu. Rozpatrując zjawisko suszy  

w kategoriach poza przyrodniczych, możemy mówić również o suszy społeczno-ekonomicznej. 

 Brak wody w rzekach i obniżenie się poziomu wód gruntowych, będące skutkiem suszy, mają 

bardzo poważne konsekwencje dla całej gospodarki, szczególnie tych gałęzi przemysłu, które 

potrzebują większych ilości wody. Konieczne jest uwzględnianie wystąpienia suszy w planach 

zarządzania kryzysowego, opracowywanych na wszystkich szczeblach administracji. Jednym z 

ważnych elementów takiego planu jest rozwiązanie sposobów reglamentowania wody dla różnych 

stopni zagrożenia suszą. Nie ogranicza się jednak, nawet w czasie suszy, dostaw wody przeznaczonej 

na zaspokojenie bezpośrednich potrzeb ludzi oraz do gaszenia pożarów.  Niekorzystnym efektem 

suszy jest wzrost zagrożenia ekologicznego i pożarowego. Jeśli przy niskich stanach wody do rzek 

odprowadzane są niezmienione ilości ścieków, wzrasta znacznie ich stężenie. Susze spowodowane są 

długotrwałym ograniczeniem opadów. Różnią się od większości katastrof naturalnych 

rozpoczynających się nagle, w ściśle określonym momencie i mających szybki oraz gwałtowny 

przebieg. Trudno określić dokładnie, jaki jest zasięg terytorialny suszy oraz kiedy zaczyna się lub 

kończy. Jej konsekwencje w postaci kosztów są ogromne, a skutki porównywalne  z innymi wielkimi  

zagrożeniami.   

 W Polsce susze występują najczęściej wtedy, gdy w okresie wegetacyjnym napływa bardzo 

ciepłe i suche powietrze. Jeśli okres ten poprzedzony jest opadami mniejszymi od przeciętnych, 

zjawisko suszy może się pogłębić. Statystycznie w Polsce taka sytuacja zdarza się raz na 4-7 lat.  

W minionym stuleciu za najbardziej dotkliwe uważa się susze z 1921 i 1992 r. 

Ocena ryzyka jego wystąpienia: 

Susze mogą wystąpić na obszarze całej gminy. 

5. Burze śnieżne, zawieje i zamiecie. 

 Pod pojęciem „burza śnieżna” należy rozumieć wielogodzinne obfite opady śniegu 

połączone z silnymi wiatrami. 

Zamiecią śnieżną - nazywamy wichurę porywającą padające lub leżące już na ziemi płatki śniegu. 

Zamiecie występują głównie wówczas, gdy śnieg jest suchy. 

Zawieja - jest zamiecią śnieżną przy równoczesnym opadzie śniegu. Zjawiska te powodują 

ograniczenie widzialności i powstawanie śnieżnych zasp. 
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 Zawieje i zamiecie śnieżne powodują, że utrzymanie przejezdności dróg jest bardzo trudne. 

Na zaśnieżonej i oblodzonej nawierzchni dochodzi do wypadków. 

 Podczas śnieżycy oraz burzy śnieżnej opady są na tyle intensywne iż może dojść do 

zasypania miejscowości niemal w ciągu kilkunastu minut. Warto zapamiętać także, że najsilniejsze 

opady występują zimą głównie podczas gwałtownego przejścia z temperatur ujemnych na dodatnie 

oraz odwrotnie. Przy temperaturze zera stopni opady śniegu są najbardziej intensywne, a opadające 

na ziemię śnieżynki mają największe rozmiary, są one tym większe im bardziej dodatnia jest 

temperatura. Taki śnieg jest bardzo mokry, obfituje w wodę i często prowadzi do łamania się drzew 

oraz zawalania się budynków. Im większy jest mróz, tym płatki śniegu są mniejsze, aż wreszcie 

przyjmują postać igiełek lodowych. Śnieg w Polsce pada zwykle do temperatury nie przekraczającej 

minus 10 stopni. Przy kilkunastostopniowym mrozie niebo w większości przypadków jest całkowicie 

czyste. 

Ocena ryzyka jego wystąpienia: 

 Gwałtowne zjawiska atmosferyczne tego typu mogą wystąpić w okresie późno jesiennym, i 

zimy na całym obszarze Gminy Samborzec. Klęska śnieżycy może znacznie lub całkowicie 

unieruchomić, ewentualnie utrudnić komunikację drogową. W połączeniu z silnymi wiatrami mogą 

uszkodzić budynki mieszkalne, gospodarcze, konstrukcje przemysłowe i infrastrukturę, linie 

energetyczne, linie telefoniczne napowietrzne. 

6. Intensywne opady deszczu (gradu) 

Silne opady deszczu na terenie gminy mogą spowodować sytuacje zalewowe piwnic, 

budynków mieszkalnych, zakładów pracy, szkół, pól i sadów owocowych. Wystepują zazwyczaj w 

okresie wiosenno-letnim. Nie powodują zagrożenia dla życia ludzkiego. 

Najczęstszą przyczyną wystąpienia gradobicia jest powstanie chmur gradowych na skutek 

silnych, pionowych ruchów powietrza. Zjawisko to ma miejsce przeważnie w okresie letnim. 

Grad to opad z wody zmarzłej, którego ziarna sięgają takiej wielkości, że mogą sprawić 

szkody w gospodarce rolnej. Gradobicie jest przeważnie związane ze zjawiskiem burzy. Grad 

przyjmuje postać bryłek lodowych o wielkości od 0,8 mm do 4 cm i więcej. 

Chociaż gradobicie trwa dość krótko, powoduje jednak ogromne szkody. Spadające z dużą 

siłą gradziny niszczą kwiaty i pączki roślin, łamią zboża i gałęzie, zabijają drobne ptactwo i 

zwierzęta. W miejscach uszkodzonych przez grad zarówno na drzewach jak i warzywach szybko 

rozwijają się różnego rodzaju pasożyty. W czasie większych gradobić powstają duże szkody w 

budynkach, a także mogą być zagrożeniem dla ludzi. 
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Wnioski oraz ocena ryzyka wystapienia zagrożenia: 

Prognozowaniem wystapienia intensywnego deszczu bądź gradu zajmują się 

wyspecjalizowane służby meteorologiczne, które prowadzą na bieżaco monitoring warunków 

pogodowych a w razie zagrożenia wystąpienia opadu wydają ostrzeżenia o terminie, miejscu i czasie 

zdarzenia. Wydane ostrzeżenia zamieszczane są na stronach internetowych a także wysyłane do 

wojewódzkich i powiatowych centrów zarządzania kryzysowego. Urząd Gminy w Samborcu 

otrzymuje od PCZK treści ostrzeżeń. 

 Z oceny zagrożenia wynika, że intensywne opady deszczu nie są zagrożeniem dla życia 

ludzkiego. W wypadku zalania piwnic, budynków mieszkalnych, zakładów pracy, szkół, pól czy 

sadów owocowych należy wezwać jednostki OSP celem usunięcia wodyz zalanych pomieszczeń. 

Z oceny gradobicia wynika, że jest ono bardzo niebezpieczne, może powodować straty w 

budynkach, uprawach a także przyczynić się do utraty zdrowia i życia mieszkańców.   

Aby ograniczać negatywne skutki deszczu i gradobicia należy utrzymywać w należytym stanie 

technicznym urządzenia melioracji, urządzenia ostrzegania i alarmowanie mieszkańców, 

przygotować siły i środki do działań ratowniczych, przygotować komisję do oceny strat i szkód 

spowodowanych przez deszcz i grad, informoć mieszkańców gminy by nie opuszczali mieszkań w 

czasie gradobicia a jeżeli są poza domem by ukryli się w bezpiecznym miejscu.  

 

7. Wysoka temperatura powietrza 

 
Wysokie temperatury – upały są niebezpieczne dla życia zdrowia zdrowia ludzkiego, ale także 

zwierząt domowych, ptactwa i dzikiej zwierzyny. Mogą wywołać tak zwany uraz termiczny, który 

może przybrać postać oparzenia słonecznego lub przegrzania organizmu. Ponadto mogą wywołać 

suszę glebową, która z kolei powoduje suszę biologiczną. Susza biologiczna staje się przyczyną 

dużych strat w rolnictwie, wysychania drzew owocowych, przydrożnych. W razie dalszego braku 

opadów deszczu spotkamy się ze zjawiskiem suszy hydrologicznej, czyli obniżenia się źródła wód 

gruntowych i wysychania mniejszych cieków.  

Wnioski oraz ocena ryzyka wystapienia zagrożenia: 

Prognozowaniem wystapienia wysokich temperatur zajmują się wyspecjalizowane służby 

meteorologiczne, które prowadzą na bieżaco monitoring warunków pogodowych a w razie 

zagrożenia wystąpienia upału wydają ostrzeżenia o terminie, miejscu i czasie zdarzenia. Wydane 

ostrzeżenia zamieszczane są na stronach internetowych a także wysyłane do wojewódzkich 

wojewódzkich powiatowych centrów zarządzania kryzysowego. Urząd Gminy w Samborcu 

otrzymuje od PCZK treści ostrzeżeń. Upały występują zazwyczaj w miesiącach letnich. 

Z oceny zagrożenia wynika, że są one bardzo groźne i nawet ograniczenia skutków, jakie 

wywołują wymaga dużego przygotowania organizacyjnego i fachowego poprzez: prowadzenie 
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działań profilaktycznych wśród mieszkańców gminy w zakresie zapobiegania skutkom wysokich 

temperatur i udzielania pierwszej pomocy potrzebującym w przypadku urazu termicznego; dążenie 

do dobrej współpracy ze służbą zdrowia na terenie Gminy Samborzec; zapewnienie sprawnego 

alarmowania i powiadamiania wydzielonych sił i środków do prowadzenia działań ratowniczo – 

gaśniczych; wyznaczenie komisji do oceny strat i szkód w czasie suszy w rolnictwie i skutków 

zaistniałych pożarów; zapewnienie ludności poszkodowanej wody pitnej, żywności, odzieży  

i lekarstw. 

 

8. Niska temperatura powietrza 
 

Niskie temperatury powietrza powodują mrozy, które w pewnych sytuacjach stanowią 

poważną groźbę dla ludzi, zwierząt i przede wszystkim gospodarki rolnej. 

 Wymarzają wówczas ozime zboża, drzewa owocowe, w wielu przypadkach silne mrozy, 

połączone nie rzadko ze śnieżycami, zagrażają bezpośrednio ludziom. Ala nie tylko wielkie mrozy 

(bardzo niskie temperatury) przynoszą ogromne straty na określonych terenach. 

Również przymrozki, mające miejsce w okresie wiosennym, są także przyczyną wielkich strat 

gospodarczych. Na obszarze naszego kraju pojawiają się bardzo często w granicach 6 – 7 stopni i 

powodują spustoszenia głównie w rolnictwie, a przede wszystkim w sadownictwie i ogrodnictwie. 

Wnioski oraz ocena ryzyka wystapienia zagrożenia: 

Prognozowaniem wystapienia niskich temperatur zajmują się wyspecjalizowane służby 

meteorologiczne, które prowadzą na bieżaco monitoring warunków pogodowych a w razie 

zagrożenia wystąpienia silnych mrozów wydają ostrzeżenia o terminie, miejscu i czasie zdarzenia. 

Wydane ostrzeżenia zamieszczane są na stronach internetowych a także wysyłane do wojewódzkich 

i powiatowych centrów zarządzania kryzysowego. Urząd Gminy w Samborcu otrzymuje od PCZK 

treści ostrzeżeń. Silne mrozy występują w miesiącach zimowych – grudzień – luty. 

Niskie temperatury powietrza – mrozy wymagają przygotowania mieszkańców gminy do 

przetrwania poprzez: systematyczne prowadzenia działań profilaktycznych mających na celu 

przygotowanie mieszkańców gminy do przetrwania czasu niskich temperatur; organizowanie 

pomocy dla osób wychłodzonych poprzez powolne ogrzewanie i natychmiastową pomoc medyczną; 

informowanie mieszkańców gminy o zbliżającym się zagrożeniu i zasadach zachowania, 

zabezpieczenie miejsc noclegowych osobom wyżywienia osobom potrzebującym; przerwanie 

nauczania w szkołach; przygotowanie Ośrodków Zdrowia na terenie gminy do udzielenia pomocy 

medycznej osobom potrzebującym; zabezpieczenie budynków, pomieszczeń przed utratą ciepła; 

usuwanie sopli ludu z krawędzi dachów, zapewnienie sił i środków do prowadzenia akcji ratowniczo 

– gaśniczych. 
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9.Katastrofy budowlane 
  

 Katastrofy budowlane mogą powstać podczas obsunięcia się ziemi, wybuchu gazu,  dywersji 

lub pod ciężarem dużych ilości śniegu. Dotyczy to szczególnie budowli wielkopowierzchniowych i 

budynków wysokich. Mogą być spowodowane również takimi czynnikami jak: huragany, silne 

wiatry, ulewne deszcze, oraz  erozje gleby spowodowane przez wodę.   

 Przeloty statków należących do: powietrznych sił zbrojnych, aeroklubów, lotniczej kolumny 

sanitarnej, zespołu usług agrolotniczych stwarzają możliwość katastrofy nad terenami 

zabudowanymi i niezabudowanymi. 

W przepadku katastrof budowlanych  prognozowane skutki mogą być następujące; 

- zagrożenie dla zdrowia i życia osób znajdujących się w obiekcie  

- zagrożenie obiektów przyległych  z koniecznością  ewakuacji 

- zagrożenie rozszczelnieniem się instalacji gazowych a w konsekwencji potencjalne  pożary 

obiektów które uległy katastrofie  

Charakterystyka zagrożenia: 

 Na terenie Gminy Samborzec realnie katastrofy budowlane mogą powstać głównie w wyniku 

czynników atmosferycznych, anomalii pogodowych i błędów ludzkich podczas ich budowy.   

Ocena ryzyka jego wystąpienia: 

Katastrofy budowlane i techniczne mogą obecnie zdarzyć się częściej, ze względu na 

istniejące na terenie gminy duże obiekty wielkopowierzchniowe tj.: hale sportowe i widowiskowe  

oraz hale magazynowe indywidualnych rolników. 

 

10.   Epidemie 
 

Na terenie gminy zagrożenia epidemiologiczne mogą pochodzić z następujących źródeł; 

 spożycie zakażonej żywności 

 rozwijać się w określonych przedziałach czasowych jako następstwo między innymi 

warunków atmosferycznych 

 poprzez kontakty z osobą zakażoną 

 w sytuacji powodziowej w wyniku wystąpienia rzek lub długotrwałych opadów 

atmosferycznych szczególnie w rejonach duża ilość szamb i indywidualnych ujęć wody 

 jako skutek ataku bioterorystycznego 

Wyróżniamy dwa rodzaje rozprzestrzeniania się epidemii; 

- źródło punktowe/żywność , ujęcia wody/ 

- poprzez kontakty osobiste 
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W pierwszym przypadku występuje nagle i w bardzo krótkim czasie może objąć znaczną 

grupę osób. W drugim przypadku postępuje wolniej, ale jest znacznie trudniejsza do opanowania z 

względu na utrudnioną identyfikację źródła. W pierwszym przypadku źródłem może być np. 

zakażona żywność i obejmować w szczególności grupy osób korzystających ze zbiorowych punktów 

żywienia. Możliwości powstania na szerszą skalę zagrożeń epidemiologicznych i rozprzestrzeniania 

się tą metodą należy upatrywać w punktach tj. stołówki w szkołach i przedszkolach.. Możliwość 

powstawania zagrożeń epidemiologicznych na terenie gminy rozpowszechnianych poprzez kontakty 

osobiste wiąże się z niekontrolowanym napływem ludności pochodzącej szczególnie z krajów WNP 

oraz z krajów azjatyckich. Wiąże się to z podejmowaniem pracy u polskich pracodawców lub prac 

sezonowych w rolnictwie. Może to sprzyjać niekontrolowanemu wzrostowi zachorowań na choroby 

zakaźne specyficzne dla regionu azjatyckiego. Zagrożenia epidemiologiczne mogą być również 

związane z turystyką mieszkańców gminy do egzotycznych krajów.  

            Do podstawowych chorób zakaźnych związanych z turystyką do krajów zwiększonego 

ryzyka możemy zaliczyć dżumę, żółtą febrę, cholerę. Inną chorobą zakaźną która może stwarzać 

zagrożenie epidemiologiczne jest ospa prawdziwa. W związku z tym, że od 1980 r. ospa prawdziwa 

nie występuje w populacji ludzkiej stwarza sytuację powszechnej wrażliwości na tę chorobę. 

Wysoka zaraźliwość tej choroby przy braku dostatecznych zapasów szczepionki może doprowadzić 

do epidemii na szeroką skalę. 

W zależności od rodzaju epidemii oraz jej rozległości mogą być podjęte działania; 

 obowiązkowe szczepienia 

 czasowa izolacja dużych grup ludzi 

 wydanie zakazu wstępu na tereny objęte epidemią 

 określenie zasad zachowania z jednoczesnym ograniczeniem przebywania w zagrożonym 

rejonie 

Do podstawowych zadań gminy należeć będzie. 

Na wniosek Powiatowego Inspektora Sanitarnego; 

- wydzielenie i przygotowanie obiektów wskazanych przez PIS mogących służyć do celów 

obserwacyjnych lub izolacji chorych na choroby zakaźne szczególnie niebezpieczne przy masowych 

zachorowaniach. 

W przypadku zagrożeń epidemiologicznych na obszarze gminy będących następstwem zalania 

terenów w wyniku wystąpienia rzek bądź ulewnych długotrwałych opadów atmosferycznych do 

zadań gminy należeć będzie; 

a/ w czasie stanu powodziowego; 

 przekazanie do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej informacji o zalanych 

terenach 
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 zaewidencjonowanie potencjalnie zagrożonych posesji 

 prowadzenie ewidencji dowożonej wody 

 doprowadzenie informacji o konieczności używania do celów spożywczych tylko wody 

przegotowanej 

b/ po opadnięciu wód 

-wskazanie komunalnych i indywidualnych ujęć wody do badania przez PSS-E, 

-nakazanie czyszczenia i dezynfekcji studni ich właścicielom lub użytkownikom z rejonów uznanych 

za zagrożone, 

-doprowadzenie informacji o przydatności wody do celów spożywczych. 

 

11.   Epizootie 

Choroby zakaźne mogące wywołać epizootie stanowią poważne zagrożenie ponieważ: 

 niektóre jednostki chorobowe mogą wywołać zakażenia u ludzi, 

 mogą spowodować znaczne straty ekonomiczne. 

 Do najbardziej groźnych chorób mogących wystąpić wśród zwierząt należą: 

 wścieklizna wśród dzikich zwierząt,  

 cholera drobiu. 

 

Charakterystyka zagrożenia 

Na terenie Gminy Samborzec brak jest ferm hodowlanych, zwierzęta hodowlane występują 

sporadycznie z tendencją spadkową. Jedyne zagrożenie stanowią zwierzęta dziko żyjące. 

 Zagrożenie epizootyczne z prawdopodobieństwem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy 

ptaków może objąć cały obszar gminy ze szczególnym uwzględnieniem rejonów na wzdłuż rzek 

Wisły i Korzywianki ze względu na siedziska ptactwa dziko żyjącego.  

Ocena ryzyka jego wystąpienia 

Zagrożenie epizootyczne – średni poziom zagrożenia.  

 

12.   Katastrofy drogowe 

Wypadki drogowe nie są rzadkością. Uczestniczą w nich kierowcy samochodów, jak i piesi. 

Brawurowa jazda często może skończyć się źle nie tylko dla niebezpiecznie jadącego kierowcy, ale 

także dla jego pasażerów oraz innych pojazdów na drodze oraz pieszych. 

Zagrożenie to może być spowodowane – nieprzestrzeganiem przepisów drogowych przez 

kierującego pojazdem, wadliwym opakowaniem przewożonego materiału, uszkodzeniami  

mechanicznymi urządzeń zabezpieczających i inne.  
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Realizacja przewozów materiałów niebezpiecznych odbywa się w dwojaki sposób - na krótkich 

trasach i nosi cechy obrotu indywidualnego oraz na trasach długich, przeważnie w obrocie hurtowym.  

Szczególnie ważnymi zjawiskami – „na celowniku medialnym” – są spektakularne katastrofy 

autobusów – przewożących dzieci na kolonie i wycieczki, pielgrzymów, sportowców czy 

uczestników zwykłych wycieczek.  

Niektóre wypadki drogowe mogą powodować zagrożenie środowiska, bądź życia lub zdrowia 

ludności przebywającej w miejscu wypadku – w przypadku przewozów substancji niebezpiecznych, 

a także częściowy paraliż komunikacyjny. 

Skutki katastrof drogowych: 

- degradacja środowiska naturalnego, w przypadku katastrofy drogowej z udziałem materiałów 

niebezpiecznych; 

- konieczność organizowania i prowadzenia ewakuacji – jeśli taka katastrofa będzie miała miejsce w 

terenie zabudowanym; 

- krótko- lub długotrwały paraliż komunikacyjny 

 

Charakterystyka zagrożenia 

Najważniejszym połączeniem drogowym przebiegającym przez Gminę Samborzec jest droga 

krajowa  nr 79  – Warszawa - Bytom. 

Katastrofy drogowe, mogą wystąpić praktycznie tylko w tym rejonie. Można jednak z dużym 

prawdopodobieństwem przyjąć, że duże katastrofy komunikacyjne powstaną w rejonach  

o zwiększonym natężeniu ruchu, które stanowią najważniejsze szlaki komunikacyjne województwa. 

 

Ocena ryzyka jego wystąpienia 

Analizując wystepowanie wypadków drogowych w ostatnich latach na terenie Gminy 

Samborzec możemy uznać, że dochodzi do tzw. małych wypadków komunikacyjnych i małych 

kolizji, jest ich jednak z roku na rok coraz mniej. Wpływ na to mają częstsze kontrole drogowe 

prowadzone przez Policje a także lepsza nawierzchnia dróg.  

Wystąpienie poważnej katastrofy drogowej jest realne ale małoprawdopodobne. 

 

13.   Zakłócenia w dostawie wody 

W przypadku wyłączenia z eksploatacji któregoś z obiektów produkcyjnych, bądź awarii odcinka 

magistrali wodociągowej mogą wystąpić zakłócenia w dostawie wody do niektórych rejonów. Zakres 

i skala tych utrudnień uzależniona jest od miejsca powstania awarii. W skrajnych przypadkach, 

pozbawiony dostawy wody może być znaczny obszar. 

Obok klasycznych awarii na sieci wodociągowej, również na obiektach produkcyjnych mogą 
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wystąpić zdarzenia, zagrażające dostawie wody w wymaganej ilości, jakości i ciśnieniu. 

Należy do nich zaliczyć przede wszystkim: 

- zagrożenia, wynikające z rozszczelnienia instalacji do dawkowania środków do dezynfekcji wody 

oraz zbiorników do ich przechowywania, w szczególności beczek z chlorem ciekłym. Zaistnienie 

tego typu zdarzenia może pociągać za sobą destabilizację mikrobiologiczną wody w sieci 

wodociągowej, spowodowaną brakiem możliwości dezynfekcji wody na czas usuwania awarii 

urządzeń do dezynfekcji wody. W zależności od skali awarii i zagrożenia osób, znajdujących się w 

rejonie skażenia, których ratowanie musi być działaniem priorytetowym, może dojść do braku 

podaży wody do odbiorców, nawet na relatywnie dużym obszarze np. przynależnym do obiektu 

produkcyjnego, na terenie którego może pojawić się ww. zagrożenie; 

- zagrożenie wyłączeniem zasilania energetycznego obiektów produkcyjnych trwającm dłużej niż 12 

godzin, a tym samym braku możliwości ujmowania, uzdatniania i dystrybucji wody do odbiorców. 

Ostatnie wydarzenia na terenie naszego kraju pokazują, że wyłączenia energii elektrycznej są 

następstwem coraz częściej występujących, siejących wszechobecne spustoszenie zjawisk 

atmosferycznych 

 

Charakterystyka zagrożenia 

Gmina  objęta  jest systemem zbiorowego i grupowego zaopatrzenia w wodę.  

Na terenie gminy  znajduje się ujęcie wody i stacja jej uzdatniania oraz przepompownie i 

oczyszczalnia ścieków.  

Szczególne niebezpieczeństwo zagrożenia chemicznego i biologicznego stanowią ujęcia 

wodne, nie tylko spowodowane przypadkowymi zanieczyszczeniami, ale także celową działalnością 

przestępczą (terrorystyczną). W związku z tym dużą uwagę należy skupić na ich ochronie.  

Zagrożenia chemiczne i biologiczne, a także wynikające z rozszczelnienia instalacji do 

dawkowania środków chemicznych używanych podczas produkcji wody mogą spowodować nie 

tylko powstanie chorób zakaźnych ludzi i zwierząt, ale będą także miały wpływ na podaż wody dla 

mieszkańców i zabezpieczenie jej    z innych źródeł (ze względu na zakaz produkowania skażonej 

wody), co wymagać będzie odpowiedniej organizacji i ograniczeń.   

Klasyczne awarie na sieci wodociągowej czy zagrożenia wyłączenia zasilania energetycznego 

obiektów produkcyjnych nie wywołają zakażeń wody, ale spowodują czasowy jej brak, co zmusi 

odpowiednie służby i administrację publiczną do właściwego zabezpieczenia mieszkańców w wodę 

Skutki zakłóceń w dostawie wody mogą być następujące: 

- w przypadku długotrwałych zakłóceń o dużym zasięgu może załamać się organizacja dowozu wody 

– brak odpowiedniej liczby beczkowozów; 

- możliwość powstawania chorób zakaźnych – w przypadku zatrucia wody lub jej spożywania z 
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niesprawdzonych źródeł; 

- zwiększona działalność służb medycznych; 

- konieczność nałożenia świadczeń rzeczowych i osobistych; 

- prawdopodobieństwo wystąpienia zamieszek – m.in. w sklepach, powodowane masowym 

wykupywaniem wody pitnej, ale także w „ruchomych” punktach dystrybucji wody – stąd 

zwiększona działalność służb porządkowych; 

- wystąpienie konieczności organizowania i prowadzenia ewakuacji doraźnej, co z kolei może 

wywołać zakłócenia komunikacyjne. 

 

Ocena ryzyka jego wystąpienia 

Analizując wystepowanie zakłóceń w dostawie wody w ostatnich latach na terenie Gminy 

Samborzec możemy uznać, że dochodzi do nich sporadycznie Wpływ na to mają najczęściej silne 

długotrwałe mrozy a także odcinkowe wysłużenie sieci wodociągowej.  

Wystąpienie długotrwałych zakłóceń w dostawie wody jest małoprawdopodobne. 

 

14.   Ataki terrorystyczne 

Zagrożenie terrorystyczne w świetle informacji przekazywanych przez odpowiedzialne służby 

specjalne, należy uznać aktualnie za pozostające na poziomie niskim.  

Ewentualne zagrożenie atakami terrorystycznymi w najbliższych latach wynikać może głównie z 

zaangażowania Polski w działania koalicji antyterrorystycznej podejmowane poza granicami kraju i 

z postrzegania Polski jako jednego z czołowych aliantów Stanów Zjednoczonych. Dlatego też, 

ewentualne ataki terrorystyczne skierowane będą głównie przeciwko polskim żołnierzom 

operującym w Afganistanie i ich bazom, oraz mogą koncentrować się na personelu i infrastrukturze 

misji dyplomatycznych RP, misji humanitarnych i pozostałych obywatelach RP przebywających na 

terytorium Azji Środkowo-Wschodniej oraz w krajach arabskich charakteryzujących się nasilonym 

ekstremizmem islamskim.  

Skutki zagrożeń terrorystycznych to: 

- zagrożenie zdrowia i życia ludzi i zwierząt, mienia i środowiska; 

- powstanie zagrożeń epidemicznych czy wystąpienie epidemii; 

- paraliż administracyjny – w przypadku zniszczenia odpowiedniej infrastruktury; 

- czasowy paraliż komunikacyjny – w przypadku zniszczeń obiektów budowlanych (drogowo-

mostowych); 

- zakłócenia w dostawie energii, wody, gazu itd.; 

- zalania terenu, w wyniku zniszczeń zbiorników retencyjnych; 

- prawdopodobieństwo prowadzenia ewakuacji i zapewnienia osobom poszkodowanym 
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odpowiednich warunków socjalno-bytowych; 

- wzmożone – a przez to być może niewystarczające w początkowej fazie – działania ratownicze 

służb medycznych; 

- konieczność użycia sił i środków wojska oraz wolontariatu; 

- poniesienie znacznych strat materialnych; 

- w niektórych przypadkach długoterminowe odtwarzanie zasobów; 

- oddziaływanie w sposób negatywny na psychikę obywateli 

 

Charakterystyka zagrożenia 

W  Gminie Samborzec  atakami terrorystycznymi  zagrożone są, przede wszystkim 

następujące cele: 

- obiekty infrastruktury krytycznej – istotne dla bezpieczeństwa państwa i regionu 

Dodatkowym zagrożeniem, to użycie broni biologicznej. Niebezpieczeństwa wynikające z jej 

zastosowania związane są z: 

- błyskawicznym szerzeniem się drobnoustrojów; 

- brakiem skutecznych lekarstw; 

- ogromną siłą rażenia; 

- trudnością natychmiastowego zdiagnozowania przyczyny zachorowań i zgonów; 

- mylącymi objawami w okresie wykluwania się choroby. 

 

Ocena ryzyka jego wystąpienia 

Wystąpienie ataku terrorystycznego na terenie Gminy Samborzec jest bardzo małoprawdopodobne. 

Ocena ryzyka wystąpienia zagrożenia 
 

Zdarzenie kryzysowe Możliwe skutki Prawdopodobieńs

two zdarzenia 

Powodzie Duże Duże 

Pożary Małe Średnie 

Huragany Duże Średnie 

Susze Duże Średnie 

Wysoka temperatura powietrza Duże Średnie 

Niska temperatura powietrza Duże Średnie 

Burze śnieżne/zawieje, zamiecie Średnie Średnie 

Intensywne opady deszczu Średnie Średnie 

Katastrofy budowlane Średnie   Małe 

Epidemie Duże   Małe 

Epizootie Średnie   Małe 

Katastrofy drogowe Średnie Małe 

Zakłócenia w dostawie wody Średnie Małe 

Ataki terrostyczne Średnie Małe 
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I.2.ZADANIA I OBOWIĄZKI  UCZESTNIKÓW  ZARZĄDZANIA  KRYZYSOWEGO   
 

Ustawa o zarządzaniu kryzysowym stworzyła system zarządzania kryzysowego w sytuacji 

zagrożeń, wymagającego podjęcia szczególnych działań ze strony administracji rządowej  

i samorządowej. System ten obejmuje organy administracji rządowej i samorządowej, określając ich 

rolę i zadania (m.in. kto zarządza daną akcją, kto ją koordynuje, jakie są zadania poszczególnych 

służb, inspekcji, straży, instytucji i samorządów).  

Organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na obszarze Gminy Samborzec 

jest Wójt Gminy. 

Do zadań Wójta w sprawach zarządzania kryzysowego należy kierowanie działaniami 

związanymi z monitorowaniem, planowaniem, reagowamem i usuwamem skutków zagrożeń na 

terenie Gminy Samborzec. 

Zadania te Wójt wykonuje wykonuje przy pomocy komórki organizacyjnej urzędu gminy 

właściwej w sprawach zarządzania kryzysowego. 

 Organem pomocniczym wójta w zapewnieniu wykonywania zadań zarządzania kryzysowego 

jest  Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego. 

Szczegółowe zasady pracy GZZK określone są Zarządzeniem Wójta Gminy Samborzec,  

w sprawie powołania i ustalenia funkcjonowania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i 

jego organizacji. 

Wójt koordynując działania reagowania kryzysowego na obszarze gminy, wspiera je 

działaniem innych służb, inspekcji i straży na zasadach współdziałania opisanych poniżej. 
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Powódź 

Podmiot wiodący – zadania 
Podstawa prawna 

Podmiot wspomagający -  zadania 
Podstawa prawna 

Faza zapobiegania/ograniczania skutków 

 Wójt ŚZMiUW  

 

 Analiza i ocena zagrożeń, 

 Ocena stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego, 
 Opracowanie planu działań zapobiegawczych, 

 Ocena możliwych strat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ustawy: 
O zarządzaniu kryzysowym 
O samorządzie gminnym 

 

 Budowa wałów przeciwpowodziowych i ich wzmacnianie, 

 Udrażnianie koryt rzek, 

 Utrzymywanie i nadzorowanie urządzeń melioracyjnych, 

 Realizacja wielozadaniowych zbiorników retencyjnych i 

stopni wodnych, 

 Zwiększanie naturalnej retencji dolin rzecznych z 

zachowaniem równowagi stanu ekologicznego i 

technicznego utrzymania rzeki, 

 Opracowanie i wdrażanie wojewódzkich programów małej 

retencji. 

 
 
Ustawa Prawo Wodne, 
Zadania wynikające ze statutu ŚZMiUW 
 

IMGW/PCZK 

 Monitorowanie zagrożeń hydrologiczno-meteorologicznych, 

 Opracowywanie i przekazywanie prognoz 

meteorologicznych oraz hydrologicznych. 

 
Rozporządzenie MŚ 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. 
 

Faza przygotowania 

Wójt ŚZMiUW 

 Opracowanie planu ochrony przed powodzią, 

 Przygotowanie systemów alarmowania i ostrzegania, 

 Ogłaszanie pogotowia przeciwpowodziowego, 

 Prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu 

zarządzania kryzysowego, 

 Edukacja mieszkańców terenów zagrożonych w 

zakresie prawidłowych zachowań przed i w czasie klęsk 

żywiołowych, 

 Tworzenie koncepcji i kierunków rozwoju w obszarze 

pomocy społecznej z uwzględnieniem wsparcia 

psychologicznego dla ofiar sytuacji kryzysowych, 

 Inspirowanie i promowanie nowych form i metod 

działania, 

 Szkolenie kadr oraz nadzór merytoryczny nad 

szkoleniem  w zakresie organizacji pomocy społecznej, 

 

 Budowa wałów przeciwpowodziowych i ich wzmacnianie, 

 Udrażnianie koryt rzek, 

 Utrzymywanie i nadzorowanie urządzeń melioracyjnych, 

 Realizacja wielozadaniowych zbiorników retencyjnych i 

stopni wodnych, 

 Zwiększanie naturalnej retencji dolin rzecznych z 

zachowaniem równowagi stanu ekologicznego i 

technicznego utrzymania rzeki, 

 Opracowanie i wdrażanie wojewódzkich programów małej 

retencji. 

 
 
Ustawa Prawo Wodne. 
Zadania wynikające ze statutu ŚZMiUW. 
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 Przygotowanie placówek ochrony zdrowia oraz sił i 

środków do zapewnienia opieki medycznej w warunkach 

sytuacji kryzysowej. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ustawy: 
O zarządzaniu kryzysowym, 
O samorządzie gminnym 
O pomocy społecznej. 

 
RZGW 

 

 Gromadzenie i przekazywanie informacji dotyczących 

sytuacji hydrologicznej na zbiornikach wodnych 

administrowanych przez RZGW oraz zjawisk lodowych na 

rzekach i związanych z nimi zagrożeniami powodziowymi, 

 Zlecanie wykonania okresowych przeglądów stanu 

technicznego urządzeń wodnych administrowanych przez 

RZGW, 

 Nadzór nad stanem zabudowy hydrotechnicznej, 

kontrolowanie zapewnienia należytej obsługi i 

bezpieczeństwa urządzeń wodnych, 

 Utrzymanie w należytym stanie technicznym koryt rzek i 

kanałów, 

 Opracowywanie programów i planów gospodarowania 

zasobami wodnymi i ochrony wód w dorzeczu w aspekcie 

ochrony przed powodzią. 

 
Ustawa Prawo wodne. 

IMGW/PCZK   

 Monitorowanie zagrożeń hydrologiczno-meteorologicznych, 

 Opracowywanie i przekazywanie prognoz 

meteorologicznych oraz hydrologicznych. 

Rozporządzenie MŚ 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. 

Faza reagowania 

OSP   Wójt 

 Uruchomienie sił i środków, 

 Koordynacja działań ratowniczych, 

 Organizacja terenu działań i miejsc stacjonowania sił 

ratowniczych. 

 
Ustawy: 
O ochronie przeciwpożarowej, 
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie 
szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu 
ratowniczo-gaśniczego. 
 

 Rozwinięcie GCZK i uruchomienie GZZK 

 Koordynacja i realizacja zadań ujętych w  gminnym planie   

zarządzania kryzysowego, 

 Przekazywanie komunikatów i ostrzeżeń, 

 Ogłaszanie alarmu powodziowego, 

 Koordynacja ewakuacji prewencyjnej ludności z terenów 

zagrożonych, 

 Nadzór nad realizacją zadań samorządu gminnego pod 

względem jakości działalności jednostek organizacyjnych 

pomocy społecznej, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Ustawy: 
O zarządzaniu kryzysowym, 

O pomocy społecznej, 

Policja 

−alarmowanie ludności o występującym 
niebezpieczeństwie, 
− monitorowanie terenów zagrożonych powodzią, 
− zapewnienie utrzymania bezpieczeństwa  
i porządku publicznego, 
− zapewnienie pomocy w ewakuacji osobom  
w podeszłym wieku, poszkodowanym i chorym, 
− zabezpieczenie mienia ewakuowanej ludności  
w punktach jego składowania, 
− zlokalizowanie miejsc newralgicznych na drogach  
i ich zabezpieczeniu, 
− zorganizowanie patroli zapobiegających 
kradzieżom pozostawionego mienia na terenach 
opuszczonych przez ludność po zarządzeniu 
ewakuacji, 
− zorganizowanie objazdów miejsc i rejonów 
zatopionych i zagrożonych zatopieniem, 
− informowanie środków masowego przekazu o 
 

IMGW/PCZK 

 Udzielanie informacji o aktualnych warunkach 

hydrologicznych i meteorologicznych, 

 Przekazywanie komunikatów i ostrzeżeń do WCZK. 

 
Rozporządzenie MŚ w sprawie podmiotów, którym państwowa 
służba hydrologiczno-meteorologiczna i państwowa służba 
hydrogeologiczna są zobowiązane przekazywać: ostrzeżenia, 
prognozy, komunikaty i biuletyny oraz sposobu i częstotliwości 
ich przekazywania. 
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 występujących zagrożeniach i utrudnieniach w 
przemieszczaniu, 
− prowadzenie czynności dochodzeniowo-śledczych 
zmierzających do ustalenia przyczyn awarii urządzeń 
hydrotechnicznych, 

− identyfikacja ofiar śmiertelnych zdarzeń 

 

 

 

 

 

Zarządzenie Nr 1429 KGP Policji z dnia 31.12.2004.r  w 

sprawie wprowadzenia w Policji procedur reagowania w 

sytuacjach kryzysowych. 

 

 

 

 

 

 

 

RZGW 

 Prowadzenie całodobowych dyżurów, 

 Sterowanie falą wezbrań powodziowych , 

 Sporządzanie bieżących informacji dla właściwego WCZK 

ŚUW  

o aktualnej sytuacji powodziowej, 

 Wydanie w drodze decyzji (po uzgodnieniu z Wojewodą) 

nakazu o obniżeniu piętrzenia wody lub opróżnienia 

zbiornika, 

 W przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej 

wprowadzenie w drodze aktu prawa miejscowego 

czasowego ograniczenia w korzystaniu z wód. 

 
Ustawa Prawo wodne. 

