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WSTĘP 

 
 Gminy Plan Zarządzania Kryzysowego w Wyszkowie, zwany dalej 

„planem” – opracowany został w oparciu o art. 5 ustawy o zarządzaniu 

kryzysowym z dnia 26 kwietnia 2007 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 590 z późn. zm.) 

oraz zaleceń Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 marca 2014 r. do 

powiatowych planów zarzadzania kryzysowego. Zasadniczą rolą planu jest 

wskazanie organów właściwych w sprawach zarzadzania kryzysowego oraz ich 

zadania i zasady działania w sytuacjach kryzysowych. 
 

Przez sytuację kryzysową należy rozumieć sytuację wpływającą negatywnie na 

poziom bezpieczeństwa ludzi, mienia w znacznych rozmiarach lub środowiska, 

wywołującą znaczne ograniczenia w działaniu właściwych organów 

administracji publicznej ze względu na nieadekwatność posiadanych sił i 

środków. 
 

Zarządzanie kryzysowe rozumiane jest jako działalność organów administracji 

publicznej będącej elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która 

polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do  

podejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu 

w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich skutków oraz 

odtwarzaniu infrastruktury krytycznej.  
  

Zapobieganie odnosi się do wszystkich działań podejmowanych, by nie 

dopuścić do powstania sytuacji kryzysowej (planowanie, prognozowanie, 

monitorowanie, wdrażanie nowych rozwiązań prawnych i udoskonalanie 