ŚZMiUW 

 Monitorowanie urządzeń hydrotechnicznych, 

 Analizowanie bieżącej sytuacji, 

 Uruchamianie zasobów do ochrony przed powodzią, 

 Opiniowanie strategicznych decyzji, 

 Regulowanie pracą podległych zbiorników wodnych. 

 
Zadania wynikające ze statutu ŚZMiUW. 

Faza odbudowy 

Wójt ŚZMiUW 

 Kierowanie działaniami z zakresu usuwania skutków, 

 Koordynacja działań ośrodków interwencji kryzysowej 

(zadania własne gminy), 

 Ocena stanu i efektywności pomocy społecznej, 

 Sporządzanie sprawozdawczości   

  Realizowanie programów pomocowych, 

 Sporządzenie listy zbiorczej zasiłków z terenu gminy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ustawy: 
  
O pomocy społecznej, 
O zarządzaniu kryzysowym. 
 
 

 Odbudowa wałów przeciwpowodziowych i ich wzmacnianie, 

 Udrażnianie koryt rzek. 

 
 
Zadania wynikające ze statutu ŚZMiUW. 
 

PINB 

 Ocena stanu technicznego uszkodzonych budynków, 

 Ocena stanu technicznego uszkodzonych obiektów 

infrastrukturalnych (drogi, mosty, budowle hydrotechniczne, 

linie kolejowe, sieci uzbrojenia terenu), 

 Stosowanie uproszczonych procedur administracyjnych 

dotyczących odbudowy, remontów i rozbiórek budynków 

zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania 

żywiołu. 

 
 
Ustawy: 
O szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek 
obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w 
wyniku działania żywiołu, 
Prawo budowlane. 

PLW 

 Pomoc i koordynacja przy organizacji utylizacji padliny, 

 Monitoring i działania w zakresie zwalczania 
zachorowalności zwierząt na terenach objętych powodzią. 

 
 
 
 
 
 
Ustawy: 
O ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób 
zakaźnych zwierząt, 
O inspekcji weterynaryjnej. 
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PPIS 

Zapewnienie bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego 
 
 
Ustawy: 
O zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u 
ludzi, 
O Państwowej Inspekcji Sanitarnej, 
O zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u 
ludzi. 
Rozporządzenia MZ: 
W sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez 
ludzi, 
W sprawie monitoringu jakości wody przeznaczonej do 

spożycia przez ludzi. 
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Huragany 

Podmiot wiodący – zadania 
Podstawa prawna 

Podmiot wspomagający -  zadania 
Podstawa prawna 

Faza zapobiegania/ograniczania skutków 

 Wójt IMGW/PCZK 

 Analiza i ocena zagrożeń, 

 Opracowanie planu działań zapobiegawczych, 

 Ocena możliwych strat.   

 
 
 
Ustawy: 
O zarządzaniu kryzysowym, 
  

 Monitorowanie zagrożeń hydrologiczno-meteorologicznych, 

 Opracowywanie i przekazywanie prognoz 

meteorologicznych oraz hydrologicznych. 

 
Rozporządzenie MŚ 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. 
 

Faza przygotowania 

Wójt OSP 

 Opracowanie planów zarządzania kryzysowego, 

 Przygotowanie systemów alarmowania i ostrzegania, 

 Prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu 

zarządzania kryzysowego, 

 Edukacja mieszkańców terenów zagrożonych w 

zakresie prawidłowych zachowań przed i w czasie klęsk 

żywiołowych, 

 
Ustawy: 
O zarządzaniu kryzysowym. 

 Przygotowanie zasobów – sił i środków, 

 
 
 
 
 
 

Ustawa o ochronie przeciwpożarowej. 
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów sprawie 
szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu 
ratowniczo-gaśniczego. 

Faza reagowania 

OSP Wójt 

 Uruchomienie sił i środków, 

 Koordynacja działań ratowniczych, 

 Organizacja terenu działań i miejsc stacjonowania sił 

ratowniczych. 

 
 
 
 
 
 
 
Ustawy: 
O ochronie przeciwpożarowej, 
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie 
szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu 
ratowniczo-gaśniczego. 

 Rozwinięcie GCZK i uruchomienie GZZK, 

 Koordynacja i realizacja zadań ujętych w gminnym planie 

zarządzania kryzysowego, 

 Przekazywanie komunikatów i ostrzeżeń, 

 Koordynacja ewakuacji prewencyjnej ludności z terenów 

zagrożonych, 

 
Ustawy: 
O zarządzaniu kryzysowym, 

O pomocy społecznej, 

PINB 

 Bieżące monitorowanie stanu bezpieczeństwa obiektów 

budowlanych w zagrożonych rejonach. 

 
Ustawa Prawo budowlane. 

Faza odbudowy 

Wójt PINB 

 Kierowanie działaniami z zakresu usuwania skutków, 

 Ocena stanu i efektywności pomocy społecznej, 

 Sporządzanie sprawozdawczości, 

 Realizowanie zadań w obszarze pomocy społecznej, 

 Sporządzenie listy zbiorczej zasiłków z terenu gminy, 

 
 
 
 
Ustawy: 
 O samorządzie gminnym 
O pomocy społecznej. 
O zarządzaniu kryzysowym. 
 

 Ocena stanu technicznego uszkodzonych budynków, 

 Ocena stanu technicznego uszkodzonych obiektów 

infrastrukturalnych (drogi, drogi kolejowe, sieci uzbrojenia 

terenu), 

 
 
Ustawa: 
Prawo budowlane. 

 
 

RZE 

 Odtwarzania infrastruktury elektroenergetycznej. 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie 

szczegółowych warunków funkcjonowania systemu 

elektroenergetycznego. 
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 Pożary 

Podmiot wiodący – zadania 
Podstawa prawna 

Podmiot wspomagający -  zadania 
Podstawa prawna 

Faza zapobiegania/ograniczania skutków 

 OSP/PSP Wójt 

 Monitoring zagrożenia pożarowego   

 Działalność propagandowa, dydaktyczna, profilaktyczna: 

audycje, komunikaty, apele, artykuły w prasie, radiu i TV, 

pogadanki w szkołach itp. 

 
  
O ochronie przeciwpożarowej. 
O Państwowej Straży Pożarnej. 
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie 
szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu 
ratowniczo-gaśniczego. 
 

 Nadzór nad profilaktyką bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego.   

 
 
 
 
 
 
 
Ustawa o  samorządzie gminnym. 
 

Faza przygotowania 

 Wójt OSP/PSP 

 Opracowanie planów zarządzania kryzysowego, 

 Przygotowanie systemów alarmowania i ostrzegania, 

 Prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu 

zarządzania kryzysowego, 

 Edukacja mieszkańców terenów zagrożonych w 

zakresie prawidłowych zachowań przed i w czasie klęsk 

żywiołowych. 

 
 
Ustawy: 
O ochronie przeciwpożarowej. 
O zarządzaniu kryzysowym, 
O samorządzie gminnym. 
 

 Zapewnienie sił i środków przewidzianych do reagowania, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ustawy: 
O ochronie przeciwpożarowej. 
O Państwowej Straży Pożarnej. 
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie 
szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu 
ratowniczo-gaśniczego. 

Faza reagowania 

OSP/PSP Wójt 

 Uruchomienie sił i środków, 

 Koordynacja działań ratowniczych, 

 Organizacja terenu działań i miejsc stacjonowania sił 

ratowniczych. 

 
 
 
 
 
Ustawy: 
O ochronie przeciwpożarowej. 
O Państwowej Straży Pożarnej. 
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie 
szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu 
ratowniczo-gaśniczego. 

 

 Rozwinięcie GCZK i uruchomienie GZZK 

 Koordynacja i realizacja zadań ujętych w  gminnym planie 

zarządzania kryzysowego, 

 Przekazywanie komunikatów i ostrzeżeń, alarmowanie 

ludności, 

 Koordynacja ewakuacji prewencyjnej ludności z terenów 

zagrożonych, 

 Współpraca z organizacjami pozarządowymi, 

 
Ustawy: 
O zarządzaniu kryzysowym. 

O samorządzie gminnym. 

O stanie klęski żywiołowej. 

Policja 

− alarmowanie ludności o występującym 
niebezpieczeństwie, 
− monitorowanie terenów zagrożonych pożarem, 
− zapewnienie utrzymania bezpieczeństwa  
i porządku publicznego, 
− zapewnienie pomocy w ewakuacji osobom  
w podeszłym wieku, poszkodowanym i chorym, 
− zabezpieczenie mienia ewakuowanej ludności  
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w punktach jego składowania m.in. poprzez 
zorganizowanie patroli zapobiegających kradzieżom, 
− zlokalizowanie miejsc newralgicznych na drogach  
i ich zabezpieczenie, 
− zorganizowanie objazdów miejsc i rejonów 
występowania pożarów i zagrożonych pożarami, 
− informowanie środków masowego przekazu  
o występujących zagrożeniach i utrudnieniach  
w przemieszczaniu, 
− prowadzenie czynności dochodzeniowo-śledczych 
zmierzających do ustalenia przyczyn pożaru, 
− identyfikacja ofiar śmiertelnych zdarzeń. 
 
 
Zarządzenie Nr 1429 KGP Policji z dnia 31.12.2004.r  w 
sprawie wprowadzenia w Policji procedur reagowania w 
sytuacjach kryzysowych. 

Faza odbudowy 

Wójt   

  

 współudział w analizowaniu potrzeb w zakresie 

odbudowy i modernizacji obszarów dotkniętych klęskami 

żywiołowymi, 

 współudział w opracowywaniu projektów programów 

dotyczących usuwania skutków klęsk żywiołowych oraz 

oszacowywania kosztów z tym związanych. 
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Susze 

Podmiot wiodący – zadania 
Podstawa prawna 

Podmiot wspomagający -  zadania 
Podstawa prawna 

Faza zapobiegania/ograniczania skutków 

RZGW IMGW/PCZK   

 Koordynowanie działań związanych z ochroną przed 

suszą, opracowywania programów i planów 

gospodarowania zasobami wodnymi i ochrony wód w 

dorzeczu w aspekcie ochrony przed suszą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ustawa Prawo wodne. 

 Monitorowanie zagrożeń hydrologiczno-meteorologicznych, 

 Opracowywanie i przekazywanie prognoz 

meteorologicznych oraz hydrologicznych. 

 

Rozporządzenie MŚ 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 

 Wójt 

 Analiza i ocena zagrożeń, 
 Ocena możliwych strat ludzkich, mienia i infrastruktury. 
 
Ustawy: 

  O zarządzaniu kryzysowym. 
  O samorządzie gminnym. 

Faza przygotowania 

Wójt ŚZMiUW 

 Rozwinięcie GCZK i uruchomienie GZZK 

 Opracowanie planów zarządzania kryzysowego, 

 Przygotowanie systemów alarmowania i ostrzegania, 

 Prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu 

zarządzania kryzysowego, 

 
 
 
 
Ustawy: 
O zarządzaniu kryzysowym. 

O samorządzie gminnym. 

 Realizacja wielozadaniowych zbiorników retencyjnych i 

stopni wodnych, 

 Prowadzenie melioracji nawadniających, 

 Zwiększanie naturalnej retencji dolin rzecznych z 

zachowaniem równowagi stanu ekologicznego i 

technicznego utrzymania rzeki, 

 Opracowanie i wdrażanie wojewódzkich programów 

małej retencji 

 
 
Zadania wynikające ze statutu ŚZMiUW. 

Faza reagowania 

Wójt IMGW/PCZK 

 Koordynacja i realizacja zadań ujętych w gminnym 

planie zarządzania kryzysowego, 

 Przekazywanie komunikatów i ostrzeżeń, 

 Ocena stanu i efektywności pomocy społecznej, 

 Realizacją zadań, dotyczących przyznawania i 

wypłacania zasiłków celowych na pokrycie wydatków 

związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ustawy: 
O zarządzaniu kryzysowym. 

O stanie klęski żywiołowej. 

 Udzielanie informacji o aktualnych warunkach 

hydrologicznych i meteorologicznych, 

 Przekazywanie komunikatów i ostrzeżeń. 

 
 
 
Rozporządzenie MŚ 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 

RZGW 

 

 Wprowadzenie czasowego ograniczenia w korzystaniu z 

wód  

w szczególności w zakresie poboru wody lub wprowadzania 

ścieków do wód albo ziemi oraz zmiany sposobu 

gospodarowania wodą w zbiornikach retencyjnych (w 

przypadku wprowadzenia stanu klęski). 

 
 
 
 
 
 
 
Ustawa Prawo Wodne. 
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Faza odbudowy 

Wójt 
PLW 

 

 Kierowanie działaniami z zakresu usuwania skutków, 

 Koordynacja działań ośrodków interwencji kryzysowej 

(zadania własne gminy), 

 Sporządzanie sprawozdawczości, 

 Realizacja programów w obszarze pomocy 

społecznej,   

 Sporządzenie listy zbiorczej zasiłków   

  powołanie komisji do oszacowania szkód powstałych 

w    wyniku suszy w gospodarstwach rolnych i działach 

specjalnych produkcji rolnej, 

 

 

 

 

 

 

 

Ustawy: 
O pomocy społecznej. 
O zarządzaniu kryzysowym. 
O samorządzie gminnym. 

 

 Pomoc i koordynacja przy organizacji utylizacji padliny, 

 Monitoring i działania w zakresie zwalczania 

zachorowalności zwierząt na terenach objętych suszą. 

 
 
 
 
 
Ustawy: 
O ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób 
zakaźnych zwierząt. 
O inspekcji weterynaryjnej. 

ARiMR 

 

 Udzielenie pomocy fachowej i finansowej producentom 
rolnym. 

 

 
Rozporządzenie RM w sprawie szczegółowego zakresu i 
kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

33 

Burze śnieżne, zamiecie i zawieje 

Podmiot wiodący – zadania 
Podstawa prawna 

Podmiot wspomagający -  zadania 
Podstawa prawna 

Faza zapobiegania/ograniczania skutków 

Wójt Administratorzy dróg   

 Analiza i ocena zagrożeń, 

 Ocena możliwych strat ludzkich, mienia i infrastruktury, 

 Wydawanie zaleceń dotyczących obowiązku odśnieżania 

dachów, 

 

 

 

 
Ustawy: 

 O zarządzaniu kryzysowym. 

 Utrzymanie drogi w stanie maksymalnego 

bezpieczeństwa. 

 
Ustawa o drogach publicznych. 

PINB 

Bieżące monitorowanie stanu bezpieczeństwa obiektów 

budowlanych w zagrożonych rejonach, 

Nadzór nad wykonaniem rozporządzenia w sprawie 

usuwania śniegu z dachów. 

 
 
Ustawa Prawo budowlane. 

Faza przygotowania 

Administratorzy dróg Wójt   

GDDKiA Oddział Kielce 
Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich 
Zarząd Dróg Powiatowy 
Gmina 

 

 Zabezpieczenie szlaków komunikacyjnych przed zaspami, 

stawianie płotów ochronnych, 

 Przygotowanie sprzętu technicznego do odśnieżania. 

 
Ustawa o drogach publicznych. 

 Opracowanie planów zarządzania kryzysowego, 

 Przygotowanie systemów alarmowania i ostrzegania, 

 Edukacja mieszkańców terenów zagrożonych w 

zakresie prawidłowych zachowować  przed i w czasie 

klęsk żywiołowych. 

 
Ustawy: 

O zarządzaniu kryzysowym. 

O samorządzie gminnym. 

Faza reagowania 

Administratorzy dróg Policja 

GDDKiA Oddział Kielce 
Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich 
Zarząd Dróg Powiatowy 
Gmina 

 

 Przywracanie przejezdności dróg, 

 Wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych 

obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów 

drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie 

zagrożenie bezpieczeństwa 

 

 

 

 

 

 

 

Ustawa o drogach publicznych. 

 

 Współdziałanie z administratorami dróg w zakresie ich 

zamykania i wyznaczania objazdów 

 

Zarządzenie Nr 1429 KGP Policji z dnia 31.12.2004.r  w 

sprawie wprowadzenia w Policji procedur reagowania w 

sytuacjach kryzysowych. 

OSP/ PSP 

•  Prowadzenie ratownictwa technicznego na drogach. 
 
Ustawa o Państwowej Straży Pożarnej. 
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie 
szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu 
ratowniczo-gaśniczego. 

Faza odbudowy 

Administratorzy dróg  

 Likwidacja szkód w infrastrukturze komunalnej (roboty 

budowlano-remontowe dróg). 

  
Ustawa o drogach publicznych. 

 

 
 
 
 



 

 

34 

Intensywne opady deszczu 

Podmiot wiodący – zadania 
Podstawa prawna 

Podmiot wspomagający -  zadania 
Podstawa prawna 

Faza zapobiegania/ograniczania skutków 

 Wójt IMGW/PCZK 

 Analiza i ocena zagrożeń, 

 Ocena możliwych strat.   

 
 
 
 
 
Ustawy: 
O zarządzaniu kryzysowym, 

  

 Monitorowanie zagrożeń hydrologiczno-meteorologicznych, 

 Opracowywanie i przekazywanie prognoz 

meteorologicznych oraz hydrologicznych. 

 
Rozporządzenie MŚ 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. 
 

Faza przygotowania 

Wójt OSP 

 Opracowanie planów zarządzania kryzysowego, 

 Przygotowanie systemów alarmowania i ostrzegania, 

 

 
 
Ustawy: 
O zarządzaniu kryzysowym. 

 Przygotowanie zasobów – sił i środków. 

 
 
 

Ustawa o ochronie przeciwpożarowej. 
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów sprawie 
szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu 
ratowniczo-gaśniczego. 

Faza reagowania 

OSP 

 

Wójt 

 

 Uruchomienie sił i środków, 

 Koordynacja działań ratowniczych, 

 Organizacja terenu działań i miejsc stacjonowania sił 

ratowniczych. 

 
 
 
 
 
 
Ustawy: 
O ochronie przeciwpożarowej, 
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie 
szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu 
ratowniczo-gaśniczego. 
 

 Rozwinięcie GCZK i uruchomienie GZZK 

 Koordynacja i realizacja zadań ujętych w gminnym planie 

zarządzania kryzysowego, 

 Przekazywanie komunikatów i ostrzeżeń, 

 Koordynacja ewakuacji prewencyjnej ludności z terenów 

zagrożonych, 

 
 
 
Ustawy: 
O zarządzaniu kryzysowym, 

O samorządzie gminnym 

Faza odbudowy 

Wójt ARiMR 

 Kierowanie działaniami z zakresu usuwania skutków, 

 Powołanie komisji do oszacowania szkód powstałych w    

wyniku intensywnych deszczów w gospodarstwach 

domowych i rolnych. 

 
  
Ustawy: 
 O samorządzie gminnym 
O pomocy społecznej. 
O zarządzaniu kryzysowym. 
 

 Udzielenie pomocy fachowej i finansowej producentom 
rolnym. 

 

 
 
 
Rozporządzenie RM w sprawie szczegółowego zakresu i 
kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji. 
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Wysokie temperatury powietrza 

Podmiot wiodący – zadania 
Podstawa prawna 

Podmiot wspomagający -  zadania 
Podstawa prawna 

Faza zapobiegania/ograniczania skutków 

Wójt IMGW/PCZK   

 Analiza i ocena zagrożenia 
 
 
 
 
 
 
Ustawy: 

  O zarządzaniu kryzysowym. 
  O samorządzie gminnym. 

 Monitorowanie zagrożeń hydrologiczno-meteorologicznych, 

 Opracowywanie i przekazywanie prognoz 

meteorologicznych oraz hydrologicznych. 

 

Rozporządzenie MŚ 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 

Faza przygotowania 

Wójt  

 Opracowanie planów zarządzania kryzysowego, 

 Przygotowanie systemów alarmowania i ostrzegania, 

 
 
Ustawy: 
O zarządzaniu kryzysowym. 

O samorządzie gminnym. 

Faza reagowania 

Wójt IMGW/PCZK 

 Koordynacja i realizacja zadań ujętych w gminnym 

planie zarządzania kryzysowego, 

 Przekazywanie komunikatów i ostrzeżeń, 

 

 
Ustawy: 
O zarządzaniu kryzysowym. 

O stanie klęski żywiołowej. 

 Udzielanie informacji o aktualnych warunkach 

hydrologicznych i meteorologicznych, 

 Przekazywanie komunikatów i ostrzeżeń. 

 
 
Rozporządzenie MŚ 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 

Faza odbudowy 

Wójt 

 

Zapenienie mieszkańcom dostępu do opieki medycznej.  

 

 

Ustawy: 
O zarządzaniu kryzysowym. 
O samorządzie gminnym. 
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Niskie temperatury powietrza 

Podmiot wiodący – zadania 
Podstawa prawna 

Podmiot wspomagający -  zadania 
Podstawa prawna 

Faza zapobiegania/ograniczania skutków 

Wójt IMGW/PCZK   

 Analiza i ocena zagrożenia 
 
 
 
 
 
 
Ustawy: 

  O zarządzaniu kryzysowym. 
  O samorządzie gminnym. 

 Monitorowanie zagrożeń hydrologiczno-meteorologicznych, 

 Opracowywanie i przekazywanie prognoz 

meteorologicznych oraz hydrologicznych. 

 

Rozporządzenie MŚ 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 

Faza przygotowania 

Wójt  

 Opracowanie planów zarządzania kryzysowego, 

 Przygotowanie systemów alarmowania i ostrzegania, 

 
 
Ustawy: 
O zarządzaniu kryzysowym. 

O samorządzie gminnym. 

Faza reagowania 

Wójt IMGW/PCZK 

 Koordynacja i realizacja zadań ujętych w gminnym 

planie zarządzania kryzysowego, 

 Przekazywanie komunikatów i ostrzeżeń, 

 

 
Ustawy: 
O zarządzaniu kryzysowym. 

O stanie klęski żywiołowej. 

 Udzielanie informacji o aktualnych warunkach 

hydrologicznych i meteorologicznych, 

 Przekazywanie komunikatów i ostrzeżeń. 

 
 
Rozporządzenie MŚ 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 

Faza odbudowy 

Wójt ARiMR 

 Kierowanie działaniami z zakresu usuwania skutków, 

 Powołanie komisji do oszacowania szkód powstałych w    

wyniku niskich temperatur w gospodarstwach, 

 

 

Ustawy: 
O zarządzaniu kryzysowym. 
O samorządzie gminnym. 

 Udzielenie pomocy fachowej i finansowej producentom 
rolnym. 

 

 
Rozporządzenie RM w sprawie szczegółowego zakresu i 
kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji. 
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Katastrofy budowlane 

Podmiot wiodący – zadania 
Podstawa prawna 

Podmiot wspomagający -  zadania 
Podstawa prawna 

Faza zapobiegania/ograniczania skutków 

PINB Wójt 

 Nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów prawa 

budowlanego, 

 Kontrola techniczna obiektów budowlanych. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ustawa Prawo budowlane. 

 Analiza i ocena zagrożeń, 

 Ocena możliwych strat ludzkich, mienia i infrastruktury. 

 
 
Ustawy: 
O zarządzaniu kryzysowym. 

  

OSP/PSP 

 Czynności kontrolno-rozpoznawcze w zakresie 

stosowania zabezpieczeń przeciwpożarowych, 

przestrzegania przepisów ppoż. 

 
Ustawa o Państwowej Straży Pożarnej. 
Ustawa o ochronie przeciwpożarowej. 
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie 
szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu 
ratowniczo-gaśniczego. 

Faza przygotowania 

 Wójt  

 Opracowanie planów zarządzania kryzysowego, 

 Przygotowanie systemów alarmowania i ostrzegania, 

 Prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu 

zarządzania kryzysowego, 

 Edukacja mieszkańców terenów zagrożonych w 

zakresie prawidłowych zachowań przed i w czasie klęsk 

żywiołowych. 

 
Ustawy: 
O zarządzaniu kryzysowym. 
O samorządzie gminnym. 

 

Faza reagowania 

OSP/ PSP  Wójt 

 Uruchomienie sił i środków, 

 Koordynacja działań ratowniczych, 

 Organizacja terenu działań i miejsc stacjonowania sił 

ratowniczych. 

 
Ustawy: 
O ochronie przeciwpożarowej. 
O Państwowej Straży Pożarnej. 
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie 
szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu 
ratowniczo-gaśniczego. 

 Rozwinięcie GCZK i uruchomienie GZZK 

 Koordynacja i realizacja zadań ujętych w gminnym planie 

zarządzania kryzysowego, 

 Przekazywanie komunikatów i ostrzeżeń, 

 Koordynacja ewakuacji prewencyjnej ludności z terenów 

zagrożonych, 

 Realizacja programów w obszarze pomocy społecznej,   

 
 
 
Ustawy: 
O zarządzaniu kryzysowym. 

O pomocy społecznej. 
Policja 

− alarmowanie ludności o występującym 
niebezpieczeństwie, 
− monitorowanie terenów przyległych, 
− zapewnienie utrzymania bezpieczeństwa  
i porządku publicznego, 
− umożliwienie swobodnego dojazdu i wyjazdu 
ekipom i jednostkom ratowniczym, 
− zapewnienie pomocy w ewakuacji osobom  
w podeszłym wieku, poszkodowanym i chorym, 
− zabezpieczenie mienia ewakuowanej ludności  
w punktach jego składowania m.in. poprzez 
zorganizowanie patroli zapobiegających kradzieżom, 
− zlokalizowanie miejsc newralgicznych na drogach  
i ich zabezpieczeniu, 
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− zorganizowanie objazdów miejsc i rejonów 
wystąpienia katastrofy budowlanej, 
− informowanie środków masowego przekazu  
o występujących zagrożeniach i utrudnieniach  
w przemieszczaniu, 
− prowadzenie czynności dochodzeniowo-śledczych 
zmierzających do ustalenia przyczyn katastrofy 
budowlanej, 

− identyfikacji ofiar śmiertelnych zdarzeń. 

 

Zarządzenie Nr 1429 KGP Policji z dnia 31.12.2004.r  w 

sprawie wprowadzenia w Policji procedur reagowania w 

sytuacjach kryzysowych. 

Faza odbudowy 

PINB Wójt 

 Ocena stanu technicznego uszkodzonych budynków, 

 Ocena stanu technicznego uszkodzonych obiektów, 

infrastrukturalnych (drogi, linie kolejowe, sieci uzbrojenia 

terenu), 

 
 
 
Ustawy: 
Prawo Budowlane. 

 Kierowanie działaniami z zakresu usuwania skutków, 

 Koordynacja działań ośrodków interwencji kryzysowej 

(zadania własne gminy), 

 Sporządzanie sprawozdawczości, 

 Realizacja programów w obszarze pomocy społecznej,    

 Sporządzenie listy zbiorczej zasiłków   

 
Ustawy: 
O pomocy społecznej. 
O zarządzaniu kryzysowym. 
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Epidemie 

Podmiot wiodący – zadania 
Podstawa prawna 

Podmiot wspomagający -  zadania 
Podstawa prawna 

Faza zapobiegania/ograniczania skutków 

PPIS Wójt 

 Sprawowanie zapobiegawczego i bieżącego nadzoru 

sanitarnego, 

 Prowadzenie działalności zapobiegawczej i 

przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych i 

innych chorób powodowanych warunkami środowiska, 

 Prowadzenie działalności oświatowo-zdrowotnej, 

 Uzgadnianie projektów planów zagospodarowania 

przestrzennego pod względem wymagań higienicznych i 

zdrowotnych, 

 Prowadzenie rejestru zakażeń i zachorowań na chorobę 

zakaźną, zgonów z powodu zakażenia lub choroby 

zakaźnej, ich podejrzeń oraz przypadków stwierdzenia 

dodatniego wyniku badania laboratoryjnego, 

 Sporządzanie i publikacja  raportu liczbowego o 

zarejestrowanych zakażeniach, zachorowaniach i zgonach 

na zakażenia i choroby zakaźne podlegające zgłoszeniu, 

 Kontrola przestrzegania przepisów określających 

wymagania higieniczne i zdrowotne, 

 Ustalanie zakresu i terminów szczepień ochronnych oraz 

sprawowanie nadzoru w tym zakresie. 

 
 
Ustawy: 
O zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych 

u ludzi. 

O Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

 Analiza i ocena zagrożeń, 

 Opracowanie planu działań zapobiegawczych, 

 Ocena możliwych strat ludzkich. 

 
 

Ustawy: 
O zarządzaniu kryzysowym. 

WIOS 

 Współdziałanie z Państwową Inspekcją Sanitarną w 

zakresie zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych, które 

mogą być przenoszone ze zwierząt na ludzi lub z ludzi na 

zwierzęta. 
 
Ustawy: 
O zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 

zakaźnych u ludzi. 

O Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

PLW 

 Współdziałanie z Państwową Inspekcją Sanitarną w 

zakresie zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych, które 

mogą być przenoszone ze zwierząt na ludzi lub z ludzi na 

zwierzęta. 
 
 
Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 

zakaźnych u ludzi. 

Faza przygotowania 

PPIS Wójt 

 Przygotowanie zapasów leków i szczepionek, 

 Opracowanie list osób z grup ryzyka, 

 Prowadzenie działalności oświatowo-zdrowotnej w celu 

ukształtowania odpowiednich postaw i zachowań, 

 Rozpoznanie i monitorowanie sytuacji epidemiologicznej, 

 Zapewnienie systemu wczesnego powiadamiania o 

zagrożeniu epidemicznym. 

 
Ustawy: 
O zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych 

u ludzi. 

O Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

 Sporządzanie oraz podanie do publicznej wiadomości 

fakt  wystąpienia epidemii, 

 Przygotowanie systemów alarmowania i ostrzegania, 

 Edukacja mieszkańców terenów zagrożonych w 

zakresie prawidłowych zachowań przed i w czasie klęsk 

żywiołowych. 

 
 
 
 
 
Ustawy: 
O zarządzaniu kryzysowym. 
O samorządzie gminnym. 
 

Faza reagowania 

PPIS Wójt 

 Podjęcie czynności mających na celu ograniczenie 

szerzenia się zakażeń i chorób zakaźnych, 

 Nakładanie obowiązku poddania się leczeniu w przypadku 

zachorowania na chorobę zakaźną. 

 
 
 
 
 
 
 
Ustawa zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 
zakaźnych u ludzi. 

 Rozwinięcie GCZK i uruchomienie GZZK 

 Koordynacja i realizacja zadań ujętych w gminnym 

planie zarządzania kryzysowego, 

 Przekazywanie komunikatów i ostrzeżeń, alarmowanie 

ludności, 

 W przypadku konieczności poddania izolacji lub 

kwarantanny osób, zapewnienie warunków izolacji lub 

kwarantanny przez zapewnienie odpowiednich 

pomieszczeń,   

 Nadzorowanie wprowadzonych ograniczeń i zakazów 

(np. spożycia wody, żywności, przemieszczania się), 

 Nadzorowanie wprowadzonych nakazów (np. 
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Policja przeprowadzenia niezbędnych zabiegów sanitarnych, 

obowiązkowej izolacji lub kwarantanny), 

 

Ustawy: 
O zarządzaniu kryzysowym. 

O zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 

zakaźnych u ludzi. 

− przekazywanie ludności informacji i komunikatów o 
występującym niebezpieczeństwie, 
− monitorowanie terenów występowania zagrożenia, 
− zapewnienie utrzymania bezpieczeństwa i porządku 
publicznego, 
− umożliwienie swobodnego dojazdu i wyjazdu ekipom 
i jednostkom ratowniczym, 
− ochronie porządku w miejscach pracy punktów 
medycznych, punktów zbiórek poszkodowanych itp., 
− uzyskiwanie i przekazywanie informacji o miejscach 
pomocy medycznej, 
− zlokalizowanie miejsc newralgicznych na drogach i 
ich zabezpieczenie, 
− zorganizowanie objazdów miejsc i rejonów 
wystąpienia zagrożenia, 
− informowanie środków masowego przekazu o 
występujących zagrożeniach i utrudnieniach w 
przemieszczaniu, 

− udostępnianie policyjnych środków transportu na 
potrzeby działań ratowniczych, 

− prowadzenie czynności dochodzeniowo-śledczych 
zmierzających do ustalenia przyczyn powstania 
choroby 
zakaźnej, 

− identyfikacja ofiar śmiertelnych zdarzeń. 

 

 

 

Zarządzenie Nr 1429 KGP Policji z dnia 31.12.2004.r  w 

sprawie wprowadzenia w Policji procedur reagowania w 

sytuacjach kryzysowych. 

Faza odbudowy 

PPIS Wójt 

 Zapewnienie bezpieczeństwa sanitarno-

epidemiologicznego, 

 Prowadzenie nadzoru nad utylizacją odpadów 

medycznych. 

 
 
 
 
 
Ustawy: 
O zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych 
u ludzi. 
O Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

 Kierowanie działaniami z zakresu usuwania skutków w 

obszarze swojej właściwości miejscowej, 

 Koordynacja działań ośrodków interwencji kryzysowej, 

 Ocena stanu i efektywności pomocy społecznej, 

 Sporządzanie sprawozdawczości, 

 Sporządzenie listy zbiorczej zasiłków. 

 
Ustawy: 
O zarządzaniu kryzysowym. 

O samorządzie gminnym. 

O pomocy społecznej. 
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Epizootie 

Podmiot wiodący – zadania 
Podstawa prawna 

Podmiot wspomagający -  zadania 
Podstawa prawna 

Faza zapobiegania/ograniczania skutków 

PLW 
 

 Wójt 

 

 Sprawowanie nadzoru nad bezpieczeństwem produktów 

pochodzenia zwierzęcego i wymagań weterynaryjnych 

przy ich produkcji, 

 Sprawowanie nadzoru nad identyfikacją i rejestracją 

zwierząt 

 

 Analiza i ocena sytuacji epizootycznej  województwa, 

 Organizacja szkoleń dla lekarzy weterynarii, 

 Monitorowanie chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych 

czynników chorobotwórczych oraz związanej z nimi 

oporności 

 na środki przeciwdrobnoustrojowe u zwierząt, w 

produktach pochodzenia zwierzęcego i środkach 

żywienia zwierząt, 

 Opracowanie wojewódzkich programów monitorowanie 

chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników 

chorobotwórczych podlegających obowiązkowi 

monitorowania. 

 
Ustawy: 
O Inspekcji Weterynaryjnej. 

O ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób 
zakaźnych zwierząt. 

 

 Analiza i ocena zagrożeń, 

 Opracowanie planu działań zapobiegawczych. 

 
 

Ustawy: 
O zarządzaniu kryzysowym. 

O samorządzie gminnym. 

PPIS 

 Współpraca z IW  w zakresie zapobiegania chorób 

zakaźnych, 

 Prowadzenie kontroli produktów spożywczych 

pochodzenia zwierzęcego i podejmowanie decyzji o 

wycofaniu ich z obrotu, 

 Koordynacja i nadzór działalności oświatowo-zdrowotnej 

w celu ukształtowania odpowiednich postaw i zachowań 

zdrowotnych. 

 
Ustawa o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

WIOŚ 

 Współpraca z IW w zakresie zapobiegania chorób 

zakaźnych zwierząt. 

 
Ustawa o Inspekcji Ochrony Środowiska. 

Faza przygotowania 

PLW  Wójt 

 Monitoring chorób zakaźnych zwierząt, 

 Przygotowanie planów gotowości zwalczania zakaźnych 

zwierząt, 

 Utrzymywanie rezerwy szczepionek, biopreparatów i 
produktów biobójczych oraz innych środków niezbędnych 
do diagnozowania i zwalczania chorób zakaźnych 
zwierząt, w tym chorób odzwierzęcych 

 
 
 
Ustawy: 
O Inspekcji Weterynaryjnej. 

O ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób 

zakaźnych zwierząt. 

O zarządzaniu kryzysowym. 

 Przygotowanie systemów alarmowania i ostrzegania, 

 Prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu 

zarządzania kryzysowego, 

 Edukacja mieszkańców terenów zagrożonych w zakresie 

prawidłowych zachowań przed i w czasie klęsk 

żywiołowych. 

 
 
Ustawy: 
O zarządzaniu kryzysowym. 
O samorządzie gminnym. 

WIOŚ 

 Współpraca z PIW w zakresie zapobiegania chorób 

zakaźnych zwierząt. 

Faza reagowania 

PLW 
 

Wójt 

 Realizacja zadań wynikających z planów gotowości do 

zwalczania określonej choroby zakaźnej, 

 Koordynacja działań podległych inspekcji w zakresie 

zwalczania choroby zakaźnej, 

 Analizowanie i opracowanie informacji otrzymanych od 

Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii. 

 
Ustawy: 
O Inspekcji weterynaryjnej zwierząt i zwalczaniu chorób 
zakaźnych zwierząt. 
O ochronie zdrowia zwierząt. 
 
 
 

1) Realizacja zadań wynikających z; 

 Wprowadzenia czasowych ograniczeń (m.in. w 

przemieszczaniu się osób lub pojazdów polowań i odłowów 

zwierząt łownych, przemieszczania lub obrotu zwierzętami 

niektórych gatunków, zwłokami zwierzęcymi, produktami, 

surowcami i produktami rolnymi oraz innymi przedmiotami, 

które mogą spowodować szerzenie się choroby zakaźnej 

zwierząt), 

 Wydania nakazu zaopatrywania zwierząt lub produktów w 

świadectwa zdrowia wystawiane przez urzędowego lekarza 

weterynarii, 

 Wydania nakazu przeprowadzenia zabiegów na 

zwierzętach, w tym szczepień, 
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Policja  Wydania nakazu oczyszczania, odkażania, deratyzacji i 

dezynsekcji miejsc przebywania zwierząt lub miejsc 

przechowywania i przetwarzania zwłok zwierzęcych a także 

oczyszczania i odkażania środków transportu, 

 Wydania nakazu odstrzału sanitarnego zwierzaj na 

określonym obszarze, 

 Określenia stosowania dodatkowych środków 

wynikających ze stosowanych bezpośrednio w systemie 

prawa polskiego, przepisów Unii Europejskiej dotyczących 

zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, zapewniających 

bezpieczeństwo epizootyczne,  

w szczególności zapobieganie, ograniczanie lub 

eliminowanie zagrożeń dla zdrowia publicznego, 

2) Podanie do wiadomości publicznej zaleceń i 

rozporządzeń w sposób zwyczajowo przyjęty na danym 

terenie. 

 
 
 
Ustawy: 
O Inspekcji Weterynaryjnej. 

O ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych 

zwierząt. 

O zarządzaniu kryzysowym. 

− przekazywanie ludności informacji i komunikatów o 
występującym niebezpieczeństwie, 
− monitorowanie terenów występowania zagrożenia, 
− zapewnienie utrzymania bezpieczeństwa i 
porządku publicznego, 
− umożliwienie swobodnego dojazdu i wyjazdu 
ekipom i jednostkom ratowniczym, 
− ochronie porządku w miejscach pracy punktów 
medycznych, punktów zbiórek poszkodowanych itp., 
− uzyskiwanie i przekazywanie informacji o 
miejscach pomocy medycznej, 
− zlokalizowanie miejsc newralgicznych na drogach i 
ich zabezpieczenie, 
− zorganizowanie objazdów miejsc i rejonów 
wystąpienia zagrożenia, 
− informowanie środków masowego przekazu o 
występujących zagrożeniach i utrudnieniach w 
przemieszczaniu, 

− udostępnianie policyjnych środków transportu na 
potrzeby działań ratowniczych, 

− prowadzenie czynności dochodzeniowo-śledczych 
zmierzających do ustalenia przyczyn powstania 
choroby 
zakaźnej, 

− identyfikacja ofiar śmiertelnych zdarzeń. 

 

Zarządzenie Nr 1429 KGP Policji z dnia 31.12.2004.r  w 

sprawie wprowadzenia w Policji procedur reagowania w 

sytuacjach kryzysowych. 

PPIS 

 Współpraca z IW w zakresie zwalczania chorób zakaźnych 

zwierząt. 

 

 

 
Ustawa o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 
 

Faza odbudowy 

ARiMR Wójt 

 Udzielanie pomocy finansowej z przeznaczeniem na 

wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i 

działach specjalnych produkcji rolnej, w których 

wystąpiły szkody. 

 
 
 
 
 

Rozporządzenie RM w sprawie realizacji niektórych zadań 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

 Kierowanie działaniami z zakresu usuwania skutków, 

 Sporządzenie listy zbiorczej zasiłków.   

 
Ustawy: 
O zarządzaniu kryzysowym. 

O samorządzie gminnym. 

O ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych 

zwierząt. 

PPIS 

 Współpraca z IW w zakresie usuwania skutków chorób 

zakaźnych zwierząt. 

 
 
Ustawa o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

 

PLW 

 Zapewnienie bezpieczeństwa sanitarno-

epidemiologicznego, 

 Pomoc i koordynacja przy organizacji utylizacji padliny. 

 
Ustawy: 
O ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób 
zakaźnych zwierząt. 
O Inspekcji Weterynaryjnej. 
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SIATKA ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 
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1. Wójt               

2. OSP/PSP               

3. Policja               

4. PPIS               

5. PLW               

6. WIOŚ               

7. PINB               

8. ŚZMiUW               

9. ARIMR               

10. IMGW               

11. RZGW               

12. Administratorzy dróg                

13. RZE               

14. ABW               

15. ZGK               

        
Podmioty wiodące.  

                                         
Podmioty pomocnicze. 
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I.3. Zestawienie sił i środków planowanych do wykorzystania  

         w sytuacjach kryzysowych. 
 

Działania prowadzone przez Wójta w celu ograniczenia skutków przeciwdziałania 

zdarzeniom kryzysowym i klęskom żywiołowym zabezpiecza się w oparciu o siły i środki własne.  

Głównym celem skuteczności działania sił i środków będących w dyspozycji Wójta jest 

zapobieżenie powstaniu sytuacji kryzysowej lub zminimalizowaniu jej skutków w przypadku 

powstania zagrożenia, a zwłaszcza ograniczenie strat ludzkich i strat ekonomicznych.  

Przedstawione w Planie siły i środki będące w dyspozycji Wójta na ogół są wystarczające aby 

przeciwstawić się większości przedstawionych zdarzeń w ramach swoich rutynowych działań 

ratowniczych. 

W przypadku konieczności uzyskania pomocy szczebla wyższego, każda z instytucji biorąca 

udział w likwidacji danego zdarzenia może żądać pomocy swojego szczebla wyższego 

Jeżeli siły i środki własne okażą się niewystarczające, do wsparcia można wykorzystać 

specjalistyczne siły i środki z gmin sąsiednich oraz z terenu powiatu za pośrednictwem PCZK.  

Poniżej przedstawiono zestawienie sił i środków własnych jak również sił i środków  

z zewnątrz, które mają swój udział przy zabezpieczeniu terenu gminy podczas zaistnienia zdarzenia 

kryzysowego.  

 

1.  Siły i środki własne jakimi dysponuje gmina: 

1) Sprzęt zgromadzony w Gminnym Magazynie Przeciwpowodziowym, Antykryzysowym i OC. 

2) Siły i środki Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i OSP. 

3) System opieki społecznej. 

4) System ochrony zdrowia. 

5) System zabezpieczenia bezpieczeństwa i porządku publicznego. 

 

2.         Siły i środki z terenu powiatu zabezpieczające teren gminy i służące pomocą: 

1) Siły i środki Państwowej Straży Pożarnej – dysponowane na podstawie powiatowego planu 

ratowniczego. 

2) Siły i środki Policji - dysponowane zgodnie z procedurami działania Policji. 

3) Siły i środki systemu PRM - zgodnie z planem działania systemu Państwowe Ratownictwo 

Medyczne. 

4) Siły i środki zespolonych inspekcji - dysponowane w ramach procedur wewnętrznych 

poszczególnych inspekcji, służb i straży. 
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1) Zasoby magazynowe Gminnego  Magazynu Przeciwpowodziowego  

        i Kryzysowego (stan na styczeń 2017) 
 

Lp Nazwa wyposażenia Jedn. miary Ilość 

1 Agrowłóknina szt. 2 

2 Worek polipropylenowy 50x85 szt. 18000 

3 Folia czarna 4x25x0,2 szt. 1 

4 Folia budowla ochronna 5x20x0,2 szt. 4 

5 Folia czarna ochronna 8x25x0,2 szt. 2 

6 Folia LDPE budowlana szt. 1 

7 Kamizelka z taśmą odblaskową szt. 30 

8 Sekator szt. 2 

9 Łopata piaskówka szt. 20 

10 Łopata szpadel szt. 20 

11 Taczka szt. 2 

12 Łom szt. 5 

13 Siekiera szt. 9 

14 Gwoździe 4,5x125 kg 5 

15 Widły z drążkiem szt. 2 

16 Wodery para 2 

17 Worek polipropylenowy 65x110 szt. 3800 

18 Agregat prądotwórczy BENZA E3000 z osprzętem szt. 7 

19 Koło ratunkowe MARS szt. 8 

20 Boja ratownicza szt. 8 

21 Rzutka ratownicza szt. 8 

22 Kamizelka asekuracyjna50N szt. 50 

23 Latarka MTG 351X szt. 8 

24 Latarka MTG3308 szt. 4 

25 Kanister 20 l metalowy szt. 8 

26 Kamizelka ratunkowa standard szt. 10 

27 Łopata piaskówka metalowy drążek szt. 6 

28 Widły do kopania drążek metalowy szt. 5 

29 Zespół pompowy 150 HL  

nr D3191/12 na przyczepce samochodowej 

kpl. 1 

30 Zespół pompowy 150 HL  

nr D3189/10 na przyczepce samochodowej 

kpl. 1 

31 Agregat prądotwórczy ZAE-400 Nr 14998/8 na 

przyczepce samochodowej 

kpl. 1 

32 Przełącznik 110/75 szt. 4 

33 Wąż tłoczny W-110-20-K szt. 8 
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34 Plandeka 6x10 szt. 14 

35 Plandeka 10x12 szt. 13 

36 Linka z rdzeniem gumowym 6 mm mb 1200 

37 Łóżko polowe kanadyjka szt. 25 

38 Toporek  szt 8 

39 Pilarka do drewna szt. 2 

40 Motopompa szlamowa HONDA WT-30X  

z osprzętem 

szt. 1 

41 Wąż ssawny PCV 110-2500 Ł szt. 1 

42 Wąż tłoczny W-75-20-ŁA-B szt. 8 

43 Pachołek wys. 75 cm PE szt. 10 

44 Mostek przejazdowy mały 75/52/52 szt. 2 

45 Klucz do łączników i nasad K6 szt. 2 

46 Agregat prądotwórczy HONDA EC 2000 szt. 1 

47 Maszt oświetleniowy 2x500W szt. 1 

48 Wąż tłoczny W-110-20-ŁA-B szt. 8 

49 Smok ssawny pływający AMPHIBIO 110 szt. 3 

50    

Szczegółowe zasady dysponowania i wykorzystania sprzętu znajdującego się w magazynie 

zawarte są w Instrukcji funkcjonowania Gminnego Magazynu Przeciwpowodziowego  

i Kryzysowego w Gminie Samborzec. 
 

2) Siły i środki OSP KSRG i OSP  

 Podstawowym celem Krajowego Systemu Ratowniczo Gasniczego jest ochrona życia, zdrowia, 

mienia lub środowiska poprzez: walkę z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi, ratownictwo techniczne, 

chemiczne oraz ratownictwo ekologiczne i medyczne. Istotą organizacji jest stworzenie jednolitego i spójnego 

układu wiążącego ze sobą różne podmioty ratownicze, tak aby można było podjąć skutecznie każde działanie 

ratownicze.  

 Obecnie w Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym na terenie Gminy Samborzec funkcjonuje 

trzy jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych wspomagane przez siedem jednostek OSP nie włączonych do 

KSRG. 

 Jednostki OSP z KSRG posiadają wyszkolenie i wyposażenie nie odbiegające od wyposażenia  

i wyszkolenia jednostek Państwowej Straży Pożarnej. Także pozostałe jednostki OSP z terenu gminy 

corocznie doposażają się w sprzęt ratowniczo-gaśniczy a ich członkowie uzupełniają wyszkolenie. 

 Podczas wystapienia zdarzenia kryzysowego na terenie gminy kierowanie sił i środków OSP KSRG 

oraz OSP do działań ratowniczych następuje za pośrednictwem GCZK z polecenia Wójta.  

W przypadku gdy siły i środki OSP są niewystarczające Wójt wystepuje z prośbą do Komendanta 

Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o zadysponowanie sił i środków PSP. 
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Siły i środki OSP KSRG i OSP na terenie Gminy Samborzec: 

Liczba jednostek OSP KSRG 3 

OSP (czynne) 7 

łączna liczba 

strażaków 
160 

Samochody ratownictwa gaśniczego OSP lekkie 6 

średnie 4 

ciężkie 0 

Agregaty prądotwórcze OSP KSRG 6 

OSP 4 

Pompy szlamowe OSP KSRG 10 

OSP 6 

Piły do drewna OSP KSRG 5 

OSP 2 

Łodzie i pontony OSP KSRG 

 
3 

Hydrauliczny sprzęt ratownictwa drogowego OSP KSRG 

 
3 

Węże pożarnicze W-52, W-75, W-110 (łącznie) OSP KSRG 80 

OSP 180 

Zestaw ratownictwa medycznego PSP R-1 OSP KSRG 

 
3 

Ocena możliwości wykorzystania sił i środków 

 

Poziom wyszkolenia członków Ochotniczych Straży Pożarnych określa się jako dobry. 

Zadowalający jest również stan wyposażenia jednostek OSP. Pojazdy i sprzęt będące w 

posiadaniu OSP są sprawne technicznie. Jednostki OSP KSRG od momentu 

zadysponowania są gotowe podjąć działania ratowniczo-gaśnicze w ciągu 5 minut, 

pozostałe jednostki OSP w ciągu 15 minut. 

 

3. System Pomocy Społecznej. 

System pomocy społecznej na terenie gminy oparty jest na: 

1) Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej; 

2) Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej znajduje się w Samborcu, w budynku Urzędu Gminy  

i zatrudnia 11 pracowników, którzy zapewniają pomoc społeczną ludziom potrzebującym a w razie 

wystąpienia sytuacji kryzysowych zapewnia pomoc opieki socjalnej nad rannymi  

i ludźmi, którzy utracili swoje domy lub zostali ewakuowani. 

Pomoc społeczna w tym wypadku obejmuje: 

1) udzielenie pierwszej pomocy potrzebującym; 

2) zapewnienie zastępczych miejsc zakwaterowania ludności czasowo ewakuowanej; 

3) zapewnienie posiłków, wody pitnej i opieki psychologicznej; 

4) zaopatrzenie w odzież i środki higieny osobistej; 

5) inne ważne usługi. 
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Ponadto mieszkańcy gminy mogą korzystać z pomocy społecznej Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Sandomierzu ul. Mickiewicza 34. 

 

4. System ochrony zdrowia. 

Podstawową opieke medyczna na terenie Gminy Samborzec prowadzą dwa Ośrodki  

Zdrowia: 

1) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Samborcu, 

2) Ośrodek Zdrowia w Chobrzanach. 

Ogółem pomoc medyczną świadczy 10 lekarzy medycyny, 2 lekarzy dentystów,  

7 pielęgniarek. 

Ośrodki Zdrowia wykonują podstawowe świadczenia lekarskie na rzecz mieszkańców  

gminy. W razie potrzeby mogą być wykorzystane do udzielenia pomocy medycznej rannym  

i poszkodowanym w czasie klęski żywiołowej, katastrofy czy awarii. 

W czasie zdarzeń kryzysowych na terenie gminy wsparcia mogą udzielić ratownicy  

posiadający przeszkolenie medyczne z Ochotniczych Straży Pożarnych. 

5. System zabezpieczenia bezpieczeństwa i porządku publicznego. 

Bezpieczeństwo i porządek publiczny na obszarze Gminy Samborzec zapewniają: 

1) Komisariat Policji w Koprzywnicy; 

2) Komenda Powiatowa Policji w Sandomierzu. 

Siły Policji są przygotowane do utrzymania porządku na terenie gminy. Policja tworzy 

posterunki, patrole porządkowo – ochronne dla potrzeb regulacji ruchu, ochrony mienia, 

zabezpieczenia ewakuacji, zabezpieczenia rejonu prowadzenia akcji ratowniczo – gaśniczej oraz 

informowanie ludności o możliwych zagrożeniach na terenie gminy. 

 

2. Siły i środki zabezpieczające teren gminy i służące pomocą. 
 

1. Siły i środki Państwowej Straży Pożarnej.  

Podstawowym celem systemu zorganizowanego przez Państwową Straż Pożarną (PSP) jest 

ochrona życia, zdrowia, mienia lub środowiska poprzez: walkę z pożarami i innymi klęskami 

żywiołowymi, ratownictwo techniczne, chemiczne oraz ratownictwo ekologiczne i medyczne  

Obecnie w powiecie sandomierskim funkcjonuje jedna Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza 

Państwowej Straży Pożarnej.  
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Siły i środki PSP 

Jednostka ratowniczo-gaśnicza PSP 
liczba jednostek 1 

liczba strażaków  60 

Liczba strażaków przeszkolonych w zakresie pierwszej pomocy medycznej 55 

Samochód ratownictwa 

gaśniczego  3 

technicznego  1 

chemicznego 1 

wodnego 1 

Sprzęt pływający 
łódź 3 

ponton wieloosobowy 1 

Przenośna zapora przeciwpowodziowa (w metrach bieżących) 130 

Namiot wieloosobowy 1 

Pompa o dużej wydajności 2 

Agregat prądotwórczy 6 

Ocena możliwości wykorzystania sił i środków 

Siły i środki jednostki ratowniczo-gaśniczej są przygotowane do natychmiastowego podjęcia działań 

ratowniczych. Struktura dowodzenia i organizacji oraz poziom wyszkolenia i wyposażenia w sprzęt 

specjalistyczny zapewniają wysoką skuteczność prowadzonych działań ratowniczych. 

 

2. Policja.  
Ustawowym zadaniem Policji jest ochrona bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymanie 

bezpieczeństwa i porządku publicznego, poprzez m.in. zapewnienie spokoju w miejscach 

publicznych oraz w środkach publicznego transportu i komunikacji, w ruchu drogowym i na drogach 

przeznaczonych do powszechnego korzystania, inicjowanie i organizowanie działań mających na 

celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz kontrola przestrzegania przepisów 

porządkowych i administracyjnych. 

 W warunkach sytuacji kryzysowych spowodowanych katastrofą naturalną, awarią techniczną 

lub innym zagrożeniem, działania Policji - jako jednego z podmiotów systemu ratowniczego - 

koncentrują się na umożliwieniu sprawnego funkcjonowania służb ratowniczych oraz ochronie 

poszkodowanych osób i ich mienia. Z kolei zdarzenia implikujące poważne zagrożenie 

bezpieczeństwa i porządku publicznego ukierunkowują działania Policji na zadania zmierzające do 

przywrócenia pożądanego stanu prawnego, zatrzymania sprawców naruszeń prawa                                   

i przeprowadzenia czynności dochodzeniowo-śledczych. 

 Podczas działań przywracających naruszony porządek i bezpieczeństwo publiczne Policja – 

jako podmiot wiodący - jest wspierana przez inne służby i formacje, stosownie do ich kompetencji 

ustawowych. Zasadnicze zadania wykonują jednostki prewencji i ruchu drogowego, wspomagane 

przez służbę kryminalną  i logistyczną. Po uzyskaniu informacji o zagrożeniu uruchomienie działań 

następuje zgodnie z przyjętymi procedurami i wcześniej opracowanymi planami - stosownie do  
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rodzaju zagrożenia. 

 Pierwszym szczeblem systemu reagowania jest interwencja policyjna, która stosownie do 

skali zagrożenia może przekształcić się w akcję lub operację policyjną. 

 Akcją dowodzi właściwy terytorialnie komendant powiatowy Policji albo wyznaczony przez 

niego policjant. 

 W przypadku, gdy w działaniach bierze udział znaczna liczba sił i środków, kierowanie może 

przejąć komendant wojewódzki lub wyznaczony przez niego policjant - dowódca operacji.  Gdy 

skala zagrożenia przekracza możliwości skutecznego przeciwdziałania jednostek własnych, 

komendant wojewódzki Policji, na wniosek skierowany do Komendanta Głównego Policji, uzyskuje 

wsparcie z terenu spoza województwa. 

 W odniesieniu do zagrożeń o charakterze terrorystycznym głównym obszarem zadaniowym 

Policji jest udział w krajowym i międzynarodowym systemie operacyjnego rozpoznania i wymiany 

informacji (z wykorzystaniem krajowych informatycznych baz danych oraz baz danych SIS II i 

Interpolu) oraz nadzór nad właściwym zabezpieczeniem obiektów infrastruktury krytycznej przez 

funkcjonujące specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne i wewnętrzne służby ochrony. 

 Głównym potencjałem do realizacji zadań zabezpieczających są oddziały prewencji Policji. 

Oddziały prewencji podlegają Komendantowi Głównemu Policji i mogą być dysponowane do 

działań w każdym rejonie kraju, stosownie do skali występującego zagrożenia. 

 Do bezpośrednich działań kontrterrorystycznych Policja może skierować policjantów 

pełniących służbę w pododdziałach antyterrorystycznych i komórkach minersko-pirotechnicznych, 

podległych komendantom wojewódzkim Policji. Komendant Główny Policji posiada centralny 

oddział antyterrorystyczny, przygotowany do wykonywania zadań we współdziałaniu z lokalnymi 

siłami AT. 

 Celem zharmonizowania wspólnych przedsięwzięć w zakresie przygotowania i zapobiegania 

zagrożeniom, organizowania i prowadzenia akcji i operacji likwidujących zagrożenie na miejscu 

zdarzenia oraz szkolenia i doskonalenia zawodowego, Policja podpisała szczegółowe porozumienia z 

innymi podmiotami współdziałającymi, zwłaszcza z Państwową Strażą Pożarną, Strażą Graniczną i 

Siłami Zbrojnymi RP. 

Siły i środki Policji: 

Liczba policjantów prewencji 90 

Liczba policjantów nieetatowych pododdz. prewencji 43 

Liczba policjantów ruchu drogowego 12 

Liczba policjantów przeszkolonych do działań minersko- pirotechn. 2 

Liczba policjantów przeszkolonych do udzielania pierwszej pomocy medycznej 2 

Samochód 

ciężarowy - 

osobowy 25 

furgon 5 

Autobus - 
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Sprzęt pływający (łodzie) 2 

Agregat prądotwórczy 1 

Namiot wieloosobowy 1 

Ocena możliwości wykorzystania  sił i środków 

Siły i środki Policji są przygotowane do działań w sytuacjach kryzysowych, w szczególności 

związanych z przywróceniem naruszonego porządku prawnego, alarmowaniem i ostrzeganiem 

ludności, prowadzeniem akcji ratowniczej do czasu przybycia profesjonalnych służb ratowniczych oraz 

zabezpieczeniem porządku w rejonach prowadzonych działań. Policja wykonuje również czynności 

operacyjno-rozpoznawcze zmierzające do ustalenia ewentualnych sprawców spowodowania sytuacji 

kryzysowej, bądź ustalenia skali zagrożenia (zgodnie z kompetencjami). Podstawowym komponentem 

policyjnym do działań w sytuacjach kryzysowych są oddziały i pododdziały prewencji. Logistyczne 

zasoby policyjne (w tym środki transportowe  mogą być wykorzystane do wsparcia zabezpieczenia 

podstawowych potrzeb ofiar klęsk żywiołowych i awarii technicznych. 

 

3. Państwowe Ratownictwo Medyczne 

 Rozszerzeniem Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, w odniesieniu do potrzeby zapewnienia 

pomocy każdej osobie znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowia i życia jest system 

Państwowe Ratownictwo Medyczne. Głównymi elementami systemu są: 

 szpitalne oddziały ratunkowe (SOR), 

 zespoły ratownictwa medycznego 

 specjalistyczne - w składzie co najmniej trzech osób, w tym lekarz i pielęgniarka 

lub ratownik medyczny   

 podstawowe - złożone przynajmniej z dwóch ratowników, bez lekarza, 

 zespoły Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. 

  Zadaniem zespołów ratownictwa medycznego jest podejmowanie medycznych czynności 

ratunkowych (świadczenia opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych) w warunkach pozaszpitalnych, w celu 

ratowania osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. 

  Zespoły ratownictwa medycznego jako przedszpitalna „część” systemu działają w ścisłym 

powiązaniu z oddziałami ratunkowymi i podlegają ich kontroli i nadzorowi. Szpitalny oddział 

ratunkowy udziela świadczeń opieki zdrowotnej osobie w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. 

  W razie konieczności szpital, w którym znajduje się szpitalny oddział ratunkowy, zapewnia 

niezwłoczny transport sanitarny osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego do najbliższego 

zakładu opieki zdrowotnej udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej w odpowiednim zakresie. 

  Szpitalne oddziały ratunkowe mają obowiązek uzyskać potwierdzenie spełniania wymagań 

określonych przepisami, wydane przez jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, 

właściwą w zakresie monitorowania jakości świadczeń zdrowotnych. 

  W sytuacjach nagłych pierwszym ogniwem systemu są centra powiadamiania ratunkowego, 

które przyjmują zgłoszenia z numeru alarmowego 112. Wraz z rozbudową systemu centra te będą 
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funkcjonować w ramach zintegrowanych stanowisk dyspozytorów medycznych oraz dyspozytorów 

PSP i Policji. Ich zadaniem jest przyjmowanie zgłoszeń, koordynowanie medycznych czynności 

ratunkowych oraz zbieranie aktualnych informacji o dostępnych jednostkach systemu, a także 

zbieranie i archiwizowanie informacji o zdarzeniach i prowadzonych czynnościach ratunkowych. 

  W przypadku zdarzeń masowych, funkcjonowanie jednostek systemu koordynuje lekarz 

koordynator ratownictwa medycznego, operujący ze stanowiska pracy zlokalizowanego w 

Wojewódzkim Centrum Powiadamiania Ratunkowego. 

  Z systemem współpracują wyspecjalizowane jednostki organizacyjne szpitali i społeczne 

organizacje ratownicze (po wpisaniu do rejestru wojewodów i uwzględnieniu w planach), a także 

służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, 

w szczególności: jednostki organizacyjne PSP, jednostki ochrony przeciwpożarowej włączone do 

krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, inne jednostki podległe lub nadzorowane przez ministra 

właściwego do spraw wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej. 

Siły i środki PRM 

Liczba lekarzy 9 

Liczba pielęgniarek systemu 10 

Liczba ratowników medycznych 31 

Zespoły ratownictwa medycznego 

 Miejsca wyczekiwania ZRM 

Zespoły ratownictwa medycznego - 

Specjalistyczne 

2 
27-600 Sandomierz 

ul. Schinzla 13 

 

1 

27-600 Sandomierz 

ul. Schinzla 13 

27-670 Łoniów 

Łoniów 104 

 

Lotniczy Zespół Pogotowia Ratunkowego                              26-001 Masłów, ul. Jana Pawła 

II 9 

Ocena możliwości wykorzystania sił i środków 
Wykonywanie tych zadań na terenie gminy zabezpiecza szczebel powiatowy. Zespoły ratownictwa medycznego 

pozostają w gotowości całodobowej i zabezpieczają rejony operacyjne w liczbie i zgodnie z przyjętymi procedurami 

ujętymi w powiatowym planie działania Państwowego Ratownictwa Medycznego. Szpitalne Oddziały Ratunkowe 

udzielają świadczeń zdrowotnych w trybie całodobowym. Jako zadowalający ocenia się również poziom wyszkolenia i 

gotowości do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy. 

SSiDŚ w Sandomierzu 

Liczba dostępnych jednostek szpitalnych  1 

Liczba szpitalnych oddziałów ratunkowych 1 

Liczba łóżek w SOR 3 

Liczba łóżek na oddziałach chorób zakaźnych 0 

Liczba łóżek na oddziałach chirurgicznych 45 
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4. Powiatowa Inspekcja Sanitarna   
 

Działania PIS polegają na sprawowaniu zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego oraz 

prowadzeniu działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych i 

innych chorób powodowanych warunkami środowiska, a także na prowadzeniu działalności 

oświatowo-zdrowotnej.  

W ramach systemu zarządzania kryzysowego Powiatowej Inspekcji Sanitarnej, podejmowane są 

działania zmierzające do zabezpieczenia zdrowia i życia ludzkiego poprzez: rozwinięcie skutecznej 

akcji przeciwdziałającej powstałemu zagrożeniu, współdziałanie z innymi służbami, inspekcjami i 

instytucjami, których zadaniem jest udzielenie pomocy w sytuacji kryzysowej oraz zapewnienie 

szybkiej i efektownej pomocy medycznej osobom poszkodowanym lub chorym. 

Siły i środki: 

Liczba stacji sanitarno- epidemiologicznych 1 

Pracownicy medyczni 34 

Laboratoria do badań 

mikrobiologicznych 1 

radiologicznych 0 

żywności 1 

wody 1 

inne (powietrza, fizykochemiczne, 

środowiska pracy) 
0 

Komplety odzieży ochronnej 2 

Planowane  izolatoria 
liczba izolatoriów 1 

liczba miejsc 30 

Liczba łóżek na szpitalnych oddziałach chorób zakaźnych * 

Liczba łóżek w placówkach medycznych możliwa do uruchomienia w przypadku 

wystąpienia masowych zachorowań 
- 

Ocena możliwości wykorzystania sił i środków 
Wykonywanie tych zadań na szczeblu gminy zabezpiecza powiat. Potencjał osobowy inspekcji sanitarnej 

dostosowany jest do aktualnych możliwości i potrzeb. Na terenie powiatu inspekcja dysponuje indywidualnymi 

środkami ochrony osobistej oraz preparatami dezynfekcyjnymi o szerokim spektrum działania. Wyposażenie 

laboratoriów zabezpiecza realizację zadań w sytuacji kryzysowej. Oddział Laboratoryjny dysponuje jedną pracownią 

mikrobiologiczną diagnostyki schorzeń jelitowych.  PPIS w Sandomierzu nie posiada informacji dotyczącej liczby 

łóżek w szpitalu możliwych do uruchomienia w przypadku wystąpienia masowych zachorowań. Pozostałe placówki 

medyczne świadczą usługi z zakresu lecznictwa otwartego, a tym samym nie posiadają możliwości hospitalizacji 

pacjentów.    

* - Na terenie powiatu sanodmierskiego nie funkcjonuje oddział zakaźny. Najbliższy oddział zakaźny znajduje się w: 

1. Wojewódzki Szpital Zespolony Oddział Obserwacyjno Zakaźny 25-317 Kielce ul. Radiowa 7 

2. Zespół Opieki Zdrowotnej Oddział Obserwacyjno Zakaźny 28-100 Busko Zdrój ul. B. Warszawy 67 

3. Zespół Opieki Zdrowotnej Oddział Obserwacyjno Zakaźny 26-110 Skarżysko Kamienna ul. Szpitalna 1 

Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej Oddział Obserwacyjno Zakaźny 27-200 Starachowice ul. Radomska 70 

 

5. Powiatowa Inspekcja Weterynaryjna  

Funkcjonowanie inspekcji w reagowaniu na sytuację kryzysową polega na realizacji ustawowych 

zadań między innymi: monitoringu zagrożeń i ich analizie i diagnozowaniu, zwalczaniu chorób 

zakaźnych, sprawowaniu nadzoru nad bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego, 

badaniu zwierząt rzeźnych oraz nadzór nad obrotem produktami leczniczymi weterynaryjnymi.       

Trudnością w realizacji zadań w szczególności bezpośredniego reagowania na zagrożenia 

epidemiologiczne o szerokim zasięgu może być szczupłość kadrowa pracowników merytorycznych 
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inspekcji. Problemem może być również brak środków technicznych w tym łączności 

radiotelefonicznej. 

Siły i środki  PIW: 

Liczba  placówek inspekcji 7 

Lekarze weterynarii 10 

Komplety odzieży ochronnej 

(wielokrotnego/jednokrotnego 

użytku) 

 

Kombinezon Jednorazowy włóknina PP 60 

Kombinezon Lamico laminowany 40 

Kombinezon polipropylenowy 20 

Zestaw (płaszcz, czepek, buty, maska) 5 

Fartuch typu sukienka 50 

Maty dezynfekcyjne duże 10 

Maty dezynfekcyjne małe 5 

Ocena możliwości wykorzystania sił i środków 
Wykonywanie tych zadań na szczeblu gminy zabezpiecza powiat. Siły i środki inspekcji weterynaryjnej są 

przygotowane zgodnie z zatwierdzonymi tzw. planami gotowości, opracowanymi oddzielnie dla każdej jednostki 

chorobowej. Powiatowi lekarze weterynarii organizują zespoły interwencyjne spośród podległych sobie 

pracowników oraz lekarzy weterynarii wolnej praktyki, z którymi podpisano stosowne umowy.    

 

 

6. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska – nie jest służbą ratowniczą a organem 

kontroli przestrzegania przepisów o ochronie środowiska oraz badań stanu środowiska.  

Do podstawowych zadań inspekcji w terenie należy monitorowanie stopnia skażenia środowiska 

(wód, powietrza i gleby) substancjami wyemitowanymi między innymi w wyniku awarii 

przemysłowych z urządzeń technologicznych, transportowych i magazynowych.  

W sytuacjach kryzysowych działanie inspekcji odbywa się w sytuacji wystąpienia zdarzeń 

związanymi z poważnymi awariami przemysłowych i komunikacyjnych powodującymi zagrożenie 

dla ludzi i środowiska, ponieważ w większości przypadków znane są czynniki ryzyka. 

 

7. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego – Wykonuje na obszarze gminy 

funkcje inspekcyjno-kontrolne oraz zadania związane z: użytkowaniem obiektów budowlanych, 

prowadzeniem robót i przekazywaniem obiektów budowlanych do użytkowania, postępowaniem 

wyjaśniającym przyczyny i okoliczności powstania katastrofy budowlanej. Inspekcja gotowa jest do 

podjęcia działań w sytuacjach kryzysowych. Potencjalne trudności mogą wystąpić w przypadku 

bardzo szerokiej skali wystąpienia katastrofy budowlanej trudnej do przewidzenia. 
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II. ZESPÓŁ PRZĘDSIĘWZIĘĆ NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH. 

 

II.1.Zadania w zakresie monitorowania zagrożeń 
 

Poprzez monitorowanie zagrożeń rozumie się zbieranie i przetwarzanie informacji o 

określonych zdarzeniach lub zjawiskach oraz wstępne analizowanie uzyskanych informacj i w celu 

ich dalszego wykorzystania. 

Monitorowanie zagrożeń i zdarzeń zagrażających zdrowiu lub życiu mieszkańców gminy, 

bezpieczeństwu ich mienia oraz ochronie środowiska realizowane jest przez wszystkie inspekcje, 

służby i straże oraz instytucje, zgodnie z ich ustawowymi kompetencjami i zadaniami statutowymi. 

W przypadku, gdy zagrożenie lub zdarzenie nosi znamiona sytuacj i kryzysowej, wyniki od 

wszystkich monitorujących przekazywane są obligatoryjnie dodatkowo do Gminnego Centrum 

Zarządzania Kryzysowego. 

Źródłami informacji o zagrożeniach i potrzebie podjęcia działań zarządzania kryzysowego 

mogą być; 

1. Służby dyżurne PSP, Policji, dyspozytorzy Pogotowia Ratunkowego, służba zdrowia 

2. Informacje i ostrzeżenia przekazane przez Wojewódzkie, Powiatowe - Centra Zarządzania 

Kryzysowego 

3. Informacje i sygnały o zagrożeniu przekazane przez sąsiednie gminy 

4. Każda osoba, która zaobserwowała /posiadła wiadomość/ o zagrożeniu 

5. Media 

6. Służby komunalne 

7. służby i lecznice weterynaryjne 

8. Kierownicy zakładów pracy 

9. Służby dyżurne jednostek wojskowych 

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego otrzymane informacje o zagrożeniach przekazuje 

do:  

-   Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, 

- podmiotów bezpieczeństwa porządku publicznego (tzn. do Komendy Powiatowej Policji, Komendy      

     Powiatowej PSP, SANEPID-u i innych);  

-  sąsiednich gmin, jeśli zagrożenia lub zdarzenia mogą objąć również ich teren;  

- podmiotów, które nie znajdują się na rutynowych listach powiadamiania, a zagrożenie może mieć   

   wpływ na ich działalność .  
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II. 2. Tryb uruchamiania sił i środków 

 

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

działań w zakresie zarządzania kryzysowego spoczywa na tym organie właściwym w sprawach 

zarządzania kryzysowego, który pierwszy otrzymał informację o wystąpieniu zagrożenia. 

 Po otrzymaniu informacji o wystąpieniu zdarzenia kryzysowego Wójt zwołuje posiedzenie 

GZZK i poprzez rozwinięte GCZK niezwłocznie informuje o zaistniałym zdarzeniu Powiatowe 

Centrum Zarządzania Kryzysowego przedstawiając jednocześnie swoją ocenę sytuacji oraz 

informację o zamierzonych działaniach. 

 Podstawowym sposobem reagowania na zaistniałe zdarzenia są siły i środki własne gminy, 

umożliwiające skuteczne reagowanie w przypadku wystąpienia zagrożeń lokalnych. 

 W przypadku zdarzenia niezbędne siły i środki są z zasady uruchamiane przez Wójta Gminy. 

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

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

jest wyższy poziom – Starosty (zadania koordynacji i wsparcia). 
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II.3. Procedury zarządzania i reagowania kryzysowego wynikające z przepisów 

prawnych, określających sposób postępowania wójta oraz ramy prawne 

działania administracji publicznej, służb inspekcji i straży w sytuacjach 

kryzysowych.   
 

 
Proces zarządzania i reagowania kryzysowego to cykl decyzyjny, obejmujący fazy decyzyjne, 

etapy i czynności, związany z pozyskiwaniem, przetwarzaniem i wykorzystywaniem informacji, w 

wyniku którego zostaje podjęta decyzja, wypracowany zamiar oraz zadania dla podmiotów 

wykonawczych będących w dyspozycji starosty (organu administracji). 

Cykl decyzyjny przebiega w czterech podstawowych, łączących się i przenikających 

wzajemnie fazach decyzyjnych: 

- ustalenie położenia ( ciągłe pozyskiwanie, gromadzenie, porządkowanie i przetwarzanie 

wszelkiego rodzaju informacji dot. stanu posiadania sił i środków, źródła i charakteru sytuacj i 

kryzysowej oraz warunków prowadzenia działań zapobiegawczych, ratowniczych, pomocowych 

oraz odbudowy), 

- planowanie (ocena sytuacji kryzysowej, podjęcie decyzji, sprecyzowanie zamiaru, ewentualna 

korekta posiadanego planu reagowama oraz dokumentów dyrektywnych dla podległych podmiotów 

wykonawczych ), 

- stawianie zadań (doprowadzenie do wykonawców zadań wynikających z przyjętego zamiaru 

działań), 

- kontrola (sprawdzenie efektów faz decyzyjnych "planowania" i "stawiania zadań" oraz sposobu 

ich wdrożenia w życie). 

Ustalenie położenia to przygotowanie Wójtowi jasnego i przejrzystego, a także jak 

najdokładniejszego obrazu sytuacji, na podstawie którego można ocenić sytuację, dokonać analizy 

zadania, wypracować warianty działania, podjąć decyzję, sprecyzować zamiar, skorygować plan 

zarządzania kryzysowego, postawić zadania wykonawcom i kontrolować ich wykonanie. 

Gminny Plan Zarządzania Kryzysowego usprawnia fazę reagowama na sytuację kryzysową, i 

są to działania realizowane w momencie wystąpienia zdarzenia oraz w czasie jego trwania. Celem 

działań jest dostarczenie pomocy poszkodowanym, ograniczenie wtórnych zniszczeń i strat oraz 

likwidacja zagrożenia. 

Szczegółowe procedury zarządzania i reagowania kryzysowego wynikające wynikające 

przepisów prawnych, określających sposób postepowania wójta oraz ramy prawne działania służb, 

inspekcji i straży w sytuacjach kryzysowych przedstawione są poniżej. 



 

 

 

Procedura 1 

Powódź 
  USTAWA z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 

 Art. 19.  Zadania wójta w sprawach zarządzania kryzysowego 

 1. Organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na terenie gminy jest wójt, burmistrz, prezydent miasta . 

 4. Organem pomocniczym wójta, burmistrza, prezydenta miasta  w zapewnieniu wykonywania zadań zarządzania kryzysowego jest gminny zespół 

zarządzania kryzysowego, który określa jego skład, organizację, siedzibę oraz tryb pracy, zwany dalej "zespołem gminnym". 

 6. W skład zespołu gminnego, którego pracami kieruje wójt, burmistrz, prezydent miasta, wchodzą osoby powołane spośród: 

  1)  osób zatrudnionych w urzędzie gminy, gminnych jednostkach organizacyjnych lub jednostkach pomocniczych; 

  2)  pracowników zespolonych służb, inspekcji i straży, skierowanych przez przełożonych do wykonywania zadań w tym zespole na wniosek wójta, 

burmistrza, prezydenta miasta; 

  3)  przedstawicieli społecznych organizacji ratowniczych. 

 7. W skład zespołu gminnego mogą wchodzić inne osoby zaproszone przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta. 

  

Czynności podejmowane przez Wójta; 

•monitorowanie sytuacji, 

•przekazywanie komunikatów i ostrzeżeń , ogłaszanie pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego, 

•bieżąca wymiana informacji z  PCZK, 

•koordynacja i realizacja zadań ujętych w Gminnym  Planie  Zarządzania Kryzysowego, 

•koordynacja  ewakuacji prewencyjnej ludności z terenów zagrożonych, 

•współpraca z organizacjami pozarządowymi, 

•koordynacja udzielania pomocy humanitarnej, 

•powoływanie komisji określającej zakres i wysokość szkód, 

  

 Urząd Gminy/GCZK 

1.Przygotowanie materiałów wstępnych do pracy GZZK; 

2.Zawiadomienie członków GZZK zgodnie z wytycznymi Przewodniczącego zespołu; 

3.Zapewnienie obsługi prac GZZK; 

4.Sporządzenie protokołu z posiedzeń zespołu; 
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Służba Dyżurna   

1.Monitoring zagrożenia; 

2.Weryfikacja zebranych informacji i kontrola obiegu zgodnie z procedurą, w tym nawiązanie bezpośredniej współpracy z CZK organu wiodącego; 

3.Monitoring podjętych działań w oparciu procedurę; 

4.Bieżąca ocena rozwoju sytuacji kryzysowej; 

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

6.Bieżące informowanie  wójta. 

 

Zadania Uprawnienia wynikające z przepisów prawa Podstawa prawna 

Wójt 

Uruchomienie GZZK. Art. 19 ust. 4. Organem pomocniczym wójta, burmistrza, prezydenta miasta  w zapewnieniu 

zadań zarządzania kryzysowego jest gminny zespół zarządzania kryzysowego który określa 

jego skład, organizację, siedzibę oraz tryb pracy, zwany dalej  „zespołem gminnym”.    

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o 

zarządzaniu kryzysowym  

Przekazywanie komunikatów i ostrzeżeń. 

Zespół gminny wykonuje  zadania 

przewidziane dla zespołu 

wojewódzkiego.   

Art. 14 ust. 8 pkt 3. Do zadań zespołu gminnego należy w szczególności: 
-przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniami; (…) 

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o 

zarządzaniu kryzysowym  

Bieżąca wymiana informacji Art. 20 ust. 1 pkt. 1 i 2 Wójt, burmistrz, prezydent miasta zapewnia na obszarze gminy 

(miasta) realizację następujących zadań: 

1) całodobowe alarmowanie członków gminnego zespołu zarządzania kryzysowego, a w 

sytuacjach kryzysowych zapewnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu 

informacji oraz dokumentowania prowadzonych czynności; 

2) współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej; 

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o 

zarządzaniu kryzysowym  

Koordynowanie działań ochrony ludności 

na terenie gminy. 

Art. 7. ust. 1, pkt 14: Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych 

gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy: porządku publicznego i 

bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym 

wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego. 

Art. 19 ust. 2 pkt 1 Do zadań Wójta w sprawach zarządzania kryzysowego na terenie gminy 

należy: kierowanie monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków 

zagrożeń na terenie gminy. 

 

Ustawa o samorządzie gminnym   

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o 

zarządzaniu kryzysowym  

Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna 

Monitorowanie sytuacji epidemicznej, 

prowadzenie dochodzeń epidemicznych 

wprowadzanie działań 

przeciwepidemicznych na podstawie 

danych z monitoringu sytuacji 

epidemicznej w rejonie powodziowym. 

Art.. 42. ust.2. Do zakresu zadań, o których mowa w ust. 1, należy w szczególności: 

5) stałe monitorowanie i analiza sytuacji epidemiologicznej w kierunku możliwości 

zapewnienia wykonywania świadczeń zdrowotnych w przypadku podejrzenia lub 

rozpoznania u osoby lub grupy osób zakażenia lub choroby zakaźnej; (…) 

Ustawa z dn. 5 grudnia 2008r. o 

zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń 

i chorób zakaźnych u ludzi  
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  OSP KSRG, OSP 

Prowadzenie działań ratowniczych na 

szczeblu  gminy. 

Art. 1. Ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu 

ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym 

miejscowym zagrożeniem poprzez: 

1) zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub innego 

miejscowego zagrożenia, 

2) zapewnienie sił i środków do zwalczania pożaru, klęski żywiołowej lub innego 

miejscowego zagrożenia, 

3) prowadzenie działań ratowniczych. 

Art. 15. 

Jednostkami ochrony przeciwpożarowej są: 

6) ochotnicza straż pożarna, 

Art. 19. 

1. Ochotnicza straż pożarna i związek ochotniczych straży pożarnych funkcjonują 

w oparciu o przepisy ustawy – Prawo o stowarzyszeniach. 

1a. Ochotnicza straż pożarna jest jednostką umundurowaną, wyposażoną w specjalistyczny 

sprzęt, przeznaczoną w szczególności do walki z pożarami, klęskami 

żywiołowymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami. 

§ 14. 1. Ksrg w zakresie walki z innymi klęskami żywiołowymi obejmuje planowanie, 

organizowanie i realizację działań ratowniczych niezbędnych do ratowania życia, zdrowia, 

mienia lub środowiska. 

2. Działania ratownicze, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności: 

1) rozpoznanie i identyfikację zagrożenia; 

2) zabezpieczenie strefy działań ratowniczych, w tym wyznaczenie i oznakowanie strefy 

zagrożenia; 

3) włączanie lub wyłączanie instalacji, urządzeń i mediów mających wpływ na 

bezpieczeństwo zagrożonych lub poszkodowanych osób oraz na bezpieczeństwo ratowników, 

z wykorzystaniem zaworów lub bezpieczników będących na instalacji użytkowej obiektu 

objętego działaniem ratowniczym; 

4) priorytetowe wykonanie czynności umożliwiających: 

a) dotarcie i wykonanie dostępu do zagrożonych lub poszkodowanych osób, wraz z 

udzieleniem im kwalifikowanej pierwszej pomocy, i ewakuację poza strefę zagrożenia, 

b) przygotowanie dróg ewakuacji zagrożonych lub poszkodowanych osób oraz ratowników, 

c) zapewnienie bezpieczeństwa zagrożonym lub poszkodowanym osobom oraz ratownikom; 

5) likwidację zagrożeń związanych z klęską żywiołową; 

6) dostosowanie sprzętu oraz technik ratowniczych do rozmiaru i rodzaju klęski żywiołowej; 

7) likwidację, ograniczenie lub zwiększenie strefy zagrożenia; 

8) uruchamianie dodatkowych sił i środków podmiotów ksrg; 

9) ocenę rozmiarów powstałej klęski żywiołowej. 

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o 

ochronie przeciwpożarowej  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozporządzenie Ministra SWiA z dnia 

18 lutego2011 r. w sprawie 

szczegółowych zasad organizacji 

krajowego systemu ratowniczo-

gaśniczego  
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Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 

 Nadzór i kontrola nad przestrzeganiem 

przepisów prawa budowlanego, 
 kontrola techniczna obiektów 

budowlanych. 

 

Art. 84 a. 1. Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego obejmuje:

   

1) kontrolę zgodności wykonywania robót budowlanych z przepisami prawa budowlanego, 

projektem budowlanym i warunkami określonymi w decyzji o pozwoleniu na budowę;  

2) sprawdzanie posiadania przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w 

budownictwie właściwych uprawnień do pełnienia tych funkcji;  

3) sprawdzanie dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych. 

2. Organy nadzoru budowlanego, kontrolując stosowanie przepisów prawa budowlanego 

1) badają prawidłowość postępowania administracyjnego przed organami administracji 

architektoniczno-budowlanej oraz wydawanych w jego toku decyzji i postanowień;  

2) sprawdzają wykonywanie obowiązków wynikających z decyzji i postanowień wydanych na 

podstawie przepisów prawa budowlanego. 

Prawo budowlane 

 

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska 

Monitorowanie stanu środowiska 

naturalnego w szczególności stanu 

zanieczyszczenia powietrza. 

Art. 2. 1. Do zadań Inspekcji Ochrony Środowiska należy: 

2) prowadzenie państwowego monitoringu środowiska, w szczególności: 

a)  opracowywanie programów państwowego monitoringu środowiska, 

b)  koordynacja realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska,   

c)  gromadzenie informacji o środowisku w zakresie ujętym w programach państwowego 

monitoringu środowiska, 

d)  przetwarzanie zgromadzonych informacji o środowisku i dokonywanie ocen stanu 

środowiska, 

 e)  opracowywanie raportów o stanie środowiska, (… ) 

 

Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o 

Inspekcji Ochrony Środowiska  

 

 

Policja 

Zabezpieczanie miejsca zdarzenia w tym 

ochrona pozostawionego mienia, 

izolowanie terenów akcji ratowniczej; 
Konwojowanie sił i środków 

ratowniczych i pomocy humanitarnej; 

Uruchomienie zespołów lotniczych 

(monitoring obszarów zalanych i 

ewakuacja ludności). 

Działania Policji na terenach objętych powodzią polegają m.in. na: 

- alarmowaniu ludności o występującym niebezpieczeństwie 

- monitorowaniu terenów zagrożonych powodzią 

- zapewnieniu utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego 

- zapewnienie pomocy w ewakuacji osobom  w podeszłym wieku , poszkodowanym i 

chorym, 

- zabezpieczeniu mienia ewakuowanej ludności w punktach jego składowania 

- zlokalizowaniu miejsc newralgicznych na drogach i ich zabezpieczeniu 

- zorganizowaniu patroli zapobiegających kradzieżom pozostawionego mienia na terenach 

opuszczonych przez ludność po zarządzeniu ewakuacji. 

- zorganizowaniu objazdów miejsc i rejonów zatopionych i zagrożonych zatopieniem. 

- prowadzeniu czynności dochodzeniowo-śledczych. 

Zarządzenie Nr 1429 Komendanta 

Głównego Policji 

z dnia 31 grudnia 2004 r. w sprawie 

wprowadzenia w Policji procedur 

reagowania w sytuacjach 

kryzysowych 

 

Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych 

Zarządza i kieruje działaniami 

związanymi z wykorzystaniem zasobów 

Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji  

i Urządzeń Wodnych w zakresie ochrony 

- Zarządza i kieruje działaniami związanymi z wykorzystaniem zasobów 

Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w zakresie ochrony przed 

powodzią; 

Statut ŚZMiUW. 
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przed powodzią; 

nadzoruje utrzymanie magazynów 

przeciwpowodziowych i ich wyposażenia 

w należytym stanie techniczno-

eksploatacyjnym; 

odpowiada za stan techniczno-

eksploatacyjny wałów 

przeciwpowodziowych będących w gestii 

zarządu; 

odpowiada za konserwację i stan 

urządzeń ochrony przed powodzią 

(zbiorników, urządzeń piętrzących) 

znajdujących się  

w administracji zarządu. 

- nadzoruje utrzymanie magazynów przeciwpowodziowych i ich wyposażenia 

    w należytym stanie techniczno-eksploatacyjnym; 

- odpowiada za stan techniczno-eksploatacyjny wałów przeciwpowodziowych będących w 

gestii zarządu; 

- odpowiada za konserwację i stan urządzeń ochrony przed powodzią (zbiorników, 

urządzeń piętrzących) znajdujących się w administracji zarządu. 
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Procedura 2 

Huragany 
 USTAWA z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 

 Art. 19.  Zadania wójta w sprawach zarządzania kryzysowego. 

 1. Organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na terenie gminy jest wójt, burmistrz, prezydent miasta . 

 4. Organem pomocniczym wójta, burmistrza, prezydenta miasta  w zapewnieniu wykonywania zadań zarządzania kryzysowego jest gminny zespół 

zarządzania kryzysowego, który określa jego skład, organizację, siedzibę oraz tryb pracy, zwany dalej "zespołem gminnym". 

 6. W skład zespołu gminnego, którego pracami kieruje wójt, burmistrz, prezydent miasta, wchodzą osoby powołane spośród: 

  1)  osób zatrudnionych w urzędzie gminy, gminnych jednostkach organizacyjnych lub jednostkach pomocniczych; 

  2)  pracowników zespolonych służb, inspekcji i straży, skierowanych przez przełożonych do wykonywania zadań w tym zespole na wniosek wójta, 

burmistrza, prezydenta miasta; 

  3)  przedstawicieli społecznych organizacji ratowniczych. 

 7. W skład zespołu gminnego mogą wchodzić inne osoby zaproszone przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta. 

  

Czynności podejmowane przez Wójta; 

•monitorowanie sytuacji, 

•przekazywanie komunikatów i ostrzeżeń , 

•bieżąca wymiana informacji z  PCZK, 

•koordynacja i realizacja zadań ujętych w Gminnym  Planie  Zarządzania Kryzysowego, 

•koordynacja ewakuacji prewencyjnej ludności z terenów zagrożonych, 

•współpraca z organizacjami pozarządowymi, 

•koordynacja udzielania pomocy humanitarnej, 

•powoływanie komisji określającej zakres i wysokość szkód, 

•koordynacja działań ochrony ludności na terenie województwa, 

•wyznaczanie miejsc stacjonowania sił i środków ratowniczych, 

•organizacja miejsc zakwaterowania dla ewakuowanej ludności, 

 Urząd Gminy/GCZK 

1.Przygotowanie materiałów wstępnych do pracy GZZK; 

2.Zawiadomienie członków GZZK zgodnie z wytycznymi Przewodniczącego zespołu; 

3.Zapewnienie obsługi prac GZZK; 

4.Sporządzenie protokołu z posiedzeń zespołu; 
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Służba Dyżurna   

1.Monitoring zagrożenia; 

2.Weryfikacja zebranych informacji i kontrola obiegu zgodnie z procedurą, w tym nawiązanie bezpośredniej współpracy z CZK organu wiodącego; 

3.Monitoring podjętych działań w oparciu procedurę; 

4.Bieżąca ocena rozwoju sytuacji kryzysowej; 

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

6.Bieżące informowanie  wójta. 

 

Zadania Uprawnienia wynikające z przepisów prawa Podstawa prawna 

Wójt 

Uruchomienie GZZK. Art. 19 ust. 4. Organem pomocniczym wójta, burmistrza, prezydenta miasta  w zapewnieniu 

zadań zarządzania kryzysowego jest gminny zespół zarządzania kryzysowego który określa 

jego skład, organizację, siedzibę oraz tryb pracy, zwany dalej  „zespołem gminnym”.    

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o 

zarządzaniu kryzysowym  

Przekazywanie komunikatów i 

ostrzeżeń. Zespół gminny wykonuje  

zadania przewidziane dla zespołu 

wojewódzkiego.   

Art. 14 ust. 8 pkt 3. Do zadań zespołu gminnego należy w szczególności: 
-przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniami; (…) 

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o 

zarządzaniu kryzysowym  

Bieżąca wymiana informacji Art. 20 ust. 1 pkt. 1 i 2 Wójt, burmistrz, prezydent miasta zapewnia na obszarze gminy (miasta) 

realizację następujących zadań: 

1) całodobowe alarmowanie członków gminnego zespołu zarządzania kryzysowego, a w 

sytuacjach kryzysowych zapewnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu 

informacji oraz dokumentowania prowadzonych czynności; 

2) współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej; 

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o 

zarządzaniu kryzysowym  

Koordynowanie działań ochrony 

ludności na terenie gminy. 

Art. 7. ust. 1, pkt 14: Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych 

gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy: porządku publicznego i 

bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym 

wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego. 

Art. 19 ust. 2 pkt 1 Do zadań Wójta w sprawach zarządzania kryzysowego na terenie gminy 

należy: kierowanie monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków 

zagrożeń na terenie gminy. 

 

Ustawa o samorządzie gminnym   

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o 

zarządzaniu kryzysowym  

  OSP KSRG, OSP 

Prowadzenie działań ratowniczych na 

szczeblu  gminy. 

Art. 1. Ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę 

życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym 

miejscowym zagrożeniem poprzez: 

1) zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub innego 

miejscowego zagrożenia, 

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o 

ochronie przeciwpożarowej  
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2) zapewnienie sił i środków do zwalczania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego 

zagrożenia, 

3) prowadzenie działań ratowniczych. 

Art. 15. 

Jednostkami ochrony przeciwpożarowej są: 

6) ochotnicza straż pożarna, 

Art. 19. 

1. Ochotnicza straż pożarna i związek ochotniczych straży pożarnych funkcjonują 

w oparciu o przepisy ustawy – Prawo o stowarzyszeniach. 

1a. Ochotnicza straż pożarna jest jednostką umundurowaną, wyposażoną w specjalistyczny 

sprzęt, przeznaczoną w szczególności do walki z pożarami, klęskami 

żywiołowymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami. 

§ 14. 1. Ksrg w zakresie walki z innymi klęskami żywiołowymi obejmuje planowanie, 

organizowanie i realizację działań ratowniczych niezbędnych do ratowania życia, zdrowia, 

mienia lub środowiska. 

2. Działania ratownicze, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności: 

1) rozpoznanie i identyfikację zagrożenia; 

2) zabezpieczenie strefy działań ratowniczych, w tym wyznaczenie i oznakowanie strefy 

zagrożenia; 

3) włączanie lub wyłączanie instalacji, urządzeń i mediów mających wpływ na bezpieczeństwo 

zagrożonych lub poszkodowanych osób oraz na bezpieczeństwo ratowników, z 

wykorzystaniem zaworów lub bezpieczników będących na instalacji użytkowej obiektu 

objętego działaniem ratowniczym; 

4) priorytetowe wykonanie czynności umożliwiających: 

a) dotarcie i wykonanie dostępu do zagrożonych lub poszkodowanych osób, wraz z 

udzieleniem im kwalifikowanej pierwszej pomocy, i ewakuację poza strefę zagrożenia, 

b) przygotowanie dróg ewakuacji zagrożonych lub poszkodowanych osób oraz ratowników, 

c) zapewnienie bezpieczeństwa zagrożonym lub poszkodowanym osobom oraz ratownikom; 

5) likwidację zagrożeń związanych z klęską żywiołową; 

6) dostosowanie sprzętu oraz technik ratowniczych do rozmiaru i rodzaju klęski żywiołowej; 

7) likwidację, ograniczenie lub zwiększenie strefy zagrożenia; 

8) uruchamianie dodatkowych sił i środków podmiotów ksrg; 

9) ocenę rozmiarów powstałej klęski żywiołowej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozporządzenie Ministra SWiA z dnia 18 

lutego2011 r. w sprawie szczegółowych 

zasad organizacji krajowego systemu 

ratowniczo-gaśniczego  

Policja 

Zabezpieczanie miejsca zdarzenia w 

tym ochrona pozostawionego mienia, 

izolowanie terenów akcji ratowniczej; 
Konwojowanie sił i środków 

ratowniczych i pomocy humanitarnej; 

Uruchomienie zespołów lotniczych 

(monitoring obszarów zalanych i 

ewakuacja ludności). 

Bieżące monitorowanie, w tym gromadzenie, przetwarzanie i analizowanie informacji 

dotyczących stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz koordynowanie prowadzonych 

działań Policji o zasięgu  wojewódzkim. Kierowanie do działań w trybie alarmowym 

dostępnych sił i środków Policji; 

Realizowanie procedur ogłaszania alarmów dla stanów osobowych w jednostkach 

organizacyjnych Policji i komórkach organizacyjnych KWP; 

Ustawa o Policji  
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Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

Udzielanie pomocy finansowej z 

przeznaczeniem na wznowienie 

produkcji w gospodarstwach rolnych, 

znajdujących się na obszary gdzie 

szkody powstały w związku z klęską  

wystąpienia huraganów. 

§ 2 pkt.2.Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udziela pomocy finansowej z 

przeznaczeniem na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych 

produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, 

ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się 

ziemi lub lawin w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt 

gospodarskich; 

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

22 stycznia 2009 roku w sprawie 

szczegółowego zakresu i kierunków 

działań Agencji Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów 

ich realizacji  
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Procedura 3    

Pożary 
 

 USTAWA z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 

 Art. 19.  Zadania wójta w sprawach zarządzania kryzysowego. 

 1. Organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na terenie gminy jest wójt, burmistrz, prezydent miasta . 

 4. Organem pomocniczym wójta, burmistrza, prezydenta miasta  w zapewnieniu wykonywania zadań zarządzania kryzysowego jest gminny zespół 

zarządzania kryzysowego, który określa jego skład, organizację, siedzibę oraz tryb pracy, zwany dalej "zespołem gminnym". 

 6. W skład zespołu gminnego, którego pracami kieruje wójt, burmistrz, prezydent miasta, wchodzą osoby powołane spośród: 

  1)  osób zatrudnionych w urzędzie gminy, gminnych jednostkach organizacyjnych lub jednostkach pomocniczych; 

  2)  pracowników zespolonych służb, inspekcji i straży, skierowanych przez przełożonych do wykonywania zadań w tym zespole na wniosek wójta, 

burmistrza, prezydenta miasta; 

  3)  przedstawicieli społecznych organizacji ratowniczych. 

 7. W skład zespołu gminnego mogą wchodzić inne osoby zaproszone przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta. 

  

Czynności podejmowane przez Wójta; 

•monitorowanie sytuacji, 

•przekazywanie komunikatów i ostrzeżeń, 

•bieżąca wymiana informacji z  PCZK, 

•koordynacja i realizacja zadań ujętych w Gminnym  Planie  Zarządzania Kryzysowego, 

•koordynacja ewakuacji prewencyjnej ludności z terenów zagrożonych, 

•współpraca z organizacjami pozarządowymi, 

•koordynacja udzielania pomocy humanitarnej, 

•powoływanie komisji określającej zakres i wysokość szkód, 

•koordynacja działań ochrony ludności na terenie województwa, 

•wyznaczanie miejsc stacjonowania sił i środków ratowniczych, 

•organizacja miejsc zakwaterowania dla ewakuowanej ludności, 

 Urząd Gminy/GCZK 

1.Przygotowanie materiałów wstępnych do pracy GZZK; 

2.Zawiadomienie członków GZZK zgodnie z wytycznymi Przewodniczącego zespołu; 

3.Zapewnienie obsługi prac GZZK; 

4.Sporządzenie protokołu z posiedzeń zespołu; 
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Służba Dyżurna   

1.Monitoring zagrożenia; 

2.Weryfikacja zebranych informacji i kontrola obiegu zgodnie z procedurą, w tym nawiązanie bezpośredniej współpracy z CZK organu wiodącego; 

3.Monitoring podjętych działań w oparciu procedurę; 

4.Bieżąca ocena rozwoju sytuacji kryzysowej; 

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

6.Bieżące informowanie  Wójta. 

 

Zadania Uprawnienia wynikające z przepisów prawa Podstawa prawna 

Wójt 

Uruchomienie GZZK. Art. 19 ust. 4. Organem pomocniczym wójta, burmistrza, prezydenta miasta  w zapewnieniu 

zadań zarządzania kryzysowego jest gminny zespół zarządzania kryzysowego który określa jego 

skład, organizację, siedzibę oraz tryb pracy, zwany dalej  „zespołem gminnym”.    

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o 

zarządzaniu kryzysowym  

Przekazywanie komunikatów i 

ostrzeżeń. Zespół gminny wykonuje na 

obszarze gminy zadania przewidziane 

dla zespołu wojewódzkiego.   

Art. 14 ust. 8 pkt 3. Do zadań zespołu gminnego należy w szczególności: 
-przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniami; (…) 

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o 

zarządzaniu kryzysowym  

Bieżąca wymiana informacji Art. 20 ust. 1 pkt. 1 i 2 Wójt, burmistrz, prezydent miasta zapewnia na obszarze gminy (miasta) 

realizację następujących zadań: 

1) całodobowe alarmowanie członków gminnego zespołu zarządzania kryzysowego, a w 

sytuacjach kryzysowych zapewnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu 

informacji oraz dokumentowania prowadzonych czynności; 

2) współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej; 

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o 

zarządzaniu kryzysowym  

Koordynowanie działań ochrony 

ludności na terenie gminy. 

Art. 7. ust. 1, pkt 14: Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych 

gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy: porządku publicznego i 

bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym 

wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego. 

Art. 19 ust. 2 pkt 1 Do zadań Wójta w sprawach zarządzania kryzysowego na terenie gminy 

należy: kierowanie monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków 

zagrożeń na terenie gminy. 

Ustawa o samorządzie gminnym   

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o 

zarządzaniu kryzysowym  

  OSP KSRG, OSP 

Prowadzenie działań ratowniczych na 

szczeblu  gminy. 

Art. 1. Ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę 

życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym 

miejscowym zagrożeniem poprzez: 

1) zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub innego 

miejscowego zagrożenia, 

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o 

ochronie przeciwpożarowej  
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2) zapewnienie sił i środków do zwalczania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego 

zagrożenia, 

3) prowadzenie działań ratowniczych. 

Art. 15. 

Jednostkami ochrony przeciwpożarowej są: 

6) ochotnicza straż pożarna, 

Art. 19. 

1. Ochotnicza straż pożarna i związek ochotniczych straży pożarnych funkcjonują 

w oparciu o przepisy ustawy – Prawo o stowarzyszeniach. 

1a. Ochotnicza straż pożarna jest jednostką umundurowaną, wyposażoną w specjalistyczny 

sprzęt, przeznaczoną w szczególności do walki z pożarami, klęskami 

żywiołowymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami. 

 

§ 13. 1. Ksrg w zakresie walki z pożarami obejmuje planowanie, organizowanie i realizację 

działań ratowniczych niezbędnych do ugaszenia pożaru, a także do zmniejszenia lub likwidacji 

zagrożenia pożarowego lub wybuchowego. 

2. Działania ratownicze, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności: 

1) rozpoznanie i identyfikację zagrożenia; 

2) zabezpieczenie strefy działań ratowniczych, w tym wyznaczenie i oznakowanie strefy 

zagrożenia; 

3) włączanie lub wyłączanie instalacji, urządzeń i mediów, mających wpływ na bezpieczeństwo 

zagrożonych lub poszkodowanych osób oraz na bezpieczeństwo ratowników, z wykorzystaniem 

zaworów lub bezpieczników będących na instalacji użytkowej obiektu objętego działaniem 

ratowniczym; 

4) priorytetowe wykonanie czynności umożliwiających: 

a) dotarcie i wykonanie dostępu do zagrożonych lub poszkodowanych osób, wraz z udzieleniem 

im kwalifikowanej pierwszej pomocy, i ewakuację poza strefę zagrożenia, 

b) przygotowanie dróg ewakuacji zagrożonych lub poszkodowanych osób oraz ratowników, 

c) zapewnienie bezpieczeństwa zagrożonym lub poszkodowanym osobom oraz ratownikom; 

5) ewakuację i ratowanie osób, a następnie zwierząt oraz ratowanie środowiska i mienia przed 

skutkami pożaru lub wybuchu; 

6) ocenę rozmiarów zagrożenia pożarowego lub wybuchowego i prognozowanie jego rozwoju; 

7) dostosowanie sprzętu oraz technik i środków gaśniczych i innych środków ratowniczych do 

rodzaju, skali i miejsca pożaru lub wybuchu; 

8) likwidację, ograniczenie lub zwiększenie strefy zagrożenia; 

9) uruchamianie dodatkowych sił i środków podmiotów ksrg; 

10) oddymianie strefy zagrożenia. 

3. Walka z pożarami w ramach ksrg jest prowadzona: 

1) siłami i środkami podmiotów ksrg właściwymi ze względu na miejsce powstania pożaru; 

2) pododdziałami lub oddziałami odwodów operacyjnych na obszarze województwa lub 

centralnego odwodu operacyjnego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozporządzenie Ministra SWiA z dnia 18 

lutego2011 r. w sprawie szczegółowych 

zasad organizacji krajowego systemu 

ratowniczo-gaśniczego  
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WIOŚ 

Monitorowanie stanu środowiska 

naturalnego w szczególności stanu 

zanieczyszczenia powietrza, 

 

Art. 2. 1. Do zadań Inspekcji Ochrony Środowiska należy: 

2)prowadzenie państwowego monitoringu środowiska, w szczególności: 

  a)  opracowywanie programów państwowego monitoringu środowiska, 

          b)  koordynacja realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska, 

  c)  gromadzenie informacji o środowisku w zakresie ujętym w programach państwowego 

monitoringu środowiska, 

  d)  przetwarzanie zgromadzonych informacji o środowisku i dokonywanie ocen stanu 

środowiska, (…). 

Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o 

Inspekcji Ochrony Środowiska  

Policja 

Zabezpieczanie miejsca zdarzenia w 

tym ochrona pozostawionego mienia, 

izolowanie terenów akcji ratowniczej, 

 

konwojowanie sił i środków 

ratowniczych i pomocy humanitarnej, 

 

uruchomienie zespołów lotniczych 

(monitoring obszarów zagrożonych 

alarmowanie i ewakuacja ludności), 

 

bieżąca wymiana informacji z  GCZK. 

1 Nawiązać współpracę i wymianę informacji z organem administracji publicznej i innymi 

instytucjami właściwymi do walki z pożarami, wchodzącymi w skład krajowego systemu 

ratowniczo-gaśniczego. 

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

-alarmowaniu ludności o występującym niebezpieczeństwie, 

-monitorowaniu terenów zagrożonych pożarem, 

-zapewnieniu utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, 

-zapewnieniu pomocy w ewakuacji osobom w podeszłym wieku, poszkodowanym i chorym, 

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

zorganizowanie patroli zapobiegających kradzieżom, 

-zlokalizowaniu miejsc newralgicznych na drogach i ich zabezpieczeniu, 

-zorganizowaniu objazdów miejsc i rejonów występowania pożarów i zagrożonych pożarami, 

3.Współdziałanie z podmiotami pozapolicyjnymi 

1) Z zespołami reagowania kryzysowego organów administracji publicznej: 

-wymiana informacji o istniejących i przewidywanych zagrożeniach, 

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

ewakuacji, punkty zbiórek, miejsca rozmieszczenia ewakuowanej ludności i mienia, miejsca 

rozmieszczenia punktów pomocy humanitarnej), 

2)  Z jednostkami Państwowej Straży Pożarnej: 

-uzgadnianie organizacji ruchu drogowego w rejonie prowadzenia działań ratowniczych, w tym 

dróg dojazdu sił ratowniczych, dróg ewakuacji ludzi i mienia, 

-ustalanie stref zagrożonych i zabezpieczenie ich przed dostępem osób nieupoważnionych, 

Zarządzenie Nr 1429 Komendanta 

Głównego Policji z dnia 31 grudnia 2004 

r. w sprawie wprowadzenia w Policji 

procedur reagowania w sytuacjach 

kryzysowych  

 

 

 

 

 

 



 

 

71 

Procedura 4 

Susze 
 USTAWA z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym. 

 Art. 19.  Zadania wójta w sprawach zarządzania kryzysowego] 

 1. Organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na terenie gminy jest wójt, burmistrz, prezydent miasta . 

 4. Organem pomocniczym wójta, burmistrza, prezydenta miasta  w zapewnieniu wykonywania zadań zarządzania kryzysowego jest gminny zespół 

zarządzania kryzysowego, który określa jego skład, organizację, siedzibę oraz tryb pracy, zwany dalej "zespołem gminnym". 

 6. W skład zespołu gminnego, którego pracami kieruje wójt, burmistrz, prezydent miasta, wchodzą osoby powołane spośród: 

  1)  osób zatrudnionych w urzędzie gminy, gminnych jednostkach organizacyjnych lub jednostkach pomocniczych; 

  2)  pracowników zespolonych służb, inspekcji i straży, skierowanych przez przełożonych do wykonywania zadań w tym zespole na wniosek wójta, 

burmistrza, prezydenta miasta; 

  3)  przedstawicieli społecznych organizacji ratowniczych. 

 7. W skład zespołu gminnego mogą wchodzić inne osoby zaproszone przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta. 

  

Czynności podejmowane przez Wójta, Burmistrza, Prezydenta Miasta; 

•monitorowanie sytuacji, 

•przekazywanie komunikatów i ostrzeżeń, 

•bieżąca wymiana informacji z  PCZK, 

•koordynacja i realizacja zadań ujętych w Gminnym  Planie  Zarządzania Kryzysowego, 

•koordynacja ewakuacji prewencyjnej ludności z terenów zagrożonych, 

•współpraca z organizacjami pozarządowymi, 

•koordynacja udzielania pomocy humanitarnej, 

•powoływanie komisji określającej zakres i wysokość szkód, 

•koordynacja działań ochrony ludności na terenie województwa, 

•wyznaczanie miejsc stacjonowania sił i środków ratowniczych, 

•organizacja miejsc zakwaterowania dla ewakuowanej ludności, 

  

Urząd Gminy/GCZK 

1.Przygotowanie materiałów wstępnych do pracy GZZK; 

2.Zawiadomienie członków GZZK zgodnie z wytycznymi Przewodniczącego zespołu; 

3.Zapewnienie obsługi prac GZZK; 

4.Sporządzenie protokołu z posiedzeń zespołu; 
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Służba Dyżurna   

1.Monitoring zagrożenia; 

2.Weryfikacja zebranych informacji i kontrola obiegu zgodnie z procedurą, w tym nawiązanie bezpośredniej współpracy z CZK organu wiodącego; 

3.Monitoring podjętych działań w oparciu procedurę; 

4.Bieżąca ocena rozwoju sytuacji kryzysowej; 

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

6.Bieżące informowanie  wójta. 

 

 

Zadania Uprawnienia wynikające z przepisów prawa Podstawa prawna 

Wójt 

Uruchomienie GZZK. Art. 19 ust. 4. Organem pomocniczym wójta, burmistrza, prezydenta miasta  w 

zapewnieniu zadań zarządzania kryzysowego jest gminny zespół zarządzania 

kryzysowego który określa jego skład, organizację, siedzibę oraz tryb pracy, zwany 

dalej  „zespołem gminnym”.    

 

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o 

zarządzaniu kryzysowym  

Przekazywanie komunikatów i 

ostrzeżeń. Zespół gminny wykonuje  

zadania przewidziane dla zespołu 

wojewódzkiego.   

Art. 14 ust. 8 pkt 3. Do zadań zespołu gminnego należy w szczególności: 
-przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniami; (…) 

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o 

zarządzaniu kryzysowym  

Bieżąca wymiana informacji Art. 20 ust. 1 pkt. 1 i 2 Wójt, burmistrz, prezydent miasta zapewnia na obszarze gminy 

(miasta) realizację następujących zadań: 

1) całodobowe alarmowanie członków gminnego zespołu zarządzania kryzysowego, a 

w sytuacjach kryzysowych zapewnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia 

przepływu informacji oraz dokumentowania prowadzonych czynności; 

2) współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji 

publicznej; 

 

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o 

zarządzaniu kryzysowym  

Koordynowanie działań ochrony 

ludności na terenie gminy. 

Art. 7. ust. 1, pkt 14: Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań 

własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy: porządku 

publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i 

przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu 

przeciwpowodziowego. 

Art. 19 ust. 2 pkt 1 Do zadań Wójta w sprawach zarządzania kryzysowego na terenie 

gminy należy: kierowanie monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem 

skutków zagrożeń na terenie gminy. 

 

Ustawa o samorządzie gminnym   

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o 

zarządzaniu kryzysowym  
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Zarząd Gospodarki Wodnej 

Wprowadzenie czasowego 

ograniczenia w korzystaniu z wód (w 

przypadku stanu klęski). 

 
Art. 88t.1. W przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej, w celu ograniczenia 

skutków suszy, dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej może, w drodze aktu 

prawa miejscowego, wprowadzić czasowe ograniczenia w korzystaniu z wód, w 

szczególności w zakresie poboru wody lub wprowadzania ścieków do wód albo do 

ziemi oraz zmiany sposobu gospodarowania wodą w zbiornikach retencyjnych. 

 2. Wprowadzenie czasowych ograniczeń, o których mowa w ust. 1, zawiesza 

wykonywanie uprawnień wynikających z pozwoleń wodnoprawnych. Zakładom nie 

przysługuje z tego tytułu odszkodowanie. 

 

Prawo wodne  
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Procedura 5 

Burze śnieżne/zamiecie i zawieje 
 USTAWA z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 

Art. 19.  Zadania wójta w sprawach zarządzania kryzysowego 

 1. Organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na terenie gminy jest wójt, burmistrz, prezydent miasta . 

 4. Organem pomocniczym wójta, burmistrza, prezydenta miasta  w zapewnieniu wykonywania zadań zarządzania kryzysowego jest gminny zespół 

zarządzania kryzysowego, który określa jego skład, organizację, siedzibę oraz tryb pracy, zwany dalej "zespołem gminnym". 

 6. W skład zespołu gminnego, którego pracami kieruje wójt, burmistrz, prezydent miasta, wchodzą osoby powołane spośród: 

  1)  osób zatrudnionych w urzędzie gminy, gminnych jednostkach organizacyjnych lub jednostkach pomocniczych; 

  2)  pracowników zespolonych służb, inspekcji i straży, skierowanych przez przełożonych do wykonywania zadań w tym zespole na wniosek wójta, 

burmistrza, prezydenta miasta; 

  3)  przedstawicieli społecznych organizacji ratowniczych. 

 7. W skład zespołu gminnego mogą wchodzić inne osoby zaproszone przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta. 

  

Czynności podejmowane przez Wójta; 

•monitorowanie sytuacji, 

•przekazywanie komunikatów i ostrzeżeń, 

•bieżąca wymiana informacji z  PCZK, 

•koordynacja i realizacja zadań ujętych w Gminnym  Planie  Zarządzania Kryzysowego, 

•koordynacja ewakuacji prewencyjnej ludności z terenów zagrożonych, 

•współpraca z organizacjami pozarządowymi, 

•koordynacja udzielania pomocy humanitarnej, 

•powoływanie komisji określającej zakres i wysokość szkód, 

•koordynacja działań ochrony ludności na terenie województwa, 

•wyznaczanie miejsc stacjonowania sił i środków ratowniczych, 

•organizacja miejsc zakwaterowania dla ewakuowanej ludności, 

 Urząd Gminy/GCZK 

1.Przygotowanie materiałów wstępnych do pracy GZZK; 

2.Zawiadomienie członków GZZK zgodnie z wytycznymi Przewodniczącego zespołu; 

3.Zapewnienie obsługi prac GZZK; 

4.Sporządzenie protokołu z posiedzeń zespołu; 
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Służba Dyżurna   

1.Monitoring zagrożenia; 

2.Weryfikacja zebranych informacji i kontrola obiegu zgodnie z procedurą, w tym nawiązanie bezpośredniej współpracy z CZK organu wiodącego; 

3.Monitoring podjętych działań w oparciu procedurę; 

4.Bieżąca ocena rozwoju sytuacji kryzysowej; 

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

6.Bieżące informowanie  wójta. 

 

Zadania Uprawnienia wynikające z przepisów prawa Podstawa prawna 

Wójt 

Uruchomienie GZZK. Art. 19 ust. 4. Organem pomocniczym wójta, burmistrza, prezydenta miasta  w zapewnieniu 

zadań zarządzania kryzysowego jest gminny zespół zarządzania kryzysowego który określa jego 

skład, organizację, siedzibę oraz tryb pracy, zwany dalej  „zespołem gminnym”.    

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o 

zarządzaniu kryzysowym  

Przekazywanie komunikatów i 

ostrzeżeń. Zespół gminny wykonuje 

zadania przewidziane dla zespołu 

wojewódzkiego.   

Art. 14 ust. 8 pkt 3. Do zadań zespołu gminnego należy w szczególności: 
-przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniami; (…) 

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o 

zarządzaniu kryzysowym  

Bieżąca wymiana informacji Art. 20 ust. 1 pkt. 1 i 2 Wójt, burmistrz, prezydent miasta zapewnia na obszarze gminy (miasta) 

realizację następujących zadań: 

1) całodobowe alarmowanie członków gminnego zespołu zarządzania kryzysowego, a w 

sytuacjach kryzysowych zapewnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu 

informacji oraz dokumentowania prowadzonych czynności; 

2) współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej; 

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o 

zarządzaniu kryzysowym  

Koordynowanie działań ochrony 

ludności na terenie gminy. 

Art. 7. ust. 1, pkt 14: Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych 

gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy: porządku publicznego i 

bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym 

wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego. 

Art. 19 ust. 2 pkt 1 Do zadań Wójta w sprawach zarządzania kryzysowego na terenie gminy 

należy: kierowanie monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków 

zagrożeń na terenie gminy. 

Ustawa o samorządzie gminnym   

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o 

zarządzaniu kryzysowym  

PSSE 

Monitorowanie sytuacji epidemicznej. 
Prowadzenie dochodzeń 

epidemicznych 

Wprowadzanie działań 

przeciwepidemicznych na podstawie 

danych z monitoringu sytuacji 

epidemicznej w rejonie powodziowym 

Art.. 42  ust.2 Do zakresu zadań, o których mowa w ust. 1, należy w szczególności: 

5) stałe monitorowanie i analiza sytuacji epidemiologicznej w kierunku możliwości 

zapewnienia wykonywania świadczeń zdrowotnych w przypadku podejrzenia lub 

rozpoznania u osoby lub grupy osób zakażenia lub choroby zakaźnej; 

Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o 

zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń 

i chorób zakaźnych u ludzi 
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 OSP KSRG, OSP 

 

Prowadzenie działań ratowniczych na 

szczeblu  gminy. 

Art. 1. Ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę 

życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym 

miejscowym zagrożeniem poprzez: 

1) zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub innego 

miejscowego zagrożenia, 

2) zapewnienie sił i środków do zwalczania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego 

zagrożenia, 

3) prowadzenie działań ratowniczych. 

Art. 15. 

Jednostkami ochrony przeciwpożarowej są: 

6) ochotnicza straż pożarna, 

Art. 19. 

1. Ochotnicza straż pożarna i związek ochotniczych straży pożarnych funkcjonują 

w oparciu o przepisy ustawy – Prawo o stowarzyszeniach. 

1a. Ochotnicza straż pożarna jest jednostką umundurowaną, wyposażoną w specjalistyczny 

sprzęt, przeznaczoną w szczególności do walki z pożarami, klęskami 

żywiołowymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami. 

§ 14. 1. Ksrg w zakresie walki z innymi klęskami żywiołowymi obejmuje planowanie, 

organizowanie i realizację działań ratowniczych niezbędnych do ratowania życia, zdrowia, 

mienia lub środowiska. 

2. Działania ratownicze, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności: 

1) rozpoznanie i identyfikację zagrożenia; 

2) zabezpieczenie strefy działań ratowniczych, w tym wyznaczenie i oznakowanie strefy 

zagrożenia; 

3) włączanie lub wyłączanie instalacji, urządzeń i mediów mających wpływ na bezpieczeństwo 

zagrożonych lub poszkodowanych osób oraz na bezpieczeństwo ratowników, z wykorzystaniem 

zaworów lub bezpieczników będących na instalacji użytkowej obiektu objętego działaniem 

ratowniczym; 

4) priorytetowe wykonanie czynności umożliwiających: 

a) dotarcie i wykonanie dostępu do zagrożonych lub poszkodowanych osób, wraz z udzieleniem 

im kwalifikowanej pierwszej pomocy, i ewakuację poza strefę zagrożenia, 

b) przygotowanie dróg ewakuacji zagrożonych lub poszkodowanych osób oraz ratowników, 

c) zapewnienie bezpieczeństwa zagrożonym lub poszkodowanym osobom oraz ratownikom; 

5) likwidację zagrożeń związanych z klęską żywiołową; 

6) dostosowanie sprzętu oraz technik ratowniczych do rozmiaru i rodzaju klęski żywiołowej; 

7) likwidację, ograniczenie lub zwiększenie strefy zagrożenia; 

8) uruchamianie dodatkowych sił i środków podmiotów ksrg; 

9) ocenę rozmiarów powstałej klęski żywiołowej. 

 

 

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o 

Państwowej Straży Pożarnej  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozporządzenie Ministra SWiA z dnia 

18 lutego 2011 r. w sprawie 

szczegółowych zasad organizacji 

krajowego systemu ratowniczo-

gaśniczego  
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Policja 

Zabezpieczanie miejsca zdarzenia w 

tym ochrona pozostawionego mienia, 

izolowanie terenów akcji ratowniczej; 
Konwojowanie sił i środków 

ratowniczych i pomocy humanitarnej; 

Uruchomienie zespołów lotniczych 

(monitoring obszarów    dotkniętych 

klęską żywiołową, ewakuacja 

ludności). 

Bieżące monitorowanie, w tym gromadzenie, przetwarzanie i analizowanie informacji 

dotyczących stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz koordynowanie prowadzonych 

działań Policji o zasięgu wojewódzkim. 

Organizowanie objazdów, kierowanie ruchem na skrzyżowaniach dróg publicznych oraz 

informowanie kierowców i mieszkańców przez media lokalne – o istniejących objazdach i 

rzeczywistych zagrożeniach dla życia i zdrowia ludzi oraz faktycznych utrudnieniach w 

komunikacji. 

Natychmiastowe reagowanie na wypadki i kolizje w transporcie w celu zmniejszenia utrudnień  

na szlakach komunikacyjnych. 

Kierowanie do działań w trybie alarmowym dostępnych sił i środków Policji; Realizowanie 

procedur ogłaszania alarmów dla stanów osobowych w jednostkach organizacyjnych Policji i 

komórkach organizacyjnych KWP; 

Zarządzenie Nr 1429 Komendanta 

Głównego Policji 

z dnia 31 grudnia 2004 r. w sprawie 

wprowadzenia w Policji procedur 

reagowania w sytuacjach kryzysowych 

 

 Zarządcy Dróg 

* Zabezpieczenie szlaków 

komunikacyjnych przed zaspami, 

stawianie płotów ochronnych, 

 przygotowanie sprzętu technicznego 

do odśnieżania, 

 przywracanie przejezdności dróg, 

 wprowadzanie ograniczeń lub 

zamykanie dróg i drogowych 

obiektów inżynierskich dla ruchu 

oraz wyznaczanie objazdów drogami 

różnej kategorii, gdy występuje 

bezpośrednie zagrożenie 

bezpieczeństwa, 

 likwidacja szkód w infrastrukturze 

komunalnej (roboty budowlano-

remontowe dróg). 

 

Art. 20.  [Zadania zarządcy] 

 Do zarządcy drogi należy w szczególności: 

  1)  opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące informowanie o 

tych planach organów właściwych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego; 
  2)  opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, 

utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich; 
  3)  pełnienie funkcji inwestora; 
  4)  utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń 

zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą; 
  5)  realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu; 
  6)  przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych 

zadań na rzecz obronności kraju; 
  7)  koordynacja robót w pasie drogowym; 
  8)  wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar 

pieniężnych; 
  9)  prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz 

udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom; 
  9a)  sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu 

Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad; 
  10)  przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich 

oraz przepraw promowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan 

bezpieczeństwa ruchu drogowego; 
  11)  wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających; 
  12)  przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników; 
  13)  przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub 

powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg; 
  14)  wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla 

Ustawa o drogach publicznych z dnia 

21 marca 1985 r.  
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ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie 

zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia; 
  15)  dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego; 
  16)  utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów; 
  17)  nabywanie nieruchomości pod pasy drogowe dróg publicznych i gospodarowanie nimi w 

ramach posiadanego prawa do tych nieruchomości; 
  18)  nabywanie nieruchomości innych niż wymienione w pkt 17 na potrzeby zarządzania 

drogami i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego do nich prawa; 
 19)  zarządzanie i utrzymywanie kanałów technologicznych i pobieranie opłat, o których mowa 

w art. 39 ust. 7. 
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Procedura 6 

Intensywne opady deszczu 
 USTAWA z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 

Art. 19.  Zadania wójta w sprawach zarządzania kryzysowego 

 1. Organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na terenie gminy jest wójt, burmistrz, prezydent miasta . 

 4. Organem pomocniczym wójta, burmistrza, prezydenta miasta  w zapewnieniu wykonywania zadań zarządzania kryzysowego jest gminny zespół 

zarządzania kryzysowego, który określa jego skład, organizację, siedzibę oraz tryb pracy, zwany dalej "zespołem gminnym". 

 6. W skład zespołu gminnego, którego pracami kieruje wójt, burmistrz, prezydent miasta, wchodzą osoby powołane spośród: 

  1)  osób zatrudnionych w urzędzie gminy, gminnych jednostkach organizacyjnych lub jednostkach pomocniczych; 

  2)  pracowników zespolonych służb, inspekcji i straży, skierowanych przez przełożonych do wykonywania zadań w tym zespole na wniosek wójta, 

burmistrza, prezydenta miasta; 

  3)  przedstawicieli społecznych organizacji ratowniczych. 

 7. W skład zespołu gminnego mogą wchodzić inne osoby zaproszone przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta. 

  

Czynności podejmowane przez Wójta; 

•monitorowanie sytuacji, 

•przekazywanie komunikatów i ostrzeżeń, 

•bieżąca wymiana informacji z  PCZK, 

•koordynacja i realizacja zadań ujętych w Gminnym  Planie  Zarządzania Kryzysowego, 

•koordynacja ewakuacji prewencyjnej ludności z terenów zagrożonych, 

•współpraca z organizacjami pozarządowymi, 

•koordynacja udzielania pomocy humanitarnej, 

•powoływanie komisji określającej zakres i wysokość szkód, 

•koordynacja działań ochrony ludności na terenie województwa, 

•wyznaczanie miejsc stacjonowania sił i środków ratowniczych, 

•organizacja miejsc zakwaterowania dla ewakuowanej ludności, 

 Urząd Gminy/GCZK 

1.Przygotowanie materiałów wstępnych do pracy GZZK; 

2.Zawiadomienie członków GZZK zgodnie z wytycznymi Przewodniczącego zespołu; 

3.Zapewnienie obsługi prac GZZK; 

4.Sporządzenie protokołu z posiedzeń zespołu; 
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Służba Dyżurna   

1.Monitoring zagrożenia; 

2.Weryfikacja zebranych informacji i kontrola obiegu zgodnie z procedurą, w tym nawiązanie bezpośredniej współpracy z CZK organu wiodącego; 

3.Monitoring podjętych działań w oparciu procedurę; 

4.Bieżąca ocena rozwoju sytuacji kryzysowej; 

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

6.Bieżące informowanie  wójta. 

 

Zadania Uprawnienia wynikające z przepisów prawa Podstawa prawna 

Wójt 

Uruchomienie GZZK. Art. 19 ust. 4. Organem pomocniczym wójta, burmistrza, prezydenta miasta  w zapewnieniu 

zadań zarządzania kryzysowego jest gminny zespół zarządzania kryzysowego który określa jego 

skład, organizację, siedzibę oraz tryb pracy, zwany dalej  „zespołem gminnym”.    

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o 

zarządzaniu kryzysowym  

Przekazywanie komunikatów i 

ostrzeżeń. Zespół gminny wykonuje 

zadania przewidziane dla zespołu 

wojewódzkiego.   

Art. 14 ust. 8 pkt 3. Do zadań zespołu gminnego należy w szczególności: 
-przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniami; (…) 

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o 

zarządzaniu kryzysowym  

Bieżąca wymiana informacji Art. 20 ust. 1 pkt. 1 i 2 Wójt, burmistrz, prezydent miasta zapewnia na obszarze gminy (miasta) 

realizację następujących zadań: 

1) całodobowe alarmowanie członków gminnego zespołu zarządzania kryzysowego, a w 

sytuacjach kryzysowych zapewnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu 

informacji oraz dokumentowania prowadzonych czynności; 

2) współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej; 

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o 

zarządzaniu kryzysowym 

Koordynowanie działań ochrony 

ludności na terenie gminy. 

Art. 7. ust. 1, pkt 14: Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych 

gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy: porządku publicznego i 

bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym 

wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego. 

Art. 19 ust. 2 pkt 1 Do zadań Wójta w sprawach zarządzania kryzysowego na terenie gminy 

należy: kierowanie monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków 

zagrożeń na terenie gminy. 

Ustawa o samorządzie gminnym   

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o 

zarządzaniu kryzysowym  

PSSE 

Monitorowanie sytuacji epidemicznej. 
Prowadzenie dochodzeń 

epidemicznych 

Wprowadzanie działań 

przeciwepidemicznych na podstawie 

danych z monitoringu sytuacji 

epidemicznej w rejonie powodziowym 

Art.. 42  ust.2 Do zakresu zadań, o których mowa w ust. 1, należy w szczególności: 

5) stałe monitorowanie i analiza sytuacji epidemiologicznej w kierunku możliwości 

zapewnienia wykonywania świadczeń zdrowotnych w przypadku podejrzenia lub 

rozpoznania u osoby lub grupy osób zakażenia lub choroby zakaźnej; 

Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o 

zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń 

i chorób zakaźnych u ludzi 
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 OSP KSRG, OSP 

 

Prowadzenie działań ratowniczych na 

szczeblu  gminy. 

Art. 1. Ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę 

życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym 

miejscowym zagrożeniem poprzez: 

1) zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub innego 

miejscowego zagrożenia, 

2) zapewnienie sił i środków do zwalczania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego 

zagrożenia, 

3) prowadzenie działań ratowniczych. 

Art. 15. 

Jednostkami ochrony przeciwpożarowej są: 

6) ochotnicza straż pożarna, 

Art. 19. 

1. Ochotnicza straż pożarna i związek ochotniczych straży pożarnych funkcjonują 

w oparciu o przepisy ustawy – Prawo o stowarzyszeniach. 

1a. Ochotnicza straż pożarna jest jednostką umundurowaną, wyposażoną w specjalistyczny 

sprzęt, przeznaczoną w szczególności do walki z pożarami, klęskami 

żywiołowymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami. 

§ 14. 1. Ksrg w zakresie walki z innymi klęskami żywiołowymi obejmuje planowanie, 

organizowanie i realizację działań ratowniczych niezbędnych do ratowania życia, zdrowia, 

mienia lub środowiska. 

2. Działania ratownicze, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności: 

1) rozpoznanie i identyfikację zagrożenia; 

2) zabezpieczenie strefy działań ratowniczych, w tym wyznaczenie i oznakowanie strefy 

zagrożenia; 

3) włączanie lub wyłączanie instalacji, urządzeń i mediów mających wpływ na bezpieczeństwo 

zagrożonych lub poszkodowanych osób oraz na bezpieczeństwo ratowników, z wykorzystaniem 

zaworów lub bezpieczników będących na instalacji użytkowej obiektu objętego działaniem 

ratowniczym; 

4) priorytetowe wykonanie czynności umożliwiających: 

a) dotarcie i wykonanie dostępu do zagrożonych lub poszkodowanych osób, wraz z udzieleniem 

im kwalifikowanej pierwszej pomocy, i ewakuację poza strefę zagrożenia, 

b) przygotowanie dróg ewakuacji zagrożonych lub poszkodowanych osób oraz ratowników, 

c) zapewnienie bezpieczeństwa zagrożonym lub poszkodowanym osobom oraz ratownikom; 

5) likwidację zagrożeń związanych z klęską żywiołową; 

6) dostosowanie sprzętu oraz technik ratowniczych do rozmiaru i rodzaju klęski żywiołowej; 

7) likwidację, ograniczenie lub zwiększenie strefy zagrożenia; 

8) uruchamianie dodatkowych sił i środków podmiotów ksrg; 

9) ocenę rozmiarów powstałej klęski żywiołowej. 

 

 

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o 

ochronie przeciwpożarowej  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozporządzenie Ministra SWiA z dnia 

18 lutego2011 r. w sprawie 

szczegółowych zasad organizacji 

krajowego systemu ratowniczo-

gaśniczego  
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Procedura 7 

  Wysoka temperatura powietrza 
 USTAWA z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 

 Art. 19.  Zadania wójta w sprawach zarządzania kryzysowego 

 1. Organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na terenie gminy jest wójt, burmistrz, prezydent miasta . 

 4. Organem pomocniczym wójta, burmistrza, prezydenta miasta  w zapewnieniu wykonywania zadań zarządzania kryzysowego jest gminny zespół 

zarządzania kryzysowego, który określa jego skład, organizację, siedzibę oraz tryb pracy, zwany dalej "zespołem gminnym". 

 6. W skład zespołu gminnego, którego pracami kieruje wójt, burmistrz, prezydent miasta, wchodzą osoby powołane spośród: 

  1)  osób zatrudnionych w urzędzie gminy, gminnych jednostkach organizacyjnych lub jednostkach pomocniczych; 

  2)  pracowników zespolonych służb, inspekcji i straży, skierowanych przez przełożonych do wykonywania zadań w tym zespole na wniosek wójta, 

burmistrza, prezydenta miasta; 

  3)  przedstawicieli społecznych organizacji ratowniczych. 

 7. W skład zespołu gminnego mogą wchodzić inne osoby zaproszone przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta. 

  

Czynności podejmowane przez Wójta, Burmistrza, Prezydenta Miasta; 

•monitorowanie sytuacji, 

•przekazywanie komunikatów i ostrzeżeń, 

•bieżąca wymiana informacji z  PCZK, 

•koordynacja i realizacja zadań ujętych w Gminnym  Planie  Zarządzania Kryzysowego, 

•koordynacja ewakuacji prewencyjnej ludności z terenów zagrożonych, 

•współpraca z organizacjami pozarządowymi, 

•koordynacja udzielania pomocy humanitarnej, 

•powoływanie komisji określającej zakres i wysokość szkód, 

•koordynacja działań ochrony ludności na terenie województwa, 

•wyznaczanie miejsc stacjonowania sił i środków ratowniczych, 

•organizacja miejsc zakwaterowania dla ewakuowanej ludności, 

 Urząd Gminy/GCZK 

1.Przygotowanie materiałów wstępnych do pracy GZZK; 

2.Zawiadomienie członków GZZK zgodnie z wytycznymi Przewodniczącego zespołu; 

3.Zapewnienie obsługi prac GZZK; 

4.Sporządzenie protokołu z posiedzeń zespołu; 
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Służba Dyżurna   

1.Monitoring zagrożenia; 

2.Weryfikacja zebranych informacji i kontrola obiegu zgodnie z procedurą, w tym nawiązanie bezpośredniej współpracy z CZK organu wiodącego; 

3.Monitoring podjętych działań w oparciu procedurę; 

4.Bieżąca ocena rozwoju sytuacji kryzysowej; 

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

6.Bieżące informowanie  wójta. 

 

 

Zadania Uprawnienia wynikające z przepisów prawa Podstawa prawna 

 Wójt 

Uruchomienie GZZK. Art. 19 ust. 4. Organem pomocniczym wójta, burmistrza, prezydenta miasta  w zapewnieniu 

zadań zarządzania kryzysowego jest gminny zespół zarządzania kryzysowego który określa 

jego skład, organizację, siedzibę oraz tryb pracy, zwany dalej  „zespołem gminnym”.    

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o 

zarządzaniu kryzysowym  

Przekazywanie komunikatów i 

ostrzeżeń. Zespół gminny wykonuje 

zadania przewidziane dla zespołu 

wojewódzkiego.   

Art. 14 ust. 8 pkt 3. Do zadań zespołu gminnego należy w szczególności: 
-przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniami; (…) 

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o 

zarządzaniu kryzysowym  

Bieżąca wymiana informacji Art. 20 ust. 1 pkt. 1 i 2 Wójt, burmistrz, prezydent miasta zapewnia na obszarze gminy (miasta) 

realizację następujących zadań: 

1) całodobowe alarmowanie członków gminnego zespołu zarządzania kryzysowego, a w 

sytuacjach kryzysowych zapewnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu 

informacji oraz dokumentowania prowadzonych czynności; 

2) współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej; 

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o 

zarządzaniu kryzysowym  

Koordynowanie działań ochrony 

ludności na terenie gminy. 

Art. 7. ust. 1, pkt 14: Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych 

gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy: porządku publicznego i 

bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym 

wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego. 

Art. 19 ust. 2 pkt 1 Do zadań Wójta w sprawach zarządzania kryzysowego na terenie gminy 

należy: kierowanie monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków 

zagrożeń na terenie gminy. 

Ustawa o samorządzie gminnym   

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o 

zarządzaniu kryzysowym  
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Procedura 8 

  Niska temperatura powietrza 
 USTAWA z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 

 Art. 19.  Zadania wójta w sprawach zarządzania kryzysowego 

 1. Organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na terenie gminy jest wójt, burmistrz, prezydent miasta . 

 4. Organem pomocniczym wójta, burmistrza, prezydenta miasta  w zapewnieniu wykonywania zadań zarządzania kryzysowego jest gminny zespół 

zarządzania kryzysowego, który określa jego skład, organizację, siedzibę oraz tryb pracy, zwany dalej "zespołem gminnym". 

 6. W skład zespołu gminnego, którego pracami kieruje wójt, burmistrz, prezydent miasta, wchodzą osoby powołane spośród: 

  1)  osób zatrudnionych w urzędzie gminy, gminnych jednostkach organizacyjnych lub jednostkach pomocniczych; 

  2)  pracowników zespolonych służb, inspekcji i straży, skierowanych przez przełożonych do wykonywania zadań w tym zespole na wniosek wójta, 

burmistrza, prezydenta miasta; 

  3)  przedstawicieli społecznych organizacji ratowniczych. 

 7. W skład zespołu gminnego mogą wchodzić inne osoby zaproszone przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta. 

  

Czynności podejmowane przez Wójta, Burmistrza, Prezydenta Miasta; 

•monitorowanie sytuacji, 

•przekazywanie komunikatów i ostrzeżeń, 

•bieżąca wymiana informacji z  PCZK, 

•koordynacja i realizacja zadań ujętych w Gminnym  Planie  Zarządzania Kryzysowego, 

•koordynacja ewakuacji prewencyjnej ludności z terenów zagrożonych, 

•współpraca z organizacjami pozarządowymi, 

•koordynacja udzielania pomocy humanitarnej, 

•powoływanie komisji określającej zakres i wysokość szkód, 

•koordynacja działań ochrony ludności na terenie województwa, 

•wyznaczanie miejsc stacjonowania sił i środków ratowniczych, 

•organizacja miejsc zakwaterowania dla ewakuowanej ludności, 

 Urząd Gminy/GCZK 

1.Przygotowanie materiałów wstępnych do pracy GZZK; 

2.Zawiadomienie członków GZZK zgodnie z wytycznymi Przewodniczącego zespołu; 

3.Zapewnienie obsługi prac GZZK; 

4.Sporządzenie protokołu z posiedzeń zespołu; 
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Służba Dyżurna   

1.Monitoring zagrożenia; 

2.Weryfikacja zebranych informacji i kontrola obiegu zgodnie z procedurą, w tym nawiązanie bezpośredniej współpracy z CZK organu wiodącego; 

3.Monitoring podjętych działań w oparciu procedurę; 

4.Bieżąca ocena rozwoju sytuacji kryzysowej; 

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

6.Bieżące informowanie  wójta. 

 

 

Zadania Uprawnienia wynikające z przepisów prawa Podstawa prawna 

 Wójt 

Uruchomienie GZZK. Art. 19 ust. 4. Organem pomocniczym wójta, burmistrza, prezydenta miasta  w zapewnieniu 

zadań zarządzania kryzysowego jest gminny zespół zarządzania kryzysowego który określa 

jego skład, organizację, siedzibę oraz tryb pracy, zwany dalej  „zespołem gminnym”.    

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o 

zarządzaniu kryzysowym  

Przekazywanie komunikatów i 

ostrzeżeń. Zespół gminny wykonuje 

zadania przewidziane dla zespołu 

wojewódzkiego.   

Art. 14 ust. 8 pkt 3. Do zadań zespołu gminnego należy w szczególności: 
-przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniami; (…) 

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o 

zarządzaniu kryzysowym  

Bieżąca wymiana informacji Art. 20 ust. 1 pkt. 1 i 2 Wójt, burmistrz, prezydent miasta zapewnia na obszarze gminy (miasta) 

realizację następujących zadań: 

1) całodobowe alarmowanie członków gminnego zespołu zarządzania kryzysowego, a w 

sytuacjach kryzysowych zapewnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu 

informacji oraz dokumentowania prowadzonych czynności; 

2) współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej; 

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o 

zarządzaniu kryzysowym  

Koordynowanie działań ochrony 

ludności na terenie gminy. 

Art. 7. ust. 1, pkt 14: Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych 

gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy: porządku publicznego i 

bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym 

wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego. 

Art. 19 ust. 2 pkt 1 Do zadań Wójta w sprawach zarządzania kryzysowego na terenie gminy 

należy: kierowanie monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków 

zagrożeń na terenie gminy. 

Ustawa o samorządzie gminnym  

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o 

zarządzaniu kryzysowym  
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Procedura 9 

Katastrofy budowlane 
 USTAWA z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 

 Art. 19.  Zadania wójta w sprawach zarządzania kryzysowego 

 1. Organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na terenie gminy jest wójt, burmistrz, prezydent miasta . 

 4. Organem pomocniczym wójta, burmistrza, prezydenta miasta  w zapewnieniu wykonywania zadań zarządzania kryzysowego jest gminny zespół 

zarządzania kryzysowego, który określa jego skład, organizację, siedzibę oraz tryb pracy, zwany dalej "zespołem gminnym". 

 6. W skład zespołu gminnego, którego pracami kieruje wójt, burmistrz, prezydent miasta, wchodzą osoby powołane spośród: 

  1)  osób zatrudnionych w urzędzie gminy, gminnych jednostkach organizacyjnych lub jednostkach pomocniczych; 

  2)  pracowników zespolonych służb, inspekcji i straży, skierowanych przez przełożonych do wykonywania zadań w tym zespole na wniosek wójta, 

burmistrza, prezydenta miasta; 

  3)  przedstawicieli społecznych organizacji ratowniczych. 

 7. W skład zespołu gminnego mogą wchodzić inne osoby zaproszone przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta. 

  

Czynności podejmowane przez Wójta, Burmistrza, Prezydenta Miasta; 

•monitorowanie sytuacji, 

•przekazywanie komunikatów i ostrzeżeń, 

•bieżąca wymiana informacji z  PCZK, 

•koordynacja i realizacja zadań ujętych w Gminnym  Planie  Zarządzania Kryzysowego, 

•koordynacja ewakuacji prewencyjnej ludności z terenów zagrożonych, 

•współpraca z organizacjami pozarządowymi, 

•koordynacja udzielania pomocy humanitarnej, 

•powoływanie komisji określającej zakres i wysokość szkód, 

•koordynacja działań ochrony ludności na terenie województwa, 

•wyznaczanie miejsc stacjonowania sił i środków ratowniczych, 

•organizacja miejsc zakwaterowania dla ewakuowanej ludności, 

 Urząd Gminy/GCZK 

1.Przygotowanie materiałów wstępnych do pracy GZZK; 

2.Zawiadomienie członków GZZK zgodnie z wytycznymi Przewodniczącego zespołu; 

3.Zapewnienie obsługi prac GZZK; 

4.Sporządzenie protokołu z posiedzeń zespołu; 
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Służba Dyżurna   

1.Monitoring zagrożenia; 

2.Weryfikacja zebranych informacji i kontrola obiegu zgodnie z procedurą, w tym nawiązanie bezpośredniej współpracy z CZK organu wiodącego; 

3.Monitoring podjętych działań w oparciu procedurę; 

4.Bieżąca ocena rozwoju sytuacji kryzysowej; 

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

6.Bieżące informowanie  wójta. 

 

Zadania Uprawnienia wynikające z przepisów prawa Podstawa prawna 

 Wójt 

Uruchomienie GZZK. Art. 19 ust. 4. Organem pomocniczym wójta, burmistrza, prezydenta miasta  w zapewnieniu 

zadań zarządzania kryzysowego jest gminny zespół zarządzania kryzysowego który określa 

jego skład, organizację, siedzibę oraz tryb pracy, zwany dalej  „zespołem gminnym”.    

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o 

zarządzaniu kryzysowym  

Przekazywanie komunikatów i 

ostrzeżeń. Zespół gminny wykonuje 

zadania przewidziane dla zespołu 

wojewódzkiego.   

Art. 14 ust. 8 pkt 3. Do zadań zespołu gminnego należy w szczególności: 
-przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniami; (…) 

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o 

zarządzaniu kryzysowym  

Bieżąca wymiana informacji Art. 20 ust. 1 pkt. 1 i 2 Wójt, burmistrz, prezydent miasta zapewnia na obszarze gminy (miasta) 

realizację następujących zadań: 

1) całodobowe alarmowanie członków gminnego zespołu zarządzania kryzysowego, a w 

sytuacjach kryzysowych zapewnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu 

informacji oraz dokumentowania prowadzonych czynności; 

2) współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej; 

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o 

zarządzaniu kryzysowym  

Koordynowanie działań ochrony 

ludności na terenie gminy. 

Art. 7. ust. 1, pkt 14: Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych 

gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy: porządku publicznego i 

bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym 

wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego. 

Art. 19 ust. 2 pkt 1 Do zadań Wójta w sprawach zarządzania kryzysowego na terenie gminy 

należy: kierowanie monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków 

zagrożeń na terenie gminy. 

Ustawa o samorządzie gminnym  

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o 

zarządzaniu kryzysowym  

 OSP KSRG, OSP 

Prowadzenie działań ratowniczych na 

szczeblu  gminy. 

Art. 1. Ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę 

życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym 

miejscowym zagrożeniem poprzez: 

1) zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub innego 

miejscowego zagrożenia, 

2) zapewnienie sił i środków do zwalczania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego 

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o 

ochronie przeciwpożarowej  
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zagrożenia, 

3) prowadzenie działań ratowniczych. 

Art. 15. 

Jednostkami ochrony przeciwpożarowej są: 

6) ochotnicza straż pożarna, 

Art. 19. 

1. Ochotnicza straż pożarna i związek ochotniczych straży pożarnych funkcjonują 

w oparciu o przepisy ustawy – Prawo o stowarzyszeniach. 

1a. Ochotnicza straż pożarna jest jednostką umundurowaną, wyposażoną w specjalistyczny 

sprzęt, przeznaczoną w szczególności do walki z pożarami, klęskami 

żywiołowymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami. 

§ 15. 1. KSRG w zakresie ratownictwa technicznego obejmuje planowanie, organizowanie i 

realizację działań ratowniczych niezbędnych do poszukiwania i dotarcia do zagrożonych lub 

poszkodowanych osób oraz zwierząt a także zmniejszenia lub likwidacji zagrożenia dla życia, 

zdrowia, mienia lub środowiska. 

 2. Działania ratownicze, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności: 

 1)  rozpoznanie i identyfikację zagrożenia; 

 2)  zabezpieczenie strefy działań ratowniczych, w tym wyznaczenie i oznakowanie strefy 

zagrożenia; 

 3)  włączanie lub wyłączanie instalacji, urządzeń i mediów mających wpływ na 

bezpieczeństwo zagrożonych lub poszkodowanych osób oraz na bezpieczeństwo ratowników, z 

wykorzystaniem zaworów lub bezpieczników będących na instalacji użytkowej obiektu 

objętego działaniem ratowniczym; 

 4)  priorytetowe wykonanie czynności umożliwiających: 

  a)  dotarcie i wykonanie dostępu do zagrożonych lub poszkodowanych osób, wraz z 

udzieleniem im kwalifikowanej pierwszej pomocy, lub ich ewakuację poza strefę zagrożenia, 

  b)  przygotowanie dróg ewakuacji zagrożonych lub poszkodowanych osób oraz ratowników, 

  c)  zapewnienie bezpieczeństwa zagrożonym lub poszkodowanym osobom oraz ratownikom; 

 5)  wykonywanie przejść, dojść i dojazdów do zagrożonych lub poszkodowanych osób wraz z 

usuwaniem przeszkód ograniczających dostęp do nich i utrudniających wykonanie medycznych 

działań ratowniczych lub ich przemieszczanie; 

 6)  stosowanie wodnych lub lodowych technik ratowniczych służących ewakuacji zagrożonych 

lub poszkodowanych osób z akwenów i obszarów zalodzonych oraz terenów powodziowych; 

 7)  ewakuację osób z wysokości lub miejsc poniżej poziomu otoczenia; 

 8)   stosowanie technik bezprzyrządowych i przyrządowych oraz wykorzystanie zwierząt do 

poszukiwania zagrożonych osób; 

 9)  ewakuację zagrożonych i poszkodowanych zwierząt poza strefę zagrożenia; 

 10)  ocenę rozmiarów powstałego zagrożenia i prognozowanie jego rozwoju; 

 11)  oświetlenie miejsca zdarzenia i jego zabezpieczenie przed osobami postronnymi oraz 

wykonanie innych czynności z zakresu zabezpieczenia logistycznego; 

 12)  obwałowywanie, wypompowywanie i uszczelnianie miejsc wycieku wody lub innych 

mediów stwarzających zagrożenie; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozporządzenie Ministra SWiA z 

dnia 18 lutego2011 r. w sprawie 

szczegółowych zasad organizacji 

krajowego systemu ratowniczo-

gaśniczego  
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 13)    przewietrzanie stref zagrożenia; 

 14)  włączanie lub wyłączanie instalacji i urządzeń mających wpływ na rozmiar strefy 

zagrożenia; 

 15)  stabilizowanie, cięcie, rozpieranie, podnoszenie lub przenoszenie konstrukcji, instalacji i 

urządzeń, a także części obiektów oraz przeszkód naturalnych i sztucznych w celu 

zlikwidowania lub ograniczenia zagrożenia dla osób, zwierząt, środowiska, infrastruktury i 

innego mienia. 

PINB 

 Nadzór i kontrola nad 

przestrzeganiem przepisów prawa 

budowlanego. 
 Kontrola techniczna obiektów 

budowlanych. 

 

Art. 84 a. 1. Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego obejmuje: 
1) kontrolę zgodności wykonywania robót budowlanych z przepisami prawa budowlanego, 

projektem budowlanym i warunkami określonymi w decyzji o pozwoleniu na budowę; 

2) sprawdzanie posiadania przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w 

budownictwie właściwych uprawnień do pełnienia tych funkcji;  

3) sprawdzanie dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych. 

2. Organy nadzoru budowlanego, kontrolując stosowanie przepisów prawa budowlanego: 

1) badają prawidłowość postępowania administracyjnego przed organami administracji 

architektoniczno-budowlanej oraz wydawanych w jego toku decyzji i postanowień;  

2) sprawdzają wykonywanie obowiązków wynikających z decyzji i postanowień wydanych 

na podstawie przepisów prawa budowlanego. 

Prawo budowlane 

* Ocena stanu technicznego 

uszkodzonych budynków. 

 Ocena stanu technicznego 

uszkodzonych obiektów 

infrastrukturalnych (drogi, drogi 

kolejowe, sieci uzbrojenia terenu). 

 

Art. 75. 1. W razie katastrofy budowlanej w budowanym, rozbieranym lub użytkowanym 

obiekcie budowlanym, kierownik budowy (robót), właściciel, zarządca lub użytkownik jest 

obowiązany: 

1) zorganizować doraźną pomoc poszkodowanym i przeciwdziałać rozszerzaniu się skutków 

katastrofy;   

2) zabezpieczyć miejsce katastrofy przed zmianami uniemożliwiającymi prowadzenie 

postępowania, o którym mowa w art. 74;   

3) niezwłocznie zawiadomić o katastrofie: 

  a) właściwy organ, 

  b) właściwego miejscowo prokuratora i Policję, 

  c) inwestora, inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta obiektu budowlanego, 

jeżeli katastrofa nastąpiła w trakcie budowy, 

  d) inne organy lub jednostki organizacyjne zainteresowane przyczynami lub skutkami 

katastrofy z mocy szczególnych przepisów. 

Prawo budowlane 

Policja 

 Zabezpieczanie miejsca zdarzenia 

w tym ochrona pozostawionego 

mienia, izolowanie terenów akcji 

ratowniczej, 

 konwojowanie sił i środków 

ratowniczych i pomocy 

humanitarnej, 

 uruchomienie zespołów lotniczych 

Wynikłe również z aktu terrorystycznego. 

Działania Policji polegają m.in. na: 

- alarmowaniu ludności o występującym niebezpieczeństwie 

- monitorowaniu terenów przyległych. 

- zapewnieniu utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego 

- zapewnienie pomocy w ewakuacji osobom  w podeszłym roku , poszkodowanym i chorym, 

- zabezpieczeniu mienia ewakuowanej ludności w punktach jego składowania 

- zlokalizowaniu miejsc newralgicznych na drogach i ich zabezpieczeniu 

Zarządzenie Nr 1429 Komendanta 

Głównego Policji z dnia 31 grudnia 

2004 r. w sprawie wprowadzenia w 

Policji procedur reagowania w 

sytuacjach kryzysowych  
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(monitoring obszarów zagrożonych 

alarmowanie i ewakuacja ludności), 

 bieżąca wymiana informacji z 

GCZK. 

- zorganizowaniu patroli zapobiegających kradzieżom pozostawionego mienia na terenach 

opuszczonych przez ludność po zarządzeniu ewakuacji. 

- zorganizowaniu objazdów miejsc i rejonów wystąpienia katastrofy budowlanej 

- prowadzeniu czynności dochodzeniowo-śledczych. 

- identyfikacja ofiar śmiertelnych. 
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Procedura 10 

Epidemie 
 USTAWA z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 

 Art. 19.  Zadania wójta, burmistrza, prezydenta miasta w sprawach zarządzania kryzysowego 

 1. Organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na terenie gminy jest wójt, burmistrz, prezydent miasta . 

 4. Organem pomocniczym wójta, burmistrza, prezydenta miasta  w zapewnieniu wykonywania zadań zarządzania kryzysowego jest gminny zespół 

zarządzania kryzysowego, który określa jego skład, organizację, siedzibę oraz tryb pracy, zwany dalej "zespołem gminnym". 

 6. W skład zespołu gminnego, którego pracami kieruje wójt, burmistrz, prezydent miasta, wchodzą osoby powołane spośród: 

  1)  osób zatrudnionych w urzędzie gminy, gminnych jednostkach organizacyjnych lub jednostkach pomocniczych; 

  2)  pracowników zespolonych służb, inspekcji i straży, skierowanych przez przełożonych do wykonywania zadań w tym zespole na wniosek wójta, 

burmistrza, prezydenta miasta; 

  3)  przedstawicieli społecznych organizacji ratowniczych. 

 7. W skład zespołu gminnego mogą wchodzić inne osoby zaproszone przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta. 

  

Czynności podejmowane przez Wójta; 

•monitorowanie sytuacji, 

•przekazywanie komunikatów i ostrzeżeń , ogłaszanie pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego, 

•bieżąca wymiana informacji z  PCZK, 

•koordynacja i realizacja zadań ujętych w Gminnym  Planie  Zarządzania Kryzysowego, 

•koordynacja ewakuacji prewencyjnej ludności z terenów zagrożonych, 

•współpraca z organizacjami pozarządowymi, 

•koordynacja udzielania pomocy humanitarnej, 

•powoływanie komisji określającej zakres i wysokość szkód, 

•koordynacja działań ochrony ludności na terenie województwa, 

•wyznaczanie miejsc stacjonowania sił i środków ratowniczych, 

•organizacja miejsc zakwaterowania dla ewakuowanej ludności, 

 Urząd Gminy/GCZK 

1.Przygotowanie materiałów wstępnych do pracy GZZK; 

2.Zawiadomienie członków GZZK zgodnie z wytycznymi Przewodniczącego zespołu; 

3.Zapewnienie obsługi prac GZZK; 

4.Sporządzenie protokołu z posiedzeń zespołu; 
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Służba Dyżurna   

1.Monitoring zagrożenia; 

2.Weryfikacja zebranych informacji i kontrola obiegu zgodnie z procedurą, w tym nawiązanie bezpośredniej współpracy z CZK organu wiodącego; 

3.Monitoring podjętych działań w oparciu procedurę; 

4.Bieżąca ocena rozwoju sytuacji kryzysowej; 

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

6.Bieżące informowanie  wójta. 

 

Zadania Uprawnienia wynikające z przepisów prawa Podstawa prawna 

 Wójt 

Uruchomienie GZZK. Art. 19 ust. 4. Organem pomocniczym wójta, burmistrza, prezydenta miasta  w 

zapewnieniu zadań zarządzania kryzysowego jest gminny zespół zarządzania 

kryzysowego który określa jego skład, organizację, siedzibę oraz tryb pracy, zwany 

dalej  „zespołem gminnym”.    

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o 

zarządzaniu kryzysowym  

Przekazywanie komunikatów i 

ostrzeżeń. Zespół gminny wykonuje  

zadania przewidziane dla zespołu 

wojewódzkiego.   

Art. 14 ust. 8 pkt 3. Do zadań zespołu gminnego należy w szczególności: 
-przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniami; (…) 

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o 

zarządzaniu kryzysowym  

Bieżąca wymiana informacji Art. 20 ust. 1 pkt. 1 i 2 Wójt, burmistrz, prezydent miasta zapewnia na obszarze gminy 

(miasta) realizację następujących zadań: 

1) całodobowe alarmowanie członków gminnego zespołu zarządzania kryzysowego, a w 

sytuacjach kryzysowych zapewnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia 

przepływu informacji oraz dokumentowania prowadzonych czynności; 

2) współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji 

publicznej; 

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o 

zarządzaniu kryzysowym  

Koordynowanie działań ochrony 

ludności na terenie gminy. 

Art. 7. ust. 1, pkt 14: Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań 

własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy: porządku 

publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i 

przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu 

przeciwpowodziowego. 

Art. 19 ust. 2 pkt 1 Do zadań Wójta w sprawach zarządzania kryzysowego na terenie 

gminy należy: kierowanie monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem 

skutków zagrożeń na terenie gminy. 

Ustawa o samorządzie gminnym   

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o 

zarządzaniu kryzysowym  

PSSE 

Zgłaszanie chorób zakaźnych i 

prowadzenie rejestrów. 
Art.27. ust.1 Lekarz lub felczer, który podejrzewa lub rozpoznaje zakażenie, chorobę 

zakaźną lub zgon z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej, określonej na podstawie 

ust. 9 pkt 1,ma obowiązek, w ciągu 24 godzin od momentu rozpoznania lub powzięcia 

Ustawa z dn. 5 grudnia 2008r. o 

zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i 

chorób zakaźnych u ludzi 
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podejrzenia zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby 

zakaźnej, zgłoszenia tego faktu: 
1) państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu właściwemu dla miejsca 

rozpoznania zakażenia lub, choroby zakaźnej lub 

2) państwowemu  wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu, lub, 

3)innym podmiotom właściwym ze względu na rodzaj choroby zakaźnej, zakażenia 

lub zgonu z powodu choroby zakaźnej. 

2.W przypadku osób przyjmowanych do szpitala z powodu zakażenia lub choroby 

zakaźnej lub poddanych hospitalizacji z innych przyczyn, u których rozpoznano 

zakażenie lub chorobę zakaźną, obowiązek, o którym mowa w ust.1,spoczywa na 

kierowniku szpitala. 

3. Lekarz lub felczer dokonujący zgłoszenia podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, 

choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej prowadzą rejestr 

zgłoszeń podejrzeń lub rozpoznań zakażeń, chorób zakaźnych lub zgonów z powodu 

zakażenia lub choroby zakaźnej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nakładanie obowiązku poddania się 

leczeniu w przypadku zachorowania na 

chorobę zakaźną. 

Art.33 ust.1. W przypadku stwierdzenia lub podejrzenia choroby zakaźnej lub zakażenia 

właściwy inspektor sanitarny, w przypadkach określonych w ustawie, w drodze decyzji 

administracyjnej, może nakazać poddanie się chorego lub podejrzanego o zachorowanie 

lub zakażenie badaniom, obowiązkowemu leczeniu, obowiązkowej hospitalizacji, 

izolacji, kwarantannie lub nadzorowi epidemiologicznemu. 

Ustawa z dn. 5 grudnia 2008r. o 

zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i 

chorób zakaźnych u ludzi 

 

 

 

Wprowadzenie ograniczeń i zakazów. Art.33 ust.2.  W celu zapobieżenia szerzeniu się zakażenia lub choroby zakaźnej 

właściwy inspektor sanitarny może w drodze decyzji: 
1) nakazać osobie podejrzanej  o zakażenie lub chorobę zakaźną powstrzymanie się 

od wykonywania prac lub przebywania w miejscach publicznych; 

2) zakazać korzystania z wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i na potrzeby 

gospodarcze ,pochodzącej z ujęć, co do których istnieje podejrzenie skażenia; 

3) nakazać przeprowadzenie zabiegów sanitarnych; 

4) wprowadzić czasowy zakaz wstępu do pomieszczeń skażonych, 

5) wprowadzić zakaz spożywania żywności podejrzanej o skażenie, a w razie 

potrzeby ,zarządzić jej zbadanie ,odkażanie ,zniszczenie lub przeznaczenie do 

innych celów; 

6) nakazać sekcję zwłok osoby zmarłej na chorobę zakaźną u której rozpoznano  lub 

podejrzano o taką chorobę, 

7) zakazać wykonywania sekcji zwłok ludzi i zwierząt gdy sekcja zwłok mogłaby 

prowadzić do zakażenia osób lub skażenia środowiska , z wyjątkiem przypadku  gdy 

zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa; 

8) nałożyć inne konieczne do ochrony zdrowia publicznego ,obowiązki i 

ograniczenia. 

Ustawa z dn. 5 grudnia 2008r. o 

zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i 

chorób zakaźnych u ludzi 

 

Dokonywanie ocen i analiz 

epidemiologicznych oraz prowadzenie 

nadzoru nad organizacją i 

Art.5. Do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie zapobiegania 

i zwalczania chorób, o których mowa w art. 2, należy: 
1) dokonywanie analiz i ocen epidemiologicznych, 

Ustawy z dn. 14 marca 1985r.o Państwowej 

Inspekcji Sanitarnej.  
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prowadzeniem szczepień ochronnych. 2) opracowywanie programów i planów działalności zapobiegawczej i 

przeciwepidemicznej, przekazywanie ich do realizacji publicznym zakładom opieki 

zdrowotnej(1)oraz kontrola realizacji tych programów i planów, 

3) ustalanie zakresów i terminów szczepień ochronnych oraz sprawowanie nadzoru 

w tym zakresie, (…) 

Prowadzenie akcji informacyjnej dla 

ludności. 
Art.6. Państwowa Inspekcja Sanitarna inicjuje, organizuje, prowadzi, koordynuje i 

nadzoruje działalność oświatowo-zdrowotną w celu ukształtowania odpowiednich 

postaw i zachowań zdrowotnych, a w szczególności: 
1) inicjuje i wytycza kierunki przedsięwzięć zmierzających do zaznajamiania 

społeczeństwa z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, popularyzowania zasad 

higieny i racjonalnego żywienia, metod zapobiegania chorobom oraz umiejętności 

udzielania pierwszej pomocy, 

2) pobudza aktywność społeczną do działań na rzecz własnego zdrowia, 

3) udziela porad i informacji w zakresie zapobiegania i eliminowania negatywnego 

wpływu czynników i zjawisk fizycznych, chemicznych i biologicznych na zdrowie 

ludzi, (…) 

Ustawy z dn. 14 marca 1985r.o Państwowej 

Inspekcji Sanitarnej.  
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Procedura 11 

Choroby zwierząt (epizootie) 
 USTAWA z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 

 Art. 19.  Zadania wójta w sprawach zarządzania kryzysowego 

 1. Organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na terenie gminy jest wójt, burmistrz, prezydent miasta . 

 4. Organem pomocniczym wójta, burmistrza, prezydenta miasta  w zapewnieniu wykonywania zadań zarządzania kryzysowego jest gminny zespół 

zarządzania kryzysowego, który określa jego skład, organizację, siedzibę oraz tryb pracy, zwany dalej "zespołem gminnym". 

 6. W skład zespołu gminnego, którego pracami kieruje wójt, burmistrz, prezydent miasta, wchodzą osoby powołane spośród: 

  1)  osób zatrudnionych w urzędzie gminy, gminnych jednostkach organizacyjnych lub jednostkach pomocniczych; 

  2)  pracowników zespolonych służb, inspekcji i straży, skierowanych przez przełożonych do wykonywania zadań w tym zespole na wniosek wójta, 

burmistrza, prezydenta miasta; 

  3)  przedstawicieli społecznych organizacji ratowniczych. 

 7. W skład zespołu gminnego mogą wchodzić inne osoby zaproszone przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta. 

  

Czynności podejmowane przez Wójta; 

•monitorowanie sytuacji, 

•przekazywanie komunikatów i ostrzeżeń , 

•bieżąca wymiana informacji z  PCZK, 

•koordynacja i realizacja zadań ujętych w Gminnym  Planie  Zarządzania Kryzysowego, 

•koordynacja ewakuacji prewencyjnej ludności z terenów zagrożonych, 

•współpraca z organizacjami pozarządowymi, 

•koordynacja udzielania pomocy humanitarnej, 

•powoływanie komisji określającej zakres i wysokość szkód, 

•koordynacja działań ochrony ludności na terenie województwa, 

•wyznaczanie miejsc stacjonowania sił i środków ratowniczych, 

•organizacja miejsc zakwaterowania dla ewakuowanej ludności, 

 Urząd Gminy/GCZK 

1.Przygotowanie materiałów wstępnych do pracy GZZK; 

2.Zawiadomienie członków GZZK zgodnie z wytycznymi Przewodniczącego zespołu; 

3.Zapewnienie obsługi prac GZZK; 

4.Sporządzenie protokołu z posiedzeń zespołu; 



 

 

96 

Służba Dyżurna   

1.Monitoring zagrożenia; 

2.Weryfikacja zebranych informacji i kontrola obiegu zgodnie z procedurą, w tym nawiązanie bezpośredniej współpracy z CZK organu wiodącego; 

3.Monitoring podjętych działań w oparciu procedurę; 

4.Bieżąca ocena rozwoju sytuacji kryzysowej; 

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

6.Bieżące informowanie  wójta. 

 

Zadania Uprawnienia wynikające z przepisów prawa Podstawa prawna 

Wójt 

Uruchomienie GZZK. Art. 19 ust. 4. Organem pomocniczym wójta, burmistrza, prezydenta miasta  w 

zapewnieniu zadań zarządzania kryzysowego jest gminny zespół zarządzania 

kryzysowego który określa jego skład, organizację, siedzibę oraz tryb pracy, zwany dalej  

„zespołem gminnym”.    

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 

kryzysowym  

Przekazywanie komunikatów i 

ostrzeżeń. Zespół gminny wykonuje 

zadania przewidziane dla zespołu 

wojewódzkiego.   

Art. 14 ust. 8 pkt 3. Do zadań zespołu gminnego należy w szczególności: 
-przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniami; (…) 

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 

kryzysowym  

Bieżąca wymiana informacji Art. 20 ust. 1 pkt. 1 i 2 Wójt, burmistrz, prezydent miasta zapewnia na obszarze gminy 

(miasta) realizację następujących zadań: 

1) całodobowe alarmowanie członków gminnego zespołu zarządzania kryzysowego, a w 

sytuacjach kryzysowych zapewnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia 

przepływu informacji oraz dokumentowania prowadzonych czynności; 

2) współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji 

publicznej; 

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 

kryzysowym  

Koordynowanie działań ochrony 

ludności na terenie gminy. 

Art. 7. ust. 1, pkt 14: Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań 

własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy: porządku 

publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i 

przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu 

przeciwpowodziowego. 

Art. 19 ust. 2 pkt 1 Do zadań Wójta w sprawach zarządzania kryzysowego na terenie 

gminy należy: kierowanie monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem 

skutków zagrożeń na terenie gminy. 

Ustawa o samorządzie gminnym   

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 

kryzysowym  

Powiatowy Lekarz Weterynarii 

Ocena i analiza informacji 

otrzymanych od  Powiatowego 

Lekarza Weterynarii. 

  

Art.51.ust.4. Powiatowy lekarz weterynarii przekazuje wojewódzkiemu lekarzowi 

weterynarii: 
1) informację o powzięciu podejrzenia lub o stwierdzeniu choroby zakaźnej zwierząt 

podlegającej: 

Ustawy z dn. 11 marca 2004r. o ochronie 

zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób 

zakaźnych zwierząt.   
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a) obowiązkowi zwalczania lub 

b) notyfikacji w Unii Europejskiej 

– niezwłocznie po powzięciu tego podejrzenia lub stwierdzeniu choroby; 

2) informację o: 

a) wygaszaniu ogniska chorób, o których mowa w pkt1, 

b) wygaszeniu ogniska chorób, o których mowa w pkt1 lit. b –niezwłocznie po jego 

dokonaniu; 

3) comiesięczną informację o: 

a) chorobach zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi rejestracji, 

b) chorobach odzwierzęcych i odzwierzęcych czynnikach chorobotwórczych 

podlegających obowiązkowi monitorowania, 

c) wynikach monitorowania oporności na środki przeciw drobnoustrojowe. 

Art. 51. ust. 5. Powiatowy lekarz weterynarii przekazuje niezwłocznie: 

1) sąsiednim powiatowym lekarzom weterynarii informacje o: 

a) podejrzeniu lub stwierdzeniu wystąpienia: 

–choroby wymienionej w pkt1–15 załącznika nr 2, 

–choroby odzwierzęcej lub odzwierzęcego czynnika chorobotwórczego 

podlegających obowiązkowi monitorowania, 

b) wystąpieniu choroby zakaźnej zwierząt podlegającej notyfikacji w Unii 

Europejskiej, 

c) wygaszaniu ogniska chorób, o których mowa w lit.ai b; 

2) państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu informację o wystąpieniu 

choroby odzwierzęcej lub odzwierzęcego czynnika chorobotwórczego podlegających 

obowiązkowi monitorowania. 

Art. 51 ust. 6. Wojewódzcy lekarze weterynarii przekazują informacje, o których mowa 

w ust.4, Głównemu Lekarzowi Weterynarii; (…) 

Opracowanie Planów Gotowości 

zwalczania chorób zakaźnych zwierząt 

Art. 54.ust.1. Powiatowy lekarz weterynarii, wojewódzki lekarz weterynarii, w zakresie 

swojej właściwości, przygotowują i aktualizują plany gotowości zwalczania 

poszczególnych chorób zakaźnych zwierząt. 
Art. 54.ust. 2. Plany gotowości zawierają w szczególności: 

1)wykaz aktów prawnych dotyczących zwalczania choroby zakaźnej zwierząt; 

2) opis choroby zakaźnej zwierząt; 

3)określenie sposobu i źródeł finansowania zwalczania choroby zakaźnej zwierząt; 

4)określenie struktury i organizacji zespołów kryzysowych powiatowego lekarza 

weterynarii, wojewódzkiego lekarza weterynarii i Głównego Lekarza Weterynarii; 

 5) Określenie zadań dotyczących zwalczania choroby zakaźnej zwierząt oraz 

organów, jednostek organizacyjnych i innych podmiotów odpowiedzialnych 
za realizację tych zadań; 

6) plany szkoleń pracowników Inspekcji Weterynaryjnej oraz innych jednostek i 

podmiotów, o których mowa w pkt5; 

7) opis sposobu i zakresu opracowania oraz przekazywania informacji. 

Art. 54 ust. 3. Organy administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego, 

Ustawa z dn. 11 marca 2004r. o ochronie 

zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób 

zakaźnych zwierząt 
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podmioty prowadzące działalność w zakresie pozyskiwania, wytwarzania, przetwarzania 

lub obrotu niejadalnymi produktami pochodzenia zwierzęcego, ubocznymi produktami 

zwierzęcymi, produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego w rozumieniu przepisów o 

wymaganiach weterynaryjnych dla produktów pochodzenia zwierzęcego oraz podmioty 

dysponujące środkami materiałowymi i technicznymi, których udział jest niezbędny przy 

zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, współpracują z organami Inspekcji 

Weterynaryjnej przy opracowaniu i realizacji planów gotowości. 

Art. 54 ust. 4. Realizacja zadań wynikających z planów gotowości przez podmioty 

wymienione w ust. 3 jest finansowana ze środków budżetu państwa przeznaczonych na 

zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt. 

Art. 54 ust. 5. Działania w zakresie sporządzania, aktualizacji i realizacji planów 

gotowości powiatowy lekarz weterynarii i wojewódzki lekarz weterynarii wykonują 

odpowiednio przy pomocy powiatowego wojewódzkiego zespołu kryzysowego. 

Art. 54 ust. 6. W skład zespołów kryzysowych wchodzą pracownicy Inspekcji 

Weterynaryjnej oraz przedstawiciele organów administracji rządowej, jednostek 

samorządu terytorialnego i podmiotów, których udział jest niezbędny w zwalczaniu 

chorób zakaźnych zwierząt. 

Art. 54 ust. 7. Przedstawiciele, o których mowa w ust. 6, są wyznaczani przez organy 

administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego oraz podmioty, których 

udział jest niezbędny w zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, na wniosek 

odpowiedniego lekarza weterynarii 

Art. 54 ust. 8. Obsługę merytoryczną, organizacyjno-prawną i techniczną zespołów, o 

których mowa w ust. 6, zapewnia odpowiednio powiatowy lekarz weterynarii i 

wojewódzki lekarz weterynarii i  Główny Lekarz Weterynarii. 

Policja 

Działania związane z: 

-izolacją rejonu i miejsca zdarzenia; 

-organizacją ruchu w rejonie 

zagrożenia; 

-pilotowaniem transportów z 

padłymi zwierzętami oraz 

materiałami do badań; 

-egzekwowaniem przestrzegania 

przepisów wydanych w związku 

ze zwalczaniem choroby zakaźnej. 

 

Działania Policji polegają m.in. na: 

- przekazywaniu ludności informacji i komunikatów o występującym 

niebezpieczeństwie. 

- monitorowaniu terenów występowania zagrożenia. 

- zapewnieniu utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego 

- uzyskiwanie i przekazywanie informacji o miejscach pomocy publicznej. 

- ochrona porządku w miejscach pracy punktów medycznych, punktów zbiórek 

poszkodowanych, itp. 

- zabezpieczeniu mienia ewakuowanej ludności w punktach jego składowania 

- zlokalizowaniu miejsc newralgicznych na drogach i ich zabezpieczeniu 

- zorganizowaniu patroli zapobiegających kradzieżom pozostawionego mienia na 

terenach opuszczonych przez ludność po zarządzeniu ewakuacji. 

- zorganizowaniu objazdów miejsc i rejonów wystąpienia zagrożenia. 

- udostępnienie policyjnych środków transportu na potrzeby działań ratowniczych. 

- prowadzeniu czynności dochodzeniowo-śledczych. 

- identyfikacja ofiar śmiertelnych. 

 

Zarządzenie Nr 1429 Komendanta Głównego 

Policji z dnia 31 grudnia 2004 r. w sprawie 

wprowadzenia w Policji procedur reagowania w 

sytuacjach kryzysowych 
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 OSP KSRG, OSP 

Prowadzenie działań ratowniczych na 

szczeblu  gminy. 

Art. 1. Ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu 

ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub 

innym miejscowym zagrożeniem poprzez: 

1) zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub 

innego miejscowego zagrożenia, 

2) zapewnienie sił i środków do zwalczania pożaru, klęski żywiołowej lub innego 

miejscowego zagrożenia, 

3) prowadzenie działań ratowniczych. 

Art. 15. Jednostkami ochrony przeciwpożarowej są: 

6) ochotnicza straż pożarna, 

Art. 19.  

1. Ochotnicza straż pożarna i związek ochotniczych straży pożarnych funkcjonują 

w oparciu o przepisy ustawy – Prawo o stowarzyszeniach. 

1a. Ochotnicza straż pożarna jest jednostką umundurowaną, wyposażoną w 

specjalistyczny 

sprzęt, przeznaczoną w szczególności do walki z pożarami, klęskami 

żywiołowymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami. 

§ 14. 1. Ksrg w zakresie walki z innymi klęskami żywiołowymi obejmuje planowanie, 

organizowanie i realizację działań ratowniczych niezbędnych do ratowania życia, 

zdrowia, mienia lub środowiska. 

2. Działania ratownicze, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności: 

1) rozpoznanie i identyfikację zagrożenia; 

2) zabezpieczenie strefy działań ratowniczych, w tym wyznaczenie i oznakowanie strefy 

zagrożenia; 

3) włączanie lub wyłączanie instalacji, urządzeń i mediów mających wpływ na 

bezpieczeństwo zagrożonych lub poszkodowanych osób oraz na bezpieczeństwo 

ratowników, z wykorzystaniem zaworów lub bezpieczników będących na instalacji 

użytkowej obiektu objętego działaniem ratowniczym; 

4) priorytetowe wykonanie czynności umożliwiających: 

a) dotarcie i wykonanie dostępu do zagrożonych lub poszkodowanych osób, wraz z 

udzieleniem im kwalifikowanej pierwszej pomocy, i ewakuację poza strefę zagrożenia, 

b) przygotowanie dróg ewakuacji zagrożonych lub poszkodowanych osób oraz 

ratowników, 

c) zapewnienie bezpieczeństwa zagrożonym lub poszkodowanym osobom oraz 

ratownikom; 

5) likwidację zagrożeń związanych z klęską żywiołową; 

6) dostosowanie sprzętu oraz technik ratowniczych do rozmiaru i rodzaju klęski 

żywiołowej; 

7) likwidację, ograniczenie lub zwiększenie strefy zagrożenia; 

8) uruchamianie dodatkowych sił i środków podmiotów ksrg; 

9) ocenę rozmiarów powstałej klęski żywiołowej. 

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 

przeciwpożarowej  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozporządzenie Ministra SWiA z dnia 18 

lutego2011 r. w sprawie szczegółowych zasad 

organizacji krajowego systemu ratowniczo-

gaśniczego  
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PSSE 

Prowadzenie kontroli produktów  

spożywczych pochodzenia 

zwierzęcego i podejmowanie  decyzji o 

wycofaniu ich z obrotu. 

Art.4. ust.1. Do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie 

bieżącego nadzoru sanitarnego należy kontrola przestrzegania przepisów określających 

wymagania higieniczne i zdrowotne, w szczególności dotyczących: 
1) higieny środowiska, a zwłaszcza czystości powietrza atmosferycznego, gleby, 

wody i innych elementów środowiska w zakresie ustalonym w odrębnych 

przepisach, 

2) utrzymania należytego stanu higienicznego nieruchomości, zakładów pracy, 

instytucji, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, dróg, ulic oraz środków 

komunikacji publicznej, 

3) warunków produkcji, transportu, przechowywania i sprzedaży żywności oraz 

warunków żywienia zbiorowego, 

4) warunków zdrowotnych produkcji i obrotu przedmiotami użytku oraz innymi 

wyrobami mogącymi mieć wpływ na zdrowie ludzi, (…) 

Ustawy z dn. 14 marca 1985r.o Państwowej 

Inspekcji Sanitarnej.  

Prowadzenie akcji informacyjnej w 

zakresie bezpieczeństwa  zdrowotnego 

ludności. 

Art.6. Państwowa Inspekcja Sanitarna inicjuje, organizuje, prowadzi, koordynuje i 

nadzoruje działalność oświatowo-zdrowotną w celu ukształtowania odpowiednich 

postaw i zachowań zdrowotnych, a w szczególności: 
1) inicjuje i wytycza kierunki przedsięwzięć zmierzających do zaznajamiania 

społeczeństwa z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, popularyzowania zasad 

higieny i racjonalnego żywienia, metod zapobiegania chorobom oraz umiejętności 

udzielania pierwszej pomocy, (…) 

Ustawy z dn. 14 marca 1985r. O Państwowej 

Inspekcji Sanitarnej.  

Ustalanie zakresu szczepień 

ochronnych oraz sprawowanie nadzoru 

nad ich prowadzeniem. 

Art.5. Do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie zapobiegania i 

zwalczania chorób, o których mowa w art. 2, należy: 
1) dokonywanie analiz i ocen epidemiologicznych, 

2) opracowywanie programów i planów działalności zapobiegawczej i 

przeciwepidemicznej, przekazywanie ich do realizacji publicznym zakładom opieki 

zdrowotnej(1)oraz kontrola realizacji tych programów i planów, 

3) ustalanie zakresów i terminów szczepień ochronnych oraz sprawowanie nadzoru 

w tym zakresie, (…) 

Ustawy z dn. 14 marca 1985r. O Państwowej 

Inspekcji Sanitarnej  
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Procedura 12 

Kastrofy drogowe 
 USTAWA z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 

 Art. 19.  Zadania wójta w sprawach zarządzania kryzysowego 

 1. Organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na terenie gminy jest wójt, burmistrz, prezydent miasta . 

 4. Organem pomocniczym wójta, burmistrza, prezydenta miasta  w zapewnieniu wykonywania zadań zarządzania kryzysowego jest gminny zespół 

zarządzania kryzysowego, który określa jego skład, organizację, siedzibę oraz tryb pracy, zwany dalej "zespołem gminnym". 

 6. W skład zespołu gminnego, którego pracami kieruje wójt, burmistrz, prezydent miasta, wchodzą osoby powołane spośród: 

  1)  osób zatrudnionych w urzędzie gminy, gminnych jednostkach organizacyjnych lub jednostkach pomocniczych; 

  2)  pracowników zespolonych służb, inspekcji i straży, skierowanych przez przełożonych do wykonywania zadań w tym zespole na wniosek wójta, 

burmistrza, prezydenta miasta; 

  3)  przedstawicieli społecznych organizacji ratowniczych. 

 7. W skład zespołu gminnego mogą wchodzić inne osoby zaproszone przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta. 

  

Czynności podejmowane przez Wójta; 

•uruchomienie GZZK; 

•koordynacja i realizacja zadań ujętych w Gminnym  Planie  Zarządzania Kryzysowego, 

Urząd Gminy/GCZK 

1.Przygotowanie materiałów wstępnych do pracy GZZK; 

2.Zawiadomienie członków GZZK zgodnie z wytycznymi Przewodniczącego zespołu; 

3.Zapewnienie obsługi prac GZZK; 

4.Sporządzenie protokołu z posiedzeń zespołu; 

Służba Dyżurna   

1.Monitoring zagrożenia; 

2.Weryfikacja zebranych informacji i kontrola obiegu zgodnie z procedurą; 

3.Monitoring podjętych działań w oparciu procedurę; 

4.Bieżąca ocena rozwoju sytuacji kryzysowej; 

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

6.Bieżące informowanie  wójta. 



 

 

102 

Zadania Uprawnienia wynikające z przepisów prawa Podstawa prawna 

Wójt 

Uruchomienie GZZK. Art. 19 ust. 4. Organem pomocniczym wójta, burmistrza, prezydenta miasta  w 

zapewnieniu zadań zarządzania kryzysowego jest gminny zespół zarządzania 

kryzysowego który określa jego skład, organizację, siedzibę oraz tryb pracy, zwany dalej  

„zespołem gminnym”.    

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 

kryzysowym  

Przekazywanie komunikatów i 

ostrzeżeń. Zespół gminny wykonuje 

zadania przewidziane dla zespołu 

wojewódzkiego.   

Art. 14 ust. 8 pkt 3. Do zadań zespołu gminnego należy w szczególności: 
-przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniami; (…) 

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 

kryzysowym  

Bieżąca wymiana informacji Art. 20 ust. 1 pkt. 1 i 2 Wójt, burmistrz, prezydent miasta zapewnia na obszarze gminy 

(miasta) realizację następujących zadań: 

1) całodobowe alarmowanie członków gminnego zespołu zarządzania kryzysowego, a w 

sytuacjach kryzysowych zapewnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia 

przepływu informacji oraz dokumentowania prowadzonych czynności; 

2) współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji 

publicznej; 

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 

kryzysowym  

Koordynowanie działań ochrony 

ludności na terenie gminy. 

Art. 7. ust. 1, pkt 14: Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań 

własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy: porządku 

publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i 

przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu 

przeciwpowodziowego. 

Art. 19 ust. 2 pkt 1 Do zadań Wójta w sprawach zarządzania kryzysowego na terenie 

gminy należy: kierowanie monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem 

skutków zagrożeń na terenie gminy. 

Ustawa o samorządzie gminnym   

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 

kryzysowym  

OSP KSRG/OSP 

Prowadzenie działań ratowniczych na 

szczeblu  gminy. 

Art. 1. Ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu 

ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub 

innym miejscowym zagrożeniem poprzez: 

1) zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub 

innego miejscowego zagrożenia, 

2) zapewnienie sił i środków do zwalczania pożaru, klęski żywiołowej lub innego 

miejscowego zagrożenia, 

3) prowadzenie działań ratowniczych. 

Art. 15. 

Jednostkami ochrony przeciwpożarowej są: 

6) ochotnicza straż pożarna, 

Art. 19. 

1. Ochotnicza straż pożarna i związek ochotniczych straży pożarnych funkcjonują 

w oparciu o przepisy ustawy – Prawo o stowarzyszeniach. 

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 

przeciwpożarowej  
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1a. Ochotnicza straż pożarna jest jednostką umundurowaną, wyposażoną w 

specjalistyczny 

sprzęt, przeznaczoną w szczególności do walki z pożarami, klęskami 

żywiołowymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami. 

§ 15. 1. KSRG w zakresie ratownictwa technicznego obejmuje planowanie, 

organizowanie i realizację działań ratowniczych niezbędnych do poszukiwania i dotarcia 

do zagrożonych lub poszkodowanych osób oraz zwierząt a także zmniejszenia lub 

likwidacji zagrożenia dla życia, zdrowia, mienia lub środowiska. 

 2. Działania ratownicze, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności: 

 1)  rozpoznanie i identyfikację zagrożenia; 

 2)  zabezpieczenie strefy działań ratowniczych, w tym wyznaczenie i oznakowanie 

strefy zagrożenia; 

 3)  włączanie lub wyłączanie instalacji, urządzeń i mediów mających wpływ na 

bezpieczeństwo zagrożonych lub poszkodowanych osób oraz na bezpieczeństwo 

ratowników, z wykorzystaniem zaworów lub bezpieczników będących na instalacji 

użytkowej obiektu objętego działaniem ratowniczym; 

 4)  priorytetowe wykonanie czynności umożliwiających: 

  a)  dotarcie i wykonanie dostępu do zagrożonych lub poszkodowanych osób, wraz z 

udzieleniem im kwalifikowanej pierwszej pomocy, lub ich ewakuację poza strefę 

zagrożenia, 

  b)  przygotowanie dróg ewakuacji zagrożonych lub poszkodowanych osób oraz 

ratowników, 

  c)  zapewnienie bezpieczeństwa zagrożonym lub poszkodowanym osobom oraz 

ratownikom; 

 5)  wykonywanie przejść, dojść i dojazdów do zagrożonych lub poszkodowanych osób 

wraz z usuwaniem przeszkód ograniczających dostęp do nich i utrudniających 

wykonanie medycznych działań ratowniczych lub ich przemieszczanie; 

 6)  stosowanie wodnych lub lodowych technik ratowniczych służących ewakuacji 

zagrożonych lub poszkodowanych osób z akwenów i obszarów zalodzonych oraz 

terenów powodziowych; 

 7)  ewakuację osób z wysokości lub miejsc poniżej poziomu otoczenia; 

 8)   stosowanie technik bezprzyrządowych i przyrządowych oraz wykorzystanie 

zwierząt do poszukiwania zagrożonych osób; 

 9)  ewakuację zagrożonych i poszkodowanych zwierząt poza strefę zagrożenia; 

 10)  ocenę rozmiarów powstałego zagrożenia i prognozowanie jego rozwoju; 

 11)  oświetlenie miejsca zdarzenia i jego zabezpieczenie przed osobami postronnymi 

oraz wykonanie innych czynności z zakresu zabezpieczenia logistycznego; 

 12)  obwałowywanie, wypompowywanie i uszczelnianie miejsc wycieku wody lub 

innych mediów stwarzających zagrożenie; 

 13)    przewietrzanie stref zagrożenia; 

 14)  włączanie lub wyłączanie instalacji i urządzeń mających wpływ na rozmiar strefy 

zagrożenia; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozporządzenie Ministra SWiA z dnia 18 
lutego2011 r. w sprawie szczegółowych 
zasad organizacji krajowego systemu 
ratowniczo-gaśniczego  
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 15)  stabilizowanie, cięcie, rozpieranie, podnoszenie lub przenoszenie 
konstrukcji, instalacji i urządzeń, a także części obiektów oraz przeszkód 
naturalnych i sztucznych w celu zlikwidowania lub ograniczenia zagrożenia dla 
osób, zwierząt, środowiska, infrastruktury i innego mienia. 

 Policja  

Działania Policji podczas katastrofy 
drogowej 

Art. 1  Ustawa z dnia z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji  

 Administratorzy dróg  

Działanie podczas katastrofy drogowej,  Art. 20 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 
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Procedura 13 

Zakłócenia w dostawie wody 
 USTAWA z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 

 Art. 19.  Zadania wójta w sprawach zarządzania kryzysowego 

 1. Organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na terenie gminy jest wójt, burmistrz, prezydent miasta . 

 4. Organem pomocniczym wójta, burmistrza, prezydenta miasta  w zapewnieniu wykonywania zadań zarządzania kryzysowego jest gminny zespół 

zarządzania kryzysowego, który określa jego skład, organizację, siedzibę oraz tryb pracy, zwany dalej "zespołem gminnym". 

 6. W skład zespołu gminnego, którego pracami kieruje wójt, burmistrz, prezydent miasta, wchodzą osoby powołane spośród: 

  1)  osób zatrudnionych w urzędzie gminy, gminnych jednostkach organizacyjnych lub jednostkach pomocniczych; 

  2)  pracowników zespolonych służb, inspekcji i straży, skierowanych przez przełożonych do wykonywania zadań w tym zespole na wniosek wójta, 

burmistrza, prezydenta miasta; 

  3)  przedstawicieli społecznych organizacji ratowniczych. 

 7. W skład zespołu gminnego mogą wchodzić inne osoby zaproszone przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta. 

  

Czynności podejmowane przez Wójta; 

•uruchomienie GZZK; 

•koordynacja i realizacja zadań ujętych w Gminnym  Planie  Zarządzania Kryzysowego, 

Urząd Gminy/GCZK 

1.Przygotowanie materiałów wstępnych do pracy GZZK; 

2.Zawiadomienie członków GZZK zgodnie z wytycznymi Przewodniczącego zespołu; 

3.Zapewnienie obsługi prac GZZK; 

4.Sporządzenie protokołu z posiedzeń zespołu; 

Służba Dyżurna   

1.Monitoring zagrożenia; 

2.Weryfikacja zebranych informacji i kontrola obiegu zgodnie z procedurą; 

3.Monitoring podjętych działań w oparciu procedurę; 

4.Bieżąca ocena rozwoju sytuacji kryzysowej; 

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

6.Bieżące informowanie  wójta. 
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Zadania Uprawnienia wynikające z przepisów prawa Podstawa prawna 

Wójt 

Uruchomienie GZZK. Art. 19 ust. 4. Organem pomocniczym wójta, burmistrza, prezydenta miasta  w 

zapewnieniu zadań zarządzania kryzysowego jest gminny zespół zarządzania 

kryzysowego który określa jego skład, organizację, siedzibę oraz tryb pracy, zwany dalej  

„zespołem gminnym”.    

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 

kryzysowym  

Przekazywanie komunikatów i 

ostrzeżeń. Zespół gminny wykonuje 

zadania przewidziane dla zespołu 

wojewódzkiego.   

Art. 14 ust. 8 pkt 3. Do zadań zespołu gminnego należy w szczególności: 
-przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniami; (…) 

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 

kryzysowym  

Bieżąca wymiana informacji Art. 20 ust. 1 pkt. 1 i 2 Wójt, burmistrz, prezydent miasta zapewnia na obszarze gminy 

(miasta) realizację następujących zadań: 

1) całodobowe alarmowanie członków gminnego zespołu zarządzania kryzysowego, a w 

sytuacjach kryzysowych zapewnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia 

przepływu informacji oraz dokumentowania prowadzonych czynności; 

2) współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji 

publicznej; 

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 

kryzysowym  

Koordynowanie działań ochrony 

ludności na terenie gminy. 

Art. 7. ust. 1, pkt 14: Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań 

własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy: porządku 

publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i 

przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu 

przeciwpowodziowego. 

Art. 19 ust. 2 pkt 1 Do zadań Wójta w sprawach zarządzania kryzysowego na terenie 

gminy należy: kierowanie monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem 

skutków zagrożeń na terenie gminy. 

Ustawa o samorządzie  

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 

kryzysowym  

Zakład Gospodarki Komunalnej 

Realizacja zadań zgodnie z 

posiadanymi planami. 

Art.3, 4 i 5 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym  
odprowadzaniu ścieków   
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Procedura 14 

Atak terrorystyczny 
 USTAWA z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 

 Art. 19.  Zadania wójta w sprawach zarządzania kryzysowego 

 1. Organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na terenie gminy jest wójt, burmistrz, prezydent miasta . 

 4. Organem pomocniczym wójta, burmistrza, prezydenta miasta  w zapewnieniu wykonywania zadań zarządzania kryzysowego jest gminny zespół 

zarządzania kryzysowego, który określa jego skład, organizację, siedzibę oraz tryb pracy, zwany dalej "zespołem gminnym". 

 6. W skład zespołu gminnego, którego pracami kieruje wójt, burmistrz, prezydent miasta, wchodzą osoby powołane spośród: 

  1)  osób zatrudnionych w urzędzie gminy, gminnych jednostkach organizacyjnych lub jednostkach pomocniczych; 

  2)  pracowników zespolonych służb, inspekcji i straży, skierowanych przez przełożonych do wykonywania zadań w tym zespole na wniosek wójta, 

burmistrza, prezydenta miasta; 

  3)  przedstawicieli społecznych organizacji ratowniczych. 

 7. W skład zespołu gminnego mogą wchodzić inne osoby zaproszone przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta. 

  

Czynności podejmowane przez Wójta; 

•uruchomienie GZZK; 

•koordynacja i realizacja zadań ujętych w Gminnym  Planie  Zarządzania Kryzysowego, 

Urząd Gminy/GCZK 

1.Przygotowanie materiałów wstępnych do pracy GZZK; 

2.Zawiadomienie członków GZZK zgodnie z wytycznymi Przewodniczącego zespołu; 

3.Zapewnienie obsługi prac GZZK; 

4.Sporządzenie protokołu z posiedzeń zespołu; 

Służba Dyżurna   

1.Monitoring zagrożenia; 

2.Weryfikacja zebranych informacji i kontrola obiegu zgodnie z procedurą; 

3.Monitoring podjętych działań w oparciu procedurę; 

4.Bieżąca ocena rozwoju sytuacji kryzysowej; 

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

6.Bieżące informowanie  wójta. 
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Zadania Uprawnienia wynikające z przepisów prawa Podstawa prawna 

Wójt 

Uruchomienie GZZK. Art. 19 ust. 4. Organem pomocniczym wójta, burmistrza, prezydenta miasta  w 

zapewnieniu zadań zarządzania kryzysowego jest gminny zespół zarządzania 

kryzysowego który określa jego skład, organizację, siedzibę oraz tryb pracy, zwany dalej  

„zespołem gminnym”.    

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 

kryzysowym  

Przekazywanie komunikatów i 

ostrzeżeń. Zespół gminny wykonuje 

zadania przewidziane dla zespołu 

wojewódzkiego.   

Art. 14 ust. 8 pkt 3. Do zadań zespołu gminnego należy w szczególności: 
-przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniami; (…) 

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 

kryzysowym  

Bieżąca wymiana informacji Art. 20 ust. 1 pkt. 1 i 2 Wójt, burmistrz, prezydent miasta zapewnia na obszarze gminy 

(miasta) realizację następujących zadań: 

1) całodobowe alarmowanie członków gminnego zespołu zarządzania kryzysowego, a w 

sytuacjach kryzysowych zapewnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia 

przepływu informacji oraz dokumentowania prowadzonych czynności; 

2) współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji 

publicznej; 

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 

kryzysowym  

Koordynowanie działań ochrony 

ludności na terenie gminy. 

Art. 7. ust. 1, pkt 14: Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań 

własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy: porządku 

publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i 

przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu 

przeciwpowodziowego. 

Art. 19 ust. 2 pkt 1 Do zadań Wójta w sprawach zarządzania kryzysowego na terenie 

gminy należy: kierowanie monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem 

skutków zagrożeń na terenie gminy. 

Ustawa o samorządzie gminnym   

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 

kryzysowym. 

OSP KSRG/OSP 

Prowadzenie działań ratowniczych  Art. 1. Ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu 

ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub 

innym miejscowym zagrożeniem poprzez: 

1) zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub 

innego miejscowego zagrożenia, 

2) zapewnienie sił i środków do zwalczania pożaru, klęski żywiołowej lub innego 

miejscowego zagrożenia, 

3) prowadzenie działań ratowniczych. 

Art. 15. 

Jednostkami ochrony przeciwpożarowej są: 

6) ochotnicza straż pożarna, 

Art. 19. 

1. Ochotnicza straż pożarna i związek ochotniczych straży pożarnych funkcjonują 

w oparciu o przepisy ustawy – Prawo o stowarzyszeniach. 

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 

przeciwpożarowej  
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1a. Ochotnicza straż pożarna jest jednostką umundurowaną, wyposażoną w 

specjalistyczny 

sprzęt, przeznaczoną w szczególności do walki z pożarami, klęskami 

żywiołowymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami. 

§ 15. 1. KSRG w zakresie ratownictwa technicznego obejmuje planowanie, 

organizowanie i realizację działań ratowniczych niezbędnych do poszukiwania i dotarcia 

do zagrożonych lub poszkodowanych osób oraz zwierząt a także zmniejszenia lub 

likwidacji zagrożenia dla życia, zdrowia, mienia lub środowiska. 

 2. Działania ratownicze, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności: 

 1)  rozpoznanie i identyfikację zagrożenia; 

 2)  zabezpieczenie strefy działań ratowniczych, w tym wyznaczenie i oznakowanie 

strefy zagrożenia; 

 3)  włączanie lub wyłączanie instalacji, urządzeń i mediów mających wpływ na 

bezpieczeństwo zagrożonych lub poszkodowanych osób oraz na bezpieczeństwo 

ratowników, z wykorzystaniem zaworów lub bezpieczników będących na instalacji 

użytkowej obiektu objętego działaniem ratowniczym; 

 4)  priorytetowe wykonanie czynności umożliwiających: 

  a)  dotarcie i wykonanie dostępu do zagrożonych lub poszkodowanych osób, wraz z 

udzieleniem im kwalifikowanej pierwszej pomocy, lub ich ewakuację poza strefę 

zagrożenia, 

  b)  przygotowanie dróg ewakuacji zagrożonych lub poszkodowanych osób oraz 

ratowników, 

  c)  zapewnienie bezpieczeństwa zagrożonym lub poszkodowanym osobom oraz 

ratownikom; 

 5)  wykonywanie przejść, dojść i dojazdów do zagrożonych lub poszkodowanych osób 

wraz z usuwaniem przeszkód ograniczających dostęp do nich i utrudniających 

wykonanie medycznych działań ratowniczych lub ich przemieszczanie; 

 6)  stosowanie wodnych lub lodowych technik ratowniczych służących ewakuacji 

zagrożonych lub poszkodowanych osób z akwenów i obszarów zalodzonych oraz 

terenów powodziowych; 

 7)  ewakuację osób z wysokości lub miejsc poniżej poziomu otoczenia; 

 8)   stosowanie technik bezprzyrządowych i przyrządowych oraz wykorzystanie 

zwierząt do poszukiwania zagrożonych osób; 

 9)  ewakuację zagrożonych i poszkodowanych zwierząt poza strefę zagrożenia; 

 10)  ocenę rozmiarów powstałego zagrożenia i prognozowanie jego rozwoju; 

 11)  oświetlenie miejsca zdarzenia i jego zabezpieczenie przed osobami postronnymi 

oraz wykonanie innych czynności z zakresu zabezpieczenia logistycznego; 

 12)  obwałowywanie, wypompowywanie i uszczelnianie miejsc wycieku wody lub 

innych mediów stwarzających zagrożenie; 

 13)    przewietrzanie stref zagrożenia; 

 14)  włączanie lub wyłączanie instalacji i urządzeń mających wpływ na rozmiar strefy 

zagrożenia; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozporządzenie Ministra SWiA z dnia 18 
lutego2011 r. w sprawie szczegółowych 
zasad organizacji krajowego systemu 
ratowniczo-gaśniczego  
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 15)  stabilizowanie, cięcie, rozpieranie, podnoszenie lub przenoszenie 
konstrukcji, instalacji i urządzeń, a także części obiektów oraz przeszkód 
naturalnych i sztucznych w celu zlikwidowania lub ograniczenia zagrożenia dla 
osób, zwierząt, środowiska, infrastruktury i innego mienia. 

 Policja  

Współpraca z administracją publiczną. Współpraca z podmiotami pozapolicyjnymi. Ustawa z dnia z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji  

 ABW  

ABW – Agencja Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego 

Art.5.1.Do zadań ABW należy: 

1) rozpoznawanie, zapobieganie i zwalczanie zagrożeń godzących  

w bezpieczeństwo wewnętrzne państwa oraz jego porządek konstytucyjny, a w 

szczególności w suwerenność międzynarodową pozycję, niepodległość i nienaruszalność 

jego terytorium, a także obronność państwa, 

2) rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw: 

a)szpiegostwa, terroryzmu, naruszenia tajemnicy państwowej i innych przestępstw 

godzących w bezpieczeństwo państwa,(…) 

e) nielegalnego wytwarzania, posiadania i obrotu bronią, amunicją i materiałami 

wybuchowymi, bronią masowej zagłady oraz środkami odurzającymi substancjami  

psychotropowymi, w obrocie międzynarodowym oraz ściganie ich sprawców, 

3) realizowanie, w granicach swojej właściwości, zadań służby ochrony państwa oraz 

wykonywanie funkcji krajowej władzy bezpieczeństwa w zakresie ochrony informacji 

niejawnych w stosunkach międzynarodowych, 

4) uzyskiwanie, analizowanie, przetwarzanie i przekazywanie właściwym organom 

informacji mogących mieć istotne znaczenie dla ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego 

państwa i jego porządku konstytucyjnego, 

5) podejmowanie innych działań określonych w odrębnych ustawach i umowach 

międzynarodowych.. 

Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji 

Wywiadu.  
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4. Współdziałanie między podmiotami zarządzania i reagowania kryzysowego 

  

 Ogólne zasady współdziałania 

Współdziałanie ma na celu synchronizację działań wszystkich podmiotów systemu zarządzania 

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

maksymalny efekt skuteczności. Współdziałanie z zasady organizuje podmiot, który w 

zidentyfikowanym zagrożeniu i siatce bezpieczeństwa, zawartej w planie zarządzania kryzysowego 

został wskazany jako podmiot wiodący.   

 Zadaniem wymienionych w siatce bezpieczeństwa podmiotów wspomagających jest 

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

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

nadzorowanych, stosownie do zapotrzebowania podmiotu wiodącego i skali zagrożenia. 

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

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

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

zminimalizowania lub usunięcia skutków zagrożenia. 

 Współdziałanie realizują: 

 w obszarze decyzyjnym i opiniodawczo-doradczym: 

• organy administracji publicznej właściwego szczebla; 

• zespoły zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej; 

 w obszarze planowania, wymiany informacji i bieżącej koordynacji działań: 

• komórki ds. zarządzania kryzysowego właściwych organów administracji publicznej; 

• centra zarządzania kryzysowego; 

  

 Główne obszary współdziałania: 

 w fazie zapobiegania 

· przegląd stanu prawnego, procedur i zasobów 

· przygotowywanie projektów przepisów z zakresu zarządzania kryzysowego 

 w fazie przygotowania 

• opracowywanie siatki bezpieczeństwa 

• opracowywanie, uzgadnianie i aktualizacja planów zarządzania kryzysowego 

• wymiana bieżących informacji o zagrożeniach i podejmowanych działaniach 

• uzgadnianie zakresu i sposobu wykonania zadań 

• uzgadnianie standardów wyposażenia w sprzęt i oprogramowanie informatyczne do wspomagania 

procesu zarządzania 

• opracowywanie wspólnych raportów, analiz, programów i strategii postępowania 
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• przygotowywanie i realizacja porozumień i umów o współpracy 

• organizowanie i prowadzenie wspólnych szkoleń i ćwiczeń 

• zorganizowanie systemu punktów kontaktowych zapewniających sprawną wymianę informacji 

 w fazie reagowania 

• wymiana bieżących informacji o zagrożeniach i podejmowanych działaniach 

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

wspieranie organu wiodącego 

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

rozwiązanie sytuacji kryzysowej 

 

SCHEMAT WSPÓŁDZIAŁANIA 

Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego   

z innymi podmiotami zarządzania kryzysowego 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SĄSIEDNIE GMINY 
Obrazów 15 836 51 62 

Klimontów 15 866 11 00 
Koprzywnica 15 847 70 40 
Sandomierz 15 644 01 00 

Komenda Powiatowa 
Policji 

15 833 42 00 
997, 112 

Komenda Powiatowa 
Państwowej Straży 

 Pożarnej 
15 832 50 55 

998, 112 

Gminne 

Centrum Zarządzania 

Kryzysowego 

15 831 44 43 

15 831 45 82 

Powiatowe 
Centrum Zarządzania 

Kryzysowego 
15 832 28 08, 15 832 50 55 

998, 112 

Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny 

15 832 22 63 

Świętokrzyski Zarząd Melioracji 
i Urządzeń Wodnych 

 RO Sandomierz 
15 832 48 75 

Samodzielny Publiczny 
Zakład Opieki Zdrowotnej 

w Samborcu 
15 831 44 82 

Zarząd 
Dróg Powiatowych 

15 833 24 77 

Powiatowy Inspektor 
Nadzoru Budowlanego 

15 832 32 43 

Powiatowy 
Lekarz Weterynarii 

15 832 70 53 

Wojewódzkie Centrum 

Zarządzania Kryzysowego 

41 344 33 33, 41 342 11 10 

987 
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III. ZAŁĄCZNIKI FUNKCJONALNE PLANU GŁÓWNEGO 

 

1. Standardowe Procedury Operacyjne (SPO) realizowane przez Wójta  

w systemie zarządzania kryzysowego. 
 

 

Lp. Numer SPO Nazwa SPO 

 

 Wykonawca 

1 SPO-1 Procedura działania Gminnego Centrum Zarządzania 

Kryzysowego w sytuacjach kryzysowych 

Urząd Gminy 

2 SPO-2 Procedura działania Gminnego Zespołu Zarządzania 

Kryzysowego 

Urząd Gminy 

3 SPO-3 Procedura alarmowania, ostrzegania i informowania 

ludności o zagrożeniach 

Urząd Gminy 

4 SPO-4 Ostrzeganie i alarmowanie wynikające ze zjawisk 

hydrometeorologicznych 

Urząd Gminy 

5 SPO-5 Procedura organizowania punktu informacyjnego dla 

ludności 

Urząd Gminy 

6 SPO-6 Procedura ograniczania działalności edukacyjnej 

poprzez okresowe zawieszanie zajęć dydaktycznych 

Urząd Gminy/Dyrektor 

szkoły Oddz. Zam. 

Kuratorium Oświaty 

7 SPO-7 Procedura oceniania i dokumentacji strat Urząd Gminy  

8 SPO-8 Procedura wprowadzenia świadczeń osobistych 

i rzeczowych 

Urząd Gminy 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

SPO - 1 

Rodzaj 

dokumentu 
STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA Data 

opracowania 

26.02.2014 

Nazwa 

dokumentu 
Procedura działania GCZK w przypadku wystąpienia 

sytuacji kryzysowej 

Podmiot 

opracowujący 

Urząd Gminy 

w Samborcu 

 
 

I. Cel procedury 
 

Określenie zasad działania GCZK w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej 
 

II. Lider/ Uczestnicy procedury 
 

Wójt / GCZK 
 

III. Wejście, wyjście oraz formalne podstawy realizacji procedury 
 

 

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury 

 

 

Informacja 

o wystąpieniu sytuacji 

kryzysowej 

 

 

Likwidacja skutków 

wystąpieniu sytuacji 

kryzysowej 

1. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 

2.            Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej 

3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

4. Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym 

5.          Regulamin GCZK 
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IV. Przebieg procedury 

 

Opis postępowania 

 

Odpowiedzialny 

1. Przyjęcie informacji o zdarzeniu. Dyżurny GCZK 

2. Zebranie możliwych do uzyskania informacji o zdarzeniu oraz przekazanie ich kierownikowi GCZK. 

    Dalsze postępowanie wg ich poleceń. 

Dyżurny GCZK 

3. Zbieranie informacji o przebiegu zdarzenia oraz działaniach służb ratowniczych. GCZK 

4. Informowanie ludności o zagrożeniach i zasadach postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia zgodnie z    

SPO-3. 

GCZK 

5. Na polecenie Wójta zwołanie posiedzenia Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego z rozszerzeniem o 

specjalistów z zakresu rodzaju wystąpienia zagrożenia. 

Wójt 

6. Koordynowanie działań porządkowo-ochronnych i ratowniczych. GZZK 

7. Monitorowanie procesu reagowania, przywracania bezpieczeństwa oraz odbudowy. GZZK 

8. Analiza napływających ze służb, inspekcji, straży i GCZK meldunków o podejmowanych działaniach oraz 

prośbach w zakresie wsparcia lokalnych działań. 

Kierownik GCZK 

9.Przesłanie pocztą elektroniczną meldunków do PCZK. Dyżurny GCZK 

10.Dokumentowanie podejmowanych działań. Dyżurny GCZK 
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SPO - 2 

Rodzaj 

dokumentu 
STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA Data 

opracowania 

26.02.2014 

Nazwa 

dokumentu 
Procedura działania Gminnego 

Zespołu Zarządzania Kryzysowego. 

Podmiot 

opracowujący 

Urząd Gminy 

w Samborcu 

 

I. Cel procedury 
 

Uzyskanie wysokiej sprawności działania służb w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej. 
 

II. Lider/ Uczestnicy procedury 
 

Wójt / członkowie GZZK, GCZK 
 

III. Wejście, wyjście oraz formalne podstawy realizacji procedury 
 

 

 

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury 

 

 

Powstanie zdarzenia 

wymagającego 

uruchomienia działania 

GZZK. 

 

 

Likwidacja skutków 

wystąpieniu sytuacji 

kryzysowej 

1.         Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 

2. Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej 

3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

4. Zarządzenie Wójta Gminy Samborzec w sprawie powołania i ustalenia 

funkcjonowania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i jego organizacji. 
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IV. Przebieg procedury 

 

Opis postępowania 

 

Odpowiedzialny 

1. Ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne i 

prognozowanie tych zagrożeń. 

GCZK/Wójt 

2. Zwołanie posiedzenia Zespołu: 

a) w trybie natychmiastowym, w przypadku powstania sytuacji wymagającej pilnej analizy, oceny zagrożenia 

i podjęcia stosownych decyzji, 

b) w trybie normalnym na wniosek któregokolwiek członka Zespołu. 

Wójt 

3. Powiadomienie członków Zespołu o posiedzeniu i zabezpieczenie jego posiedzenia w pokoju nr 2. GCZK 

4. Posiedzenia Zespołu odbywają się w pokoju nr 2, w sali konferencyjnej lub w innym pomieszczeniu 

wyznaczonym przez Wójta. 

GCZK 

5. Przygotowanie propozycji działań i przedstawianie staroście wniosków dotyczących wykonania, zmiany lub 

zaniechania działań ujętych w Gminnym Planie Zarządzania Kryzysowego. 

GZZK 

6. Określanie zakresu informacji przekazywanej do wiadomości publicznej, w związku z powstałym zagrożeniem. GZZK 

7. W przypadku przejęcia koordynacji działań ratowniczych przez Wójta, lub na jego decyzję: 

a) posiedzenia Zespołu odbywają się cyklicznie, 

b) członkowie Zespołu wyznaczają swoich przedstawicieli do całodobowego dyżurowania w GCZK. 

 

Wójt/GZZK 

8. Zapewnienie obsługi kancelaryjno- biurowej i miejsc pracy dla członków GZZK oraz ich przedstawicieli. GCZK 

9. Decyzja o odwołaniu cyklicznych posiedzeń GZZK lub dyżurów wyznaczonych przedstawicieli. Wójt 
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SPO - 3 

Rodzaj 

dokumentu 
STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA Data 

opracowania 

26.02.2014 

Nazwa 

dokumentu 
Procedura alarmowania, ostrzegania i informowania 

 ludności o zagrożeniach. 

Podmiot 

opracowujący 

Urząd Gminy 

w Samborcu 

 

 

I. Cel procedury 
 

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

II. Lider/ Uczestnicy procedury 
 

Wójt / członkowie GZZK, GCZK 
 

III. Wejście, wyjście 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 

1.         Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 

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

            szczegółowego zakresu działania Szefa OCK, szefów obrony cywilnej  

            województw, powiatów i gmin  

 3.        Zarządzenie Wójta Gminy Samborzec w sprawie powołania i  ustalenia 

funkcjonowania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i jego organizacji. 
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IV. Przebieg procedury 

 

Opis postępowania 

 

Odpowiedzialny 

1. Monitorowanie stanu bezpieczeństwa ludności i środowiska naturalnego poprzez wymianę informacji z PCZK. GZZK/Wójt 

2. Informowanie ludności o powstałych lub mogących powstać zagrożeniach niebędących sytuacjami kryzysowymi. GCZK 

3. Informowanie ludności o powstałych lub mogących powstać zagrożeniach będącymi sytuacjami kryzysowymi. GCZK 

4. Informowania ludności o zagrożeniach prowadzone jest za pomocą następujących środków: 

1) instrukcje postepowania w razie zaistnienia zagrożenia, opracowywane i dystrybuowane przez urząd, 

2) instrukcje postępowania w razie zaistnienia zagrożenia w formie elektronicznej, dostępne publicznie za 

pośrednictwem strony internetowej urzędu, 

3) komunikaty informujące o zagrożeniach, sposobach zapobiegania i postepowania w razie ich wystapienia 

podawane do publicznej wiadomości poprzez sołtysów, stronę internetową urzędu, tablice ogłoszeń i wiadomości 

sms. 

Realizacja ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach prowadzona jest w Gminie Samborzec za pomocą: 

1) komunikatów ostrzegawczych i alarmowych zamieszczanych na stronie internetowej urzędu,  

2) komunikatów ostrzegawczych i alarmowych zamieszczanych na tablicach ogłoszeń, 

3) sołtysów, 

4) komunikatów ostrzegawczych i alarmowych przekazywanych za pomocą systemów teleinformatycznych – 

wiadomości sms poprzez system SISMS, 

5) dźwiękowych sygnałów alarmowych nadawanych za pośrednictwem syren elektronicznych i syren 

elektrycznych, 

6) komunikatów przekazywanych za pośrednictwem ruchomych urządzeń nagłaśniających, ze szczególnym 

uwzględnieniem pojazdów Policji i OSP, 

7) komunikatów alarmowych i ostrzegawczych nadawanych za pośrednictwem lokalnych srodków masowego 

przekazu ze szczególnym uwzględnieniem rozgłośni radiowych – w przypadku wystapienia zdarzenia obejmującego 

swym zasięgiem znaczny obszar gminy. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GCZK/GZZK 
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SPO - 4 

Rodzaj 

dokumentu 
STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA Data 

opracowania 

26.02.2014 

Nazwa 

dokumentu 
Procedura ostrzegania i alarmowania o zagrożeniach 

wynikających ze zjawisk hydrometeorologicznych 

Podmiot 

opracowujący 

Urząd Gminy 

w Samborcu 

 

 

I. Cel procedury 
 

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

II. Lider/ Uczestnicy procedury 
 

Wójt / członkowie GZZK, GCZK 
 

III. Wejście, wyjście oraz formalne podstawy realizacji procedury 
 

 

 

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury 

 

Wystąpienie zagrożenia 

powodziowego na 

obszarze gminy 

 

Ostrzeżenie, 

zaalarmowanie ludności, 

wprowadzenie pogotowia 

albo alarmu 

przeciwpowodziowego 

1.         Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 

   2.         Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

 3.        Zarządzenie Wójta Gminy Samborzec w sprawie powołania i ustalenia 

funkcjonowania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i jego organizacji. 
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IV. Przebieg procedury 

Opis postępowania Odpowiedzialny 

1. Przyjęcie informacji od PCZK, ŚZMiUW o powstaniu zdarzenia hydrometeorologicznego lub dużym 

prawdopodobieństwie jego powstania zagrażającego zdrowiu, życiu ludności czy środowisku. 

GCZK 

2. Uzyskanie potwierdzenia otrzymanej informacji. GCZK 

3. Analiza informacji o zdarzeniu: 

a) wstępna ocena rodzaju zagrożenia i możliwości jego rozwoju, 

b) szacunkowe określenie zasięgu zdarzenia, 

c) jakie mogą być następstwa zdarzenia. 

 

GCZK 

4. Ocenienie, czy sytuacja wymaga zaalarmowania lub ostrzeżenia ludności oraz powiadomienie Wójta. GCZK 

5. Dalsze postępowanie zgodnie z decyzją o ostrzeżeniu, alarmowaniu ludności lub wprowadzeniu pogotowia albo 

alarmu przeciwpowodziowego. 

GCZK 

6. Opracowanie informacji dla starosty, ludności, ewentualnie mediów. 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. 

 

GCZK 

7. Przekazanie informacji: 

- do Starosty, ludności zagrożonej, ewentualnie mediów. 

GCZK 

8. Sprawdzenie, czy informacja o wprowadzeniu pogotowia lub alarmu przeciwpowodziowego doszła do 

adresatów 

GCZK 

9. Po ustaniu zagrożenia podjęcie decyzji o odwołaniu: 

- pogotowia lub alarmu przeciwpowodziowego. 

 

Wójt 

w porozumieniu z PCZK 

10. Odwołanie zagrożeń, pogotowia lub alarmu przeciwpowodziowego. GCZK 
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SPO - 5 

Rodzaj 

dokumentu 
STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA Data 

opracowania 

26.02.2014 

Nazwa 

dokumentu 
Procedura organizowania punktu informacyjnego 

dla ludności. 

Podmiot 

opracowujący 

Urząd Gminy 

w Samborcu 

 

 

I. Cel procedury 
 

Określenie zsposobu organizowania punktu informacyjnego. 
 

II. Lider/ Uczestnicy procedury 
 

Wójt / Sekretarz, wyznaczeni pracownicy Urzędu 
 

III. Wejście, wyjście oraz formalne podstawy realizacji procedury 
 

 

 

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury 

 

Powstanie zdarzenia 

wymagającego 

zorganizowania punktu 

informacyjnego dla 

ludności 

 

 

Uruchomienie pracy 

punktu informacyjnego. 

 

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

szczegółowego zakresu działania Szefa OCK, szefów obrony cywilnej województw, 

powiatów i gmin  
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IV. Przebieg procedury 

 

Opis postępowania 

 

Odpowiedzialny 

1. Przyjęcie informacji o powstaniu zdarzenia, w którym jest lub może być duża liczba osób poszkodowanych. GCZK 

2. Podjęcie decyzji o uruchomienia punktu informacyjnego dla ludności. Wójt 

3. Przekazanie polecenia Sekretarzowi o uruchomieniu punktu informacyjnego i określenie jego zadań 

i kompetencji stosownie do powstałej sytuacji. 

Wójt 

4. Uruchomienie punktu informacyjnego (pod nr 15 831 44 43) w czasie 1 godziny: 

Przekazanie tej informacji do mediów, 

powiadomienie wyznaczonych pracowników Urzędu, 

techniczne uruchomienie punktu w pok nr 1 

Sekretarz 

5. Ciągłe zbieranie informacji niezbędnej do informowania ludności w zakresie osób poszkodowanych 

(o zmarłych i rannych dokąd zostali przewiezieni), zasadach zachowania się w rejonie zdarzenia i innych 

stosownie do powstałego zagrożenia. 

GCZK 

6. Przekazywanie informacji ludności. GCZK 

7. Nadzór nad pracą punktu informacyjnego. Sekretarz 

8. Podjęcie decyzji o zakończeniu pracy punktu informacyjnego. Wójt 
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SPO - 6 

Rodzaj 

dokumentu 
STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA Data 

opracowania 

26.02.2014 

Nazwa 

dokumentu 
Procedura ograniczania działalności edukacyjnej poprzez 

okresowe zawieszanie zajęć dydaktycznych. 

Podmiot 

opracowujący 

Urząd Gminy 

w Samborcu 

 

 

 

I. Cel procedury 
 

Określenie sposobu ograniczania działalności edukacyjnej. 
 

II. Lider/ Uczestnicy procedury 
 

Wójt / Sekretarz/GCZK 
 

III. Wejście, wyjście oraz formalne podstawy realizacji procedury 
 

 

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury 

 

Delegacja w 

Rozporządzeniu Rady 

w sprawie zawieszania 

zajęć 

edukacyjnych lub 

zaistnienie takiej 

konieczności w przypadku 

wprowadzenia stanu 

wyjątkowego 

na obszarze gminy 

 

 

Odwołanie stanu 

wyjątkowego lub 

ustanie konieczności 

zawieszenia 

działalności edukacyjnej. 

 

 

1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym  
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IV. Przebieg procedury 

 

 

Opis postępowania 

 

Odpowiedzialny 

1. Monitorowanie sytuacji w zakresie działalności edukacyjnej w szkołach, z wyłączeniem szkół wyższych. GCZK 

2. Uznanie o konieczności zawieszenia zajęć dydaktycznych w szkołach, z wyłączeniem szkół wyższych. Wójt, Dyrektor szkoły 

3. Opracowanie postanowienia lub decyzji w sprawie zawieszenia zajęć dydaktycznych. Wójt, Dyrektor szkoły 

4. Rozpowszechnienie informacji o zawieszeniu zajęć dydaktycznych. GCZK 

5. Nadzór nad przestrzeganiem zawieszenia zajęć dydaktycznych i monitorowanie konieczności jego utrzymania Wójt 
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SPO - 7 

Rodzaj 

dokumentu 
STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA Data 

opracowania 

26.02.2014 

Nazwa 

dokumentu 
Procedura oceniania i dokumentowania strat. Podmiot 

opracowujący 

Urząd Gminy 

w Samborcu 

 

I. Cel procedury 
 

Określenie zasad oceniania i dokumentowania strat. 
 

II. Lider/ Uczestnicy procedury 
 

Wojewoda Świętokrzyski, Starosta, Wójt, Burmistrz, wyznaczone osoby do składów komisji. 
 

III. Wejście, wyjście oraz formalne podstawy realizacji procedury 
 

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury 

 

 

 

Przystąpienie do 

szacowania 

i usuwania szkód. 

 

 

 

Opracowanie raportu 

odbudowy. 

1.Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 

2.Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych 

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

4.Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju 

5.Ustawa budżetowa na dany rok. 

6. Zasady i procedury ustalania szkód i szacowania strat spowodowanych klęskami     

    żywiołowymi oraz ubiegania się o dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu 

   terytorialnego w dziedzinie remontów lub odbudowy uszkodzonych i zniszczonych   

    obiektów budowlanych. 
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IV. Przebieg procedury 

 

 

Opis postępowania Odpowiedzialny 

 

1. Dokonanie wstępnej oceny strat na podstawie informacji zebranych do czasu zakończenia akcji ratunkowej.  Gmina/GCZK 

2.Działania komisji w gminie ds. ustalenia szkód i szacowania strat powstałych wskutek klęski żywiołowej. Wójt 

3. Opracowanie protokołu szkód i powstałych strat, zawierającego: 

datę i miejsce oraz numer protokołu strat powstałych, 

skład komisji, 

datę i miejsce wystąpienia oraz charakter klęski żywiołowej, 

wyliczenie szkód powstałych w mieniu komunalnym z podaniem charakteru i wielkości szkód i wysokości strat na 

każdym obiekcie (wysokość strat powinna być ustalona z zastosowaniem cen podanych w Biuletynie cen 

„Sekocenbud”. 

Komisja Gminna 

4. Opracowanie planu usuwania skutków klęsk żywiołowych, zawierający: 

a) wykaz zadań podlegających odbudowie lub remontowi z określeniem hierarchii ich ważności, 

b)bilans potrzeb finansowych w zakresie ich likwidacji, 

c)program likwidacji strat w rozbiciu na lata z uwzględnieniem możliwości finansowych jednostki samorządu. 

Dokument ten powinien być dokumentem wyjściowym przy ubieganiu się o środki finansowe z budżetu 

państwa. 

Wójt 

6.Działania komisji wojewódzkiej, której zadaniem jest dokonanie analizy przedłożonych protokołów zniszczeń i 

oceny czy wysokość strat jest zgodna ze stanem faktycznym oraz czy wysokości strat są właściwie wycenione. 

 Wojewoda / Gmina 



 128 

7.Dokonanie analizy przedłożonych protokołów i sporządzenie protokołu weryfikującego straty. Członkowie komisji 

wojewódzkiej 

8.Po akceptacji przez Wojewodę Świętokrzyskiego, przekazanie, do ministra właściwego ds. administracji 

wszystkich informacji ze wszystkich jednostek samorządu terytorialnego dotkniętych klęską żywiołową, podając 

wysokość strat oraz wielkość planowanych dochodów własnych jednostki na rok bezpośrednio poprzedzający 

rok wystąpienia klęski żywiołowej. W wykazie powinny zostać umieszczone te jednostki, w których 

straty wywołane klęską żywiołową są niemniejsze niż 5% planowanych dochodów własnych jednostki na rok 

bezpośrednio poprzedzający rok wystąpienia klęski żywiołowej. 

 

Wojewoda Świętokrzyski 

/WBiZK ŚUW 

9.Dokonanie podziału rezerw celowych budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz wydanie 

promes informujących o przyznanej kwocie dofinansowania dla poszczególnych samorządów. 

Minister Finansów 

w porozumieniu z Ministrem 

Spraw Wewnętrznych 

i Administracji 
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SPO - 8 

Rodzaj 

dokumentu 
STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA Data 

opracowania 

26.02.2014 

Nazwa 

dokumentu 
Procedura wprowadzenia świadczeń osobistych i rzeczowych. Podmiot 

opracowujący 

Urząd Gminy 

w Samborcu 

 

 

I. Cel procedury 
 

Określenie sposobu postępowania w przypadku wprowadzania obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych. 
 

II. Lider/ Uczestnicy procedury 
 

Wójt/GZZK, Gmina 
 

III. Wejście, wyjście oraz formalne podstawy realizacji procedury 
 

 

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury 

 

 

Decyzja o wprowadzeniu 

obowiązkowych świadczeń 

osobistych i rzeczowych. 

 

 

Wydanie decyzji. 

1. Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej 

         2. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r o zarządzaniu kryzysowym 

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

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

             dekretu o świadczeniach w celu zwalczania klęsk żywiołowych 
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IV. Przebieg procedury 

 

Opis postępowania Odpowiedzialny 

 

1. Monitorowanie powstałego zagrożenia i zbieranie informacji o zadaniach realizowanych przez gminę oraz służby 

ratownicze. 

GCZK 

2. Koordynacja akcji ratunkowej. Wójt/GZZK/GCZK 

3. Jeżeli środki, którymi dysponuje właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego albo wojewoda, są 

niewystarczające, organy te mogą wprowadzić obowiązek świadczeń osobistych i rzeczowych na cele 

zorganizowanej akcji społecznej. 

Wójt 

4. Nadzór nad realizacją zadań przez poszczególnych wykonawców. GCZK 
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2. Organizacja łączności 

 

Obieg informacji oraz skuteczne zarządzanie i kierowanie działaniami w sytuacjach 

kryzysowych realizowane są za pomocą dostępnych systemów łączności, tj.: 

- telefoniczna łączność przewodowa, 

- system łączności komórkowej, 

- łączność radiowa w sieciach radiowych Wojewody. 

Organizacja łączności obejmuje trzy obszary: 

- łączność powiadamiania - dotyczyć będzie możliwości przekazania informacji o zdarzeniu 

osobom funkcyjnym tj. wójtowi, kierownikom referatów i innym osobom funkcyjnym. Jest to 

głównie łączność dotycząca osób zatrudnionych w urzędzie, członków Gminnego Zespołu 

Zarządzania Kryzysowego oraz osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych. Do tego celu 

wykorzystana jest stacjonarna łączność telefoniczna oraz łączność telefonii komórkowej. 

Aktualny spis numerów telefonów stacjonarnych i komórkowych poszczególnych sdecyzyjnych 

pracowników Urzędu Gminy w Samborcu znajduje się w dokumentacji GCZK. 

- łączność kierowania - dot. kierowania działaniami podczas prowadzenia działań własnymi 

zasobami, głównie w terenie.  Jest to łączność osób funkcyjnych biorących bezpośredni udział w 

akcji. Do tego celu wykorzystana będzie łączność telefonii komórkowej oraz łączność radiowa osób 

wyposażonych w radiotelefony nasobne ręczne. 

- łączność współdziałania - zorganizowana została dla zapewnienia potrzeb zarządzania 

kryzysowego, w celu przekazywania informacji na jednym wspólnym, wydzielonym kanale 

radiowym, pomiędzy Urzędem Gminy w Samborcu/GCZK a Powiatowym Centrum Zarządzania 

Kryzysowego w Sandomierzu. Ponadto istnieje możliwość w ramach sieci radiowej łączność  

w relacji „Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu 

Wojewódzkiego – Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego w Samborcu”. 

Łączność radiowa funkcjonuje: 

- w sytuacji „normalnej” – w godzinach pracy urzędu, 

- w sytuacji kryzysowej – całodobowo. 

 GCZK umożliwia również udział w systemie kierowania działaniami jednostek OSP  

w terenie za pośrednictwem dyżurującego członka OSP bądź przedstawiciela KP PSP. 

Łączność pomiędzy Gminnym Centrum Zarządzania Kryzysowego w Samborcu a służbami 

dyżurnymi w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego w Sandomierzu, Wojewódzkim 

Centrum Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego a także służbami i 

instytucjami biorącymi udział w procesie reagowania kryzysowego nawiązywana jest również 
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poprzez systemy informatyczne. Spis adresów e-mail powyższych instytucji znajduje się w 

dokumentacji  Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Samborcu. 

W sytuacjach awarii systemu łączności stacjonarnej i komórkowej oraz braku energii 

elektrycznej "paraliż łączności" planuje się uruchomienie gońców powołanych z pośród 

pracowników urzędu.  

 

3. Organizacja systemu monitorowania zagrożeń, ostrzegania i alarmowania. 

 

Organizacja systemu monitorowania zagrożeń. 

 Monitorowanie zagrożeń i zdarzeń zagrażających zdrowiu lub życiu mieszkańców gminy, 

bezpieczeństwu ich mienia oraz ochronie środowiska realizowane będą przez wszystkie inspekcje, 

służby, straże oraz instytucje zgodnie z ich ustawowymi kompetencjami i zadaniami ustawowymi. 

Aby dane o ewentualnych zagrożeniach szybko dotarły do odpowiednich służb i czas ich 

reakcji był odpowiednio krótki, konieczne jest istnienie szybko i sprawnie działającego obiegu 

informacji. 

Obecnie istniejący w Gminie Samborzec system obiegu informacji, oparty na stacjonarnym 

systemie łączności, sieci łączności telefonii komórkowej i radiotelefonicznej oraz systemie 

informatycznym, zapewnia przekazywanie i wymianę informacji o zagrożeniach, zdarzeniach i 

wykonywanych zadaniach oraz koordynację działań między podmiotami realizującymi zadania 

reagowania kryzysowego. 

W sytuacjach nadzwyczajnych, służby, inspekcje i straże mają obowiązek przekazywać 

informację zaraz po ich otrzymaniu (lub wejściu w posiadanie) do GCZK/sekretariatu UG, które 

przekazuje informację do: 

- Wójta Gminy Samborzec,  

- Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, 

- Gminnych Zespołów Zarządzania Kryzysowego sąsiednich gmin (jeżeli zdarzenie może 

przekroczyć granice Gminy Samborzec)  

- podmiotów, na których działalność może mieć wpływ wykryte zagrożenie. 

Istotną rolę w tym procesie odgrywają również wszyscy obywatele RP. Ich wyczucie, 

intuicja i wzmożona obserwacja podejrzanych zachowań innych może zapobiec wielu 

nieszczęściom. Dlatego też w Urzędzie Gminy opracowano i opublikowane są na stronie 

internetowej urzędu różnego rodzaju materiały informacyjne - jak się zachować w różnych 

sytuacjach, aby uchronić siebie, jak pomóc służbom porządkowym itp 
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Informowanie, ostrzeganie i alarmowanie ludności o zagrożeniach 

 System informowania, ostrzegania i alarmowania ludności organizowany jest w celu 

uniknięcia lub zmniejszenia strat osobowych i w mieniu, mogących powstać w wyniku dalszego 

rozwoju zagrożenia lub zdarzenia. 

W Gminie Samborzec system informowania ludności o zagrożeniach prowadzone jest za 

pomocą następujących środków: 

1) instrukcje postepowania w razie zaistnienia zagrożenia, opracowywane i dystrybuowane przez 

urząd, 

2) instrukcje postępowania w razie zaistnienia zagrożenia w formie elektronicznej, dostępne 

publicznie za pośrednictwem strony internetowej urzędu, 

3) komunikaty informujące o zagrożeniach, sposobach zapobiegania i postepowania w razie ich 

wystapienia podawane do publicznej wiadomości poprzez sołtysów, stronę internetową urzędu, 

tablice ogłoszeń i wiadomości sms. 

Realizacja ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach prowadzona jest w Gminie 

Samborzec za pomocą: 

1) komunikatów ostrzegawczych i alarmowych zamieszczanych na stronie internetowej urzędu,  

2) komunikatów ostrzegawczych i alarmowych zamieszczanych na tablicach ogłoszeń, 

3) sołtysów, 

4) komunikatów ostrzegawczych i alarmowych przekazywanych za pomocą systemów 

teleinformatycznych – wiadomości sms poprzez system SISMS, 

5) dźwiękowych sygnałów alarmowych nadawanych za pośrednictwem syren elektronicznych i 

syren elektrycznych, 

6) komunikatów przekazywanych za pośrednictwem ruchomych urządzeń nagłaśniających, ze 

szczególnym uwzględnieniem pojazdów Policji i OSP, 

7) komunikatów alarmowych i ostrzegawczych nadawanych za pośrednictwem lokalnych 

srodków masowego przekazu ze szczególnym uwzględnieniem rozgłośni radiowych  

– w przypadku wystapienia zdarzenia obejmującego swym zasięgiem znaczny obszar gminy. 

 

Poniżej zamieszczono informację o obowiązujących sygnałach alarmowych i ogólne zasady 

podawania ich w ustalonej kolejności: 
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Rodzaje alarmów i sygnały alarmowe, komunikaty ostrzegawcze  

 

SYGNAŁY ALARMOWE 

Sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzone 

ROZPORZĄDZENIEM RADY MINISTRÓW z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich 

wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 poz.96) 
 
 
 

RODZAJE ALARMÓW, SYGNAŁY ALARMOWE 

 

 

Lp. 
 

 Rodzaj alarmu 
 

 Sposób ogłoszenia alarmów 
 

    akustyczny system 

alarmowy 
 

 środki masowego przekazu 
 

 wizualny sygnał 

alarmowy 
 

1 

 

 Ogłoszenie alarmu 

 

 Sygnał akustyczny - 

modulowany dźwięk syreny 

w okresie trzech minut 

 

 Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: 

Uwaga! Uwaga! Uwaga! Ogłaszam alarm (podać 

przyczynę, rodzaj alarmu itp.) 

............... dla .............. 

 

 Znak żółty w kształcie trójkąta 

lub 

w uzasadnionych przypadkach innej 

figury geometrycznej 

 

2 

 

 Odwołanie alarmu 

 

 Sygnał akustyczny - ciągły 

dźwięk syreny w okresie 

trzech minut 

 

 Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: 

Uwaga! Uwaga! Uwaga! Odwołuję alarm (podać 

przyczynę, rodzaj alarmu itp.) 

............... dla .............. 
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TREŚĆ KOMUNIKATÓW OSTRZEGAWCZYCH 

 
Lp. 

 
 Rodzaj 

komunikatu 
 

 Sposób ogłoszenia komunikatu 
 

 Sposób odwołania komunikatu 
 

    akustyczny 

system 

alarmowy 
 

 środki masowego przekazu 
 

 akustyczny 

system 

alarmowy 
 

 środki masowego przekazu 
 

1 

 

 Uprzedzenie o 

zagrożeniu 

skażeniami 

 

  
 

 Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: 

Uwaga! Uwaga! Osoby znajdujące się na 

terenie .................. około godz. ..... min. ..... 

może nastąpić skażenie 

................................. (podać rodzaj skażenia) 

w kierunku ...................... (podać kierunek)  

 

  
 

 Powtarzana trzykrotnie zapowiedź 

słowna: 

Uwaga! Uwaga! Odwołuję 

uprzedzenie o zagrożeniu 

...................... (podać rodzaj 

skażenia) 

dla .................. 

 

2 

 

 Uprzedzenie o 

zagrożeniu 

zakażeniami 

 

  
 

 Formę i treść komunikatu uprzedzenia o zagrożeniu 

zakażeniami ustalają organy 

Państwowej Inspekcji Sanitarnej 

 

  
 

 Powtarzana trzykrotnie zapowiedź 

słowna: 

Uwaga! Uwaga! Odwołuję 

uprzedzenie o zagrożeniu 

...................... (podać rodzaj 

zakażenia) dla .................. 

 

3 

 

 Uprzedzenie o 

klęskach 

żywiołowych i 

zagrożeniu 

środowiska 

 

  
 

 Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: 

Informacja o zagrożeniu i sposobie postępowania 

mieszkańców ................... 

(podać rodzaj zagrożenia, spodziewany czas 

wystąpienia i wytyczne dla mieszkańców)  

 

  
 

 Powtarzana trzykrotnie zapowiedź 

słowna: 

Uwaga! Uwaga! Odwołuję 

uprzedzenie o zagrożeniu 

...................... (podać rodzaj klęski) 

dla .................. 
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SYGNAŁY I KOMUNIKATY ALARMOWE 

na wypadek zagrożenia powodziowego Gminy Samborzec 

(sposób podawania do publicznej wiadomości) 
 

ALARM POWODZIOWY 

 OGŁOSZENIE I PODANIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI 

 

 Wprowadzenie alarmu powodziowego: 

następuje poprzez wydanie zarządzenia Wójta Gminy Samborzec i podanie jego treści do 

publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty – strona internetowa, tablice ogłoszeń. 

 O wprowadzeniu alarmu powodziowego dodatkowo informuje się sołtysów miejscowości 

zagrożonych oraz powiadamia mieszkańców za pomocą krótkich wiadomości SMS – system 

SISMS oraz za pomocą syren elektronicznych i elektrycznych. 

  Dla poinformowania mieszkańców terenów zagrożonych o wprowadzeniu alarmu 

powodziowego za pomocą syren elektronicznych, stosuje się następującą zasadę informowania: 

komunikat słowny: Uwaga, uwaga, uwaga. Ogłaszam alarm powodziowy, dwuminutowy ciągły 

dźwięk syreny, następnie komunikat słowny: Uwaga, uwaga, uwaga. Ogłaszam alarm powodziowy. 

  Informowanie o  wprowadzeniu alarmu powodziowego za pomocą syren elektrycznych 

następuje poprzez włączenie syreny na okres dwóch minut – dźwięk ciągły. 

 

PODAWANIE KOMUNIKATÓW ALARMOWYCH 

 Komunikaty alarmowe w trakcie trwania alarmu powodziowego podaje się do publicznej 

wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty – strona internetowa, tablice ogłoszeń, poinformowanie 

sołtysów a także za pomocą syren elektronicznych oraz za pomocą krótkich wiadomości SMS. 

 Komunikat alarmowy podawany za pomocą syren elektronicznych poprzedza półminutowy 

dźwięk syreny, następnie krótka treść komunikatu, półminutowy dźwięk syreny, powtórzony 

komunikat alarmowy. 

OGŁASZANIE EWAKUACJI 

        Ewakuację zarządza Wójt Gminy Samborzec wydając zarządzenie w tej sprawie. 

        Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty – tablice 

ogłoszeń, strona internetowa. 

 O wprowadzeniu ewakuacji dodatkowo informuje się sołtysów miejscowości zagrożonych oraz 

powiadamia mieszkańców za pomocą krótkich wiadomości SMS – system SISMS, za pomocą 

syren elektronicznych i elektrycznych, a także poprzez wykorzystanie środków transportu ze 

sprzętem nagłaśniającym będącym w dyspozycji straży pożarnych i policji. 

  Dla poinformowania mieszkańców terenów zagrożonych o ogłoszeniu ewakuacji za pomocą 

syren elektronicznych, stosuje się następującą zasadę informowania: komunikat słowny: Uwaga, 
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uwaga, uwaga proszę się ewakuować, dzwięk ciągły syreny twający minutę,  Uwaga, uwaga, uwaga 

proszę się ewakuować - częstotliwość podawania komunikatu zarządza Szef gminnego zespołu. 

Syreny elektryczne – dzwięk ciągły syreny trwający minutę powtarzany po 30 sekundach przerwy. 

Sekwencja 10-cio minutowa. 

   

ODWOŁANIE EWAKUACJI I ALARMU POWODZIOWEGO 

Odwołanie alarmu powodziowego oraz odwołanie zarządzonej ewakuacji następuje po 

wydaniu zarządzenia w tej sprawie. Zarządzenie wydaje Wójt Gminy Samborzec.   

Podanie zarządzenia do publicznej wiadomości następuje w sposób zwyczajowo przyjęty – 

strona internetowa, tablice ogłoszeń. 

O odwołaniu ewakuacji dodatkowo informuje się sołtysów miejscowości zalewowych oraz 

powiadamia mieszkańców za pomocą krótkich wiadomości SMS – system SISMS, bez użycia syren. 

 

OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE I HYDROLOGICZNE IMGW 
(sposób podawania do publicznej wiadomości) 

 

NALEŻY ZAPAMIĘTAĆ 

Podanie do publicznej wiadomości komunikatu meteorologicznego wydanego  

i udostępnionego przez IMGW, na stronie internetowej pogodynka.pl, obejmującetgo swym 

zasięgiem województwo świętokrzyskie, należy uszczegółowić o informacje dostępne na innych 

portalach meteorologicznych i sprawdzić czy ostrzeżenie dotyczy powiatu sandomierskiego i gminy 

Samborzec. Niejednokrotnie zdarza się że wydane ostrzeżenia dotyczą zachodnich, północnych lub 

tylko południowych powiatów województwa. Przekazywanie i podawanie do publicznej wiadomości 

każdego ostrzeżenia wydanego dla województwa świętokrzyskiego, a niedotyczącego powiatu 

sandomierskiego i gminy Samborzec może narazić mieszkańców na niepotrzebny stres a z czasem, 

po publikacji ostrzeżeń które się nie sprawdzają może przyczynić się do nie traktowania ich na 

poważnie w przypadku wystąpienia realnego zagrożenia. 

 

 

OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE: 

I stopień – strona internetowa, tablice ogłoszeń, 

II stopień – strona internetowa, tablice ogłoszeń, wiadomości sms(sisms), 

III stopień – strona internetowa, tablice ogłoszeń, wiadomości sms(sisms), poinformowanie o 

zagrożeniu sołtysów miejscowości zagrożonych na terenie gminy. 
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OSTRZEŻENIA HYDROLOGICZNE: 

Podanie do publicznej wiadomości ostrzeżeń hydrologicznych IMGW w sposób identyczny jak 

ostrzeżeń meteorologicznych nastepuje tylko w przypadku obowiązywania pogotowia 

przeciwpowodziowego i alarmu powodziowego. 

Na stronie internetowej urzędu znajduje się bezpośredni link do strony internetowej  IMGW 

- pogodynka.pl, na której znajdują się aktualne ostrzeżena i wiadomości pogodowe. 

 

Ponadto w zależności od zaistniałych zdarzeń (sytuacji) mogą być ustalone przez Wójta – 

Szefa GZZK, inne sposoby ostrzegania i alarmowania ludności gminy.  

 

 

 

4. Zasady informowania ludności o zagrożeniach i sposobach 

postępowania na wypadek zagrożeń 

 1. Rodzaje środków informowania. 

 Źródłem informacji o zagrożeniach i miejscem dystrybucji informacji dla ludności jest 

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego. Wynika to z faktu, że Wójt ponosi prawną 

odpowiedzialność za działania z zakresu zarządzania kryzysowego 

Na terenie Gminy Samborzec realizacja informowania ludności o zagrożeniach prowadzona 

jest poprzez: 

1) instrukcje postepowania w razie zaistnienia zagrożenia, opracowywane i dystrybuowane przez 

urząd, 

2) instrukcje postępowania w razie zaistnienia zagrożenia w formie elektronicznej, dostępne 

publicznie za pośrednictwem strony internetowej urzędu, 

3) instrukcje, poradniki, ulotki, plakaty i inne publikatory informujące o zagrożeniach, sposobach 

zapobiegania i postepowania w razie ich wystąpienia, opracowywane przez organy służb, inspekcji, 

straży oraz innych podmiotów realizujących zadania w zakresie ochrony ludności, 

4) komunikaty informujące o zagrożeniach, sposobach zapobiegania i postepowania w razie ich 

wystapienia podawane do publicznej wiadomości poprzez sołtysów, stronę internetową urzędu, 

tablice ogłoszeń i wiadomości sms. 

W przypadku uzyskania informacji o możliwości wystąpienia lub wystąpieniu zagrożenia 

dla ludności, GZZK dokonuje sprawdzenia wiarygodności uzyskanej informacji, następnie za 

pośrednictwem GCZK przekazuje uzyskaną informację do PCK oraz uruchamiana jest procedura 

informowania, ostrzegania lub alarmowania ludności określona w planie zarządzania kryzysowego. 
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 2. Elementy składowe komunikatu o zagrożeniu 

1. Komunikaty dzieli się na: 

- informacyjne – zawierają informacje o sposobach zapobiegania zagrożeniom, sposobach 

postępowania na wypadek powstania zagrożenia oraz po jego ustaniu, w tym o możliwości 

uzyskania pomocy, np. sposobach usunięcia skutków zdarzenia, dezynfekcji, miejscach rozdziału 

pomocy itp., 

- ostrzegawcze – zawierają informacje wyprzedzające nadchodzące zagrożenie (komunikat  ten 

powinien zawierać możliwie najwięcej wskazówek profilaktycznych), 

- alarmowe – zawierają informacje o aktualnym zagrożeniu występującym na określonym terenie 

oraz podawane są wskazówki i polecenia co do sposobów postępowania ludności, np. kierunków  

i środków ewakuacji, miejsc zbiórki dla ewakuowanych, sposobów ochrony dróg oddechowych itp. 

2. Podstawowymi elementami składowymi komunikatu są: 

- data i godzina przekazania komunikatu, 

- numer komunikatu (który to jest komunikat z kolei dotyczący danego zagrożenia), 

- podmiot przekazujący komunikat (osoba odpowiedzialna za treść komunikatu), 

- osoba (lub osoby) wyznaczona do kontaktu ze strony podmiotu przekazującego komunikat oraz 

numer jej telefonu, 

- przyczyna podawania komunikatu (krótka charakterystyka zagrożenia), 

- obecny stan zagrożenia i obszar jego występowania oraz prognozowany rozwój zagrożenia, 

- określenie grupy osób, do których skierowany jest komunikat, 

- zalecenia dla ludności związane z zagrożeniem, 

- ewentualnie – stan przygotowania służb i organów administracji publicznej na nadchodzące 

zagrożenie (każdorazowo należy rozważyć zasadność umieszczenia takiej informacji). 

3. Podczas wyboru rodzaju środków przekazu, do których w pierwszej kolejności należy wysłać 

komunikat, należy się kierować m.in. rodzajem i wielkością zdarzenia, porą dnia, czasem 

pozostającym do nadejścia zagrożenia oraz liczbą odbiorców. 

4. Im bliżej niebezpieczeństwa, tym częstotliwość nadawania komunikatu powinna być większa. 

 

 

 5. Organizacja ewakuacji z obszarów zagrożonych 

 Ewakuacja polega na przemieszczeniu się ludności i transporcie mienia z rejonów,  

w których występują zagrożenia do miejsc bezpiecznych. Z uwagi na uwarunkowania związane  

z rodzajem niebezpieczeństwa możemy wyróżnić ewakuację I i II stopnia. 

 Ewakuacja I stopnia polega na niezwłocznym przemieszczeniu ludności (mienia)  

z rejonów, w których wystąpiło nieprzewidziane bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia 
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ludzkiego do rejonów bezpiecznych. Realizuje się ją natychmiast po zaistnieniu zagrożenia dla 

życia, zdrowia, mienia. Organizuje się ją na polecenie szefów zespołów zarządzania kryzysowego. 

Ponadto może ją także zarządzić osoba kierująca akcją ratunkową na terenie objętym tą akcją. 

Kierujący akcją ratowniczą jest zobowiązany każdorazowo powiadomić właściwy organ 

administracji o podjętej takiej decyzji, podając w szczególności: 

1) rejon, teren, obiekty lub zespół budynków dla którego zarządził ewakuację, 

2) rodzaj zagrożenia, który był czynnikiem determinującym ogłoszenie ewakuacji, 

3) szacunkową liczbę ewakuowanych. 

 Ewakuację I stopnia można realizować w oparciu o dokumentację przygotowaną dla 

ewakuacji II stopnia. 

 Cechą charakterystyczną ewakuacji I stopnia jest sytuacja, w której dostępne na co dzień 

siły i środki są niewystarczające. 

 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. 

 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. Realizuje się ją w sytuacji wystąpienia 

symptomów takiego zagrożenia. 

 Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi Wójt zarządza ewakuację w sytuacji 

wystąpienia bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia mieszkańców.  

Na terenie Gminy Samborzec jedynym poważnym zagrożeniem skutkującym  

przeprowadzeniem ewakuacji ponad 3400 mieszkańców jest zagrożenie powodziowe. Inne 

zdarzenia nie wymagają przeprowadzania ewakuacji tak wielkiej liczby osób. 

Ewakuację zarządza się po ocenie i rzetelnym zebraniu informacji co do zaistniałej sytuacji 

powodziowej, pamiętając o zasadzie, że nikogo nie można zmusić do poddania się temu procesowi. 

 Praktyczne realizowanie ewakuacji I stopnia polega na, samoewakuacji czyli 

poinformowaniu mieszkańców o konieczności ewakuacji z danego obszaru. Zakłada się, że 

mieszkańcy dokonują tzw. samoewakuacji, a tym samym nie stanowią dodatkowego "obciążenia" 

logistycznego, natomiast niewielka część niesamodzielnych mieszkańców wymagać będzie pomocy 

socjalnobytowej organizowanej w sposób doraźny z wykorzystaniem również zasobów lokalnych. 

Szczegółowe zasady ogłaszania ewakuacji zawarte są w Planie ewakuacji (przyjęcia) ludności, 

zwierząt i mienia na wypadek masowego zagrożenia. 
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 6. Organizacja ratownictwa, opieki medycznej, pomocy społecznej oraz 

              pomocy psychologicznej 

 Organizacja ratownictwa. 

 Podstawowym podmiotem wykorzystywanym w działaniach ratowniczych są jednostki 

Ochotniczych Straży Pożarnych należące do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczy a także 

pozostałe jednostki OSP  których działalnośc ma na celu ratowanie życia, zdrowia, mienia lub 

środowiska, prognozowanie, rozpoznawanie i zwalczanie pożarów, klęsk żywiołowych lub innych 

miejscowych zagrożeń. 

 Działania ratownicze prowadzone przez jednostki OSP KSRG i OSP mogą wspomagać 

jednostki Państwowej Straży Pożarnej, Policja, Pogotowie Ratunkowe, Sanepid, służby 

energetyczne, Pogotowie Gazowe oraz specjaliści z różnych dziedzin ratownictwa. 

  

Organizacja ratownictwa medycznego i opieki medycznej. 

 Zespoły ratownictwa medycznego – liczba, rodzaje, rejony operacyjne, obszary 

działania, dysponenci. 

 Od 1 lipca 2011 r. powiat sandomierski, a więc i Gmina Samborzec, zaliczony został do 

rejonu operacyjnego obejmującego powiaty: opatowski, sandomierski, ostrowiecki starachowicki, 

skarżyski. 

 Podział województwa świętokrzyskiego na trzy duże rejony operacyjne zapewnia szybką  

i skuteczną realizację zadań zespołów ratownictwa medycznego na wypadek zdarzeń masowych. 

 Powyższa organizacja systemu w województwie pozwala na efektywniejsze dysponowanie 

zespołami, łatwiejsze przemieszczanie się zespołów i transport pacjenta w stanie zagrożenia życia 

do najbliższego szpitala posiadającego profilowane oddziały specjalistyczne. 

 Specjalistyczne środki transportu sanitarnego spełniają warunki określone w Polskich 

Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane. Zespoły ratownictwa medycznego 

funkcjonujące w powiecie sandomierskim wyposażone są w terminale umożliwiające 

przekazywanie zlecenia wyjazdu drogą elektroniczną przy wykorzystaniu technologii GPRS. 

 W ambulansach zamontowane są nadajniki GPS, przy pomocy których określana jest na 

mapie cyfrowej aktualna pozycja karetki. Dzięki urządzeniom GPS i radiowej transmisji dyspozytor 

medyczny może na bieżąco przekazywać zlecenia wyjazdów do poszczególnych zespołów. 

Zlecenia wyjazdów drukowane są na drukarce termicznej podłączonej do terminala. Wydruk 

zawiera wszystkie informacje o zdarzeniu, adres, a także fragment mapy dojazdu do miejsca 

zdarzenia. 
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Szpitalny odział ratunkowy 

 Na terenie powiatu sandomierskiego Ratownictwo Medyczne funkcjonuje w Szpitalnym 

Oddziale Ratunkowym, zlokalizowanym w Szpitalu Specjalistycznym Ducha Świętego  

w Sandomierzu. 

Funkcjonowanie opieki medycznej na terenie Gminy Samborzec. 

 Na terenie gminy funkcjonuje Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  

w Samborcu świadczący podstawowe usługi opieki medycznej. Oprócz podstawowej opieki 

medycznej w SPZOZ można wykonać: badania laboratoryjne, EKG, glukoza, pomiar ciśnienia 

tętniczego krwi, badanie ultrasonograficzne brzucha i tarczycy, monitorowanie dobowej pracy serca. 

 Poza godzinami pracy SPZOZ w Samborcu, lub w razie nagłych zdarzeń mieszkańcy gminy 

mają zapewnioną opiekę medyczną przez Szpitalny Oddział Ratunkowy w Sandomierzu. 

Funkcjonowanie opieki społecznej oraz opieki psychologicznej. 

Pomoc społeczna i psychologiczna w Gminie Samborzec - realizowana jest na podstawie 

ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 

Zgodnie z art. 2 ust.2 w/w ustawy pomoc społeczną organizują organy administracji 

rządoweji samorządowej, współpracując w tym zakresie, na zasadzie partnerstwa, z organizacjami 

społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim i innymi kościołami, związkami 

wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi. 

Gmina Samborzec realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej przy pomocy Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Samborcu. 

Art.7 w/wi ustawy określa, iż pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w celu 

przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując 

własne uprawnienia, zasoby i możliwości między innymi z powodu : 

- zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, 

- klęski żywiołowej lub ekologicznej. 

Główne zadania Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie pomocy społecznej i pomocy 

psychologicznej w sytuacjach kryzysowych to: 

1. Zapewnienie pomocy rzeczowej dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzenia 

losowego, sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej poprzez: zbieranie 

zapotrzebowań na pomoc rzeczową,  pozyskiwanie pomocy rzeczowej i jej dystrybucja. 

2. Organizowanie pomocy psychologicznej poprzez występowanie do instytucji zatrudniających lub 

zrzeszających psychologów o udzielenie pomocy psychologicznej poszkodowanym. 

3. Wystepowanie do Wojewody o uruchomienie środków finansowych na wypłatę zasiłków 

celowych.  
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4. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską 

żywiołową lub ekologiczną. 

  

 7. Organizacja ochrony przed zagrożeniami charakterystycznymi dla 

     danego obszaru 

Na podstawie przeprowadzonej analizy i oceny, wymienionych w katalogu zagrożeń – 

charakterystycznym zagrożeniem dla terenu Gminy Samborzec – jednocześnie negatywnie 

wpływającym na poziom bezpieczeństwa ludności i środowiska – jest zagrożenie wystąpienia lub 

wystąpienie powodzi i lokalnych podtopień. W związku z tym, szczególny nacisk kładzie się na 

zorganizowanie na administrowanym terenie właściwej ochrony przed tym zagrożeniem, biorąc pod 

uwagę częstotliwość jego występowania i zasięg oddziaływania – przede wszystkim w pierwszej 

kolejności w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom gminy, mienia oraz środowiska, ale 

również zminimalizowania skutków. 

Organizacja ochrony przed zagrożeniem wystąpienia lokalnych podtopień oparta jest na 

systemie ujętym w cztery fazy – wywodzącym się z definicji zarządzania kryzysowego: 

1. zapobiegania;  

2. przygotowania; 

3. reagowania; 

4. odbudowy. 

W każdej z nich wyznaczono podmiot wiodący oraz podmioty wspomagające  

i przypisano im określone zadania. 

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 powodzią. 
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 8. Wykaz zawartych umów i porozumień związanych z realizacją zadań 

      zawartych w planie zarządzania kryzysowego 

Lp. 
Data 

porozumienia 

Nazwa organizacji, 

stowarzyszenia, instytucji 
Zakres porozumienia 

1 
25 marzec 

2003 r. 
Wójt Gminy Obrazów 

• wzajemne informowanie się o 

zdarzeniach, które mogą stanowić 

zagrożenie, 

• wymiana informacji o podejmowanych 

działaniach reagowania kryzysowego 

• w przypadku wystąpienia dużych zdarzeń 

klęskowych udzielanie wsparcia siłami 

i środkami służb ratowniczych, 

• współdziałaniu w przypadku prowadzenia 

wspólnych działań ratowniczych 

• współpracy w zakresie zapobieganiu 

powstawania sytuacji klęskowych oraz 

pomoc w usuwaniu ich skutków 

2.  
3 kwiecień 

2003 r. 

Wójt Miasta i Gminy 

Koprzywnica 

3.  
6 kwiecień 

2003 r. 
Wójt Gminy Klimontów 

4.  
18 sierpień 

2009 r 

MIKROBUS PRZEWÓZ 

OSÓB PIOTR CZECH 

- Zabezpieczenie środków transportu do 

przewozu osób na wypadek wystąpienia 

zdarzenia kryzysowego na terenie Gminy 

Samborzec 

5. 
08 kwiecień 

2013 r. 
ZPPO w Samborcu 

- Udostepnienie 150 szt. meteracy i 

śpiworów 

6. 
08 kwiecień 

2013 r. 

PPHU KAROCEZA  

Luzak Cezary 

- Zapewnienie dostaw piachu do akcji 

p.powodziowej 

7. 
08 kwiecień 

2013 r. 

Firma Usługowa  

Jerzy Cichoń 

- Zapewnienie dostaw piachu do akcji 

p.powodziowej 
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 9. Zasady oraz tryb oceniania i dokumentowania szkód 

 Ocenianie i dokumentowanie szkód zrealizowane jest w sposób umożliwiający pełną 

ewidencję zarówno poniesionych strat jak i podmiotu, który poniósł szkodę (protokół komisji 

oceniającej szkody). Koniecznym jest posiadanie dokumentów potwierdzających wykonanie 

działań wraz z dokumentacja fotograficzną strat. Zasady oceniania i dokumentowania szkód i strat 

majątkowych opisuje procedura SPO-7. 

 

10. Procedury uruchamiania rezerw państwowych 

Procedury uruchamiania rezerw państwowych. 

Ustawa o rezerwach strategicznych z dnia 29 października 2010 r. (Dz. U. Nr 229, poz. 1496 z 

późn. zm.) określa zasady tworzenia, przechowywania, udostępnienia, likwidacji oraz finansowania 

rezerw strategicznych, a także zadania i organizację Agencji Rezerw Materiałowych. 

Rezerwy strategiczne tworzy się na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa i obronności 

państwa, bezpieczeństwa, porządku i zdrowia publicznego oraz wystąpienia klęski żywiołowej lub 

sytuacji kryzysowej, w celu wsparcia realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa i obrony państwa, 

odtworzenia infrastruktury krytycznej, złagodzenia zakłóceń w ciągłości dostaw służących 

funkcjonowaniu gospodarki i zaspokojeniu podstawowych potrzeb obywateli, ratowania ich życia  

i zdrowia, a także wypełnienia zobowiązań międzynarodowych Rzeczypospolitej Polskiej. 

Rezerwy strategiczne mogą stanowić: surowce, materiały, urządzenia, maszyny, konstrukcje 

składanych wiaduktów, mostów drogowych i kolejowych, elementy infrastruktury krytycznej, 

produkty naftowe, produkty rolne i rolno-spożywcze, środki spożywcze i ich składniki, wyroby 

medyczne, produkty lecznicze, produkty lecznicze weterynaryjne oraz substancje czynne  

w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, 

poz. 271, z późn. zm.), a także produkty biobójcze w rozumieniu ustawy z dnia 13 września 2002 r. 

o produktach biobójczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 252, z późn. zm.). 

Zasady udostępnienia rezerw strategicznych 

Minister właściwy do spraw gospodarki, w drodze decyzji, udostępnia niezwłocznie rezerwy 

strategiczne, w celu wsparcia realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa i obronności państwa, 

odtworzenia infrastruktury krytycznej, złagodzenia zakłóceń w ciągłości dostaw służących 

funkcjonowaniu gospodarki i zaspokojeniu podstawowych potrzeb obywateli, ratowania ich życia  

i zdrowia, a także wypełnienia zobowiązań międzynarodowych Rzeczypospolitej Polskiej,  

z zastrzeżeniem art. 20 ustawy. Decyzję o udostępnieniu rezerw strategicznych minister właściwy 

do spraw gospodarki wydaje z urzędu albo na wniosek: 

1) Ministra Obrony Narodowej - w zakresie realizacji zadań obronnych; 

2) Ministra właściwego do spraw wewnętrznych - w zakresie realizacji zadań związanych  
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      z bezpieczeństwem i porządkiem publicznym, ochroną ludności oraz zadań wynikających  

      z zobowiązań międzynarodowych; 

3) Ministra właściwego do spraw rolnictwa lub ministra właściwego do spraw rynków rolnych  

      w zakresie realizacji zadań związanych z zaspokojeniem potrzeb żywnościowych obywateli; 

4) Ministra Sprawiedliwości - w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego; 

5) Ministra właściwego do spraw transportu - w zakresie zadań związanych z funkcjonowaniem      

      infrastruktury transportowej; 

6) Ministra właściwego do spraw zdrowia - w zakresie realizacji zadań związanych z ratowaniem 

    życia i ochroną zdrowia obywateli, 

7) innych organów realizujących zadania w zakresie bezpieczeństwa i obronności państwa,    

    zarządzania kryzysowego i ochrony infrastruktury krytycznej, zdrowia publicznego, porządku    

    publicznego oraz ochrony i bezpieczeństwa obywateli. 

Wniosek o udostępnienie rezerw strategicznych zawiera co najmniej: nazwę i ilość 

asortymentu rezerw strategicznych oraz cel jego wykorzystania, a także dane podmiotu, któremu 

udostępnione rezerwy strategiczne będą wydane. 

Decyzja o udostępnieniu rezerw strategicznych zawiera co najmniej: 

1) oznaczenie organu, na rzecz którego rezerwy strategiczne są udostępnione; 

2) określenie udostępnionego asortymentu rezerw strategicznych i jego ilości; 

3) oznaczenie podmiotu, któremu udostępnione rezerwy strategiczne będą wydane do użycia; 

4) zobowiązanie do zwrotu niewykorzystanej części udostępnionych rezerw strategicznych; 

5) inne szczególne warunki udostępnienia rezerw strategicznych, jeżeli jest to konieczne  

      ze względu na właściwości udostępnionego asortymentu rezerw strategicznych. 

Organizacja udostępnienia (ARS) 

Agencja jest obowiązana do zorganizowania udostępnienia rezerw strategicznych,  

w szczególności do: 

1) poinformowania podmiotu, któremu udostępnione rezerwy strategiczne będą wydane, o miejscu 

i terminie ich wydania, a także o wymaganiach dotyczących ich przetransportowania oraz    

   przetrzymania, jeżeli jest taka potrzeba; 

2) wydania udostępnionych rezerw strategicznych; 

3) dokonania sprawdzenia warunków przetransportowania udostępnionych rezerw strategicznych 

    oraz ich przetrzymania, jeżeli jest taka potrzeba, a odrębne przepisy nie stanowią inaczej; 

4) zapewnienia przetworzenia udostępnionych rezerw strategicznych, jeżeli jest to konieczne. 

Podmiot, któremu udostępnione rezerwy strategiczne zostały wydane: 

1) dokonuje ich odbioru i zapewnia ich ochronę; 

2) zapewnia przetransportowanie udostępnionych rezerw strategicznych, z zachowaniem   
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    odpowiednich warunków, jeżeli są wymagane; 

3) dystrybuuje udostępnione rezerwy strategiczne do odbiorców ostatecznych; 

4) zapewnia przetrzymanie udostępnionych rezerw strategicznych, jeżeli jest taka potrzeba; 

5) wykorzystuje udostępnione rezerwy strategiczne zgodnie z ich przeznaczeniem; 

6) zwraca Agencji niewykorzystaną część udostępnionych rezerw strategicznych. 

Minister właściwy do spraw gospodarki może, w drodze decyzji, udostępnić określony 

specjalistyczny asortyment rezerw strategicznych, mając na względzie potrzebę wsparcia realizacji 

celów społecznych lub przedsięwzięć gospodarczych, w szczególności związanych z budową, 

modernizacją lub remontem infrastruktury transportowej. Decyzję wykonuje Agencja. 

Udostępnienie specjalistycznego asortymentu rezerw strategicznych jest dokonywane: 

1) nieodpłatnie na rzecz państwowych jednostek organizacyjnych, jednostek samorządu 

terytorialnego lub utworzonych przez nie jednostek organizacyjnych, w przypadku wystąpienia 

sytuacji mającej znamiona klęski żywiołowej lub sytuacji kryzysowej, w celu zaspokojenia potrzeb 

społecznych lub gospodarczych; 

2) odpłatnie na rzecz jednostek, o których mowa w pkt 1, i przedsiębiorców realizujących zadania 

w zakresie budowy, modernizacji lub remontu sieci dróg krajowych i linii kolejowych o znaczeniu 

państwowym, których wyłączenie z eksploatacji mogłoby spowodować zakłócenia w transporcie. 

 

11. Wykaz infrastruktury krytycznej znajdującej się na terenie Gminy 

Samborzec 

Infrastruktura krytyczna – rozumiemy przez to systemy oraz wchodzące w ich skład 

powiązane ze sobą funkcjonalne obiekty, w tym obiekty budowlane, urządzenia, 

instalacje, usługi kluczowe dla bezpieczeństwa państwa i jego obywateli oraz służące 

zapewnieniu sprawnego funkcjonowania organów administracji publicznej, a także 

instytucji i przedsiębiorców. 

Infrastruktura krytyczna obejmuje systemy: 

a) zaopatrzenia w energię, surowce energetyczne  i paliwa, 

b) łączności, 

c) sieci teleinformatycznych, 

d) finansowe, 

e) zaopatrzenia w żywność, 

f) zaopatrzenia w wodę, 
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g) ochrony zdrowia, 

h) transportowe, 

i) ratownicze, 

j) zapewniające ciągłość działania administracji publicznej, 

k) produkcji, składowania, przechowywania i stosowania substancji chemicznych 

i promieniotwórczych, w tym rurociągi substancji niebezpiecznych. 
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OBIEKTY LOKALNEJ INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ ORAZ PODLEGAJĄCE SZCZEGÓLNEJ OCHRONIE W WARUNKACH 
ZAGROŻENIA NA TERENIE GMINY SAMBORZEC 

 
Lp Kategoria obiektów 

/systemów 
infrastruktury krytycznej 

Rodzaje 
obiektów/urządzeń/instalacji 

Gmina Lokalizacja obiektowa/adres 

Uwagi 

1 Zaopatrzenie w energię 
elektryczną, surowce 
energetyczne i paliwa 

Elektrownia, 
elektrociepłownia, stacja 
energetyczna itp. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samborzec 

Nie występuje  

2 System łączności  i sieci 
teleinformatycznych 

Zakład telekomunikacji, 
centrala, stacja bazowa, 
centrum nadawcze  itp. 

Nie występuje  

3 System finansowy Bank, towarzystwo 
ubezpieczeniowe itp. 

Oddział Banku Spółdzielczego w Sandomierzu 
Samborzec 43, 27-650 Samborzec 

 

4 System zaopatrzenia w 
żywność 

Zakłady produkcyjne, 
magazyny, hurtownie itp. 

Nie występuje  

5 System zaopatrzenia w 
wodę 

Ujęcie wody, zakład 
uzdatniania wody, 
przepompownia wody itp. 

Ujęcie wody wraz ze stacja uzdaatniania w 
Szewcach, 27-650 Samborzec 

 

6 System ochrony zdrowia Szpital, przychodnia, ośrodek 
zdrowia itp. 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w 
Samborcu, 27-650 Samborzec 

 

7 System transortowy  Droga, most, wiadukt, 
dworzec autobusowy, parking 
dla pojazdów z towarem 
niebezpiecznym itp. 

Na terenie gminy nie występuje jedna strategiczna 
droga, w wypadku zniszczenia jednej bądź kilku dróg 
transport będzie mógł sie odbywać innymi drogami. 

 

8 System ratowniczy  Jednostka ratownicza, 
dyspozytornia itp. 

Jednostki OSP w miejscowościach: Bogoria 
Skotnicka, Samborzec, Skotniki, Złota. 

 

9 System zapewnienia 
ciągłości działań 
administracji publicznej 

Urząd administracji rządowej i 
samorządowej itp. 

Urząd Gminy w Samborcu,  
Samborzec 43, 27-650 Samborzec 

 

10 System składowania, 
przechowywania, 
stosowania substancji 
chemicznych 

Zakład produkcyjny, magazyn, 
hurtownia, składowisko 
odpadów niebezpiecznych itp 

Nie wystepuje  
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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 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013, poz. 1166 z późn. zm.) 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. Jednakże, mając na uwadze art. 19 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy i podkreślenie w nim roli 

wójta przede wszystkim w zakresie kierowania monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i 

usuwaniem skutków zagrożeń na terenie gminy, ocenia się, że w Gminie Samborzec 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. 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 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. 
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13. Tryb aktualizacji Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego 

 Plan zarządzania kryzysowego jest aktualizowany nie rzadziej niż raz na dwa lata. 

1. Aktualizacja planu następuje również: 

· po każdym zdarzeniu powodującym uruchomienie procedur reagowania kryzysowego  

i standardowych procedur operacyjnych. Członkowie GZZK mogą wnioskować o dokonanie zmian 

w procedurach lub innej części planu, 

· w przypadku zmian aktów prawnych lub zaistnienia nowego zagrożenia, 

· w następstwie nowych wniosków wynikających z ćwiczeń i treningów odnoszących się do 

problematyki zawartej w planie. 

2. Aktualizacja obejmuje w szczególności: 

· korektę/wprowadzenie nowych procedur reagowania, 

· zmiany teleadresowe w organizacji łączności, 

· dane dotyczące wskazanych sił i środków, 

· poprawki redakcyjne. 

3. Za aktualizację niniejszego planu odpowiadają: 

· w zakresie nadzoru: Sekretarz Gminy, 

· bezpośrednio: pracownik ds. zarządzania kryzysowego i p.poż. 
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KARTA AKTUALIZACJI GMINNEGO PLANU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 

 

Lp. 

 

Data zmiany 

aktualizacyjnej 

 

Zakres zmiany 

aktualizacyjnej 

Osoba zarzadzająca zmianę 

aktualizacyjną 

Osoba dokonująca zmiany 

aktualizacyjnej 

Stanowisko 

służbowe 

Imię i 

nazwisko 

Podpis  Stanowisko 

służbowe 

Imię i 

nazwisko 

Podpis  
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 14. Objaśnienia skrótów używanych w Gminnym Planie Zarządzania 

       Kryzysowego 

 

SPO - Standardowa Procedura Operacyjna 

GZZK - Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego 

GCZK - Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego 

PZZK - Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego 

PCZK - Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego 

WZZK - Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego 

WCZK - Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego 

PRM - Państwowe Ratownictwo Medyczne 

KSRG - Krajowy System Ratowniczo Gaśniczy 

OSP - Ochotnicza Straż Pożarna 

PSP - Państwowa Straż Pożarna 

UG - Urząd Gminy 

WIOŚ - Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 

PIW - Powiatowa Inspekcja Weterynaryjna 

PLW - Powiatowy Lekarz Weterynarii 

PLW - Powiatowy Lekarz Weterynarii 

PSSE - Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna 

PPIS - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 

PINB - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 

ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych 

ŚZMiUW - Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych 

ZOZ - Zespół Opieki Zdrowotnej 

RZE - Rejonowy Zakład Energetyczny 

IMiGW - Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej 

OPS – Ośrodek Pomocy Społecznej 
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15.  Opinia Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. 

 
Plan Zarządzania Kryzysowego Gminy Samborzec został opracowany zgodnie z ustawą  

z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013, poz. 1166 z późn. zm.). 

Plan wskazuje struktury i zasady organizacyjne podmiotów odpowiedzialnych za 

funkcjonowanie Gminy Samborzec w sytuacjach kryzysowych.  

W Planie określono procedury postępowania na wypadek zagrożeń, które realnie mogą 

wystapić na terenie Gminy Samborzec, jednak w razie wystąpienia zagrożeń nie ujętych w Planie 

należy postępować zgodnie z opisanymi procedurami w nim zawartymi a po zakończeniu akcji 

zaktualizować Plan. 

W Planie określone zostały zadania i obowiązki poszczególnych uczestników zarządzania 

kryzysowego w formie siatki bezpieczeństwa.  

Plan w sposób właściwy określa zasady współdziałania administracji publicznej Gminy 

Samborzec w zależności od zakresu powstałego zagrożenia.  

Plan został opracowany starannie, w sposób funkcjonalny i przejrzysty.  

Biorąc pod uwagę powyższe Plan Zarządzania Kryzysowego Gminy Samborzec 

zaopiniowany jest pozytywnie przez Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego. 

 

 

I Zastepca Szefa GZZK 

 

        

 

 


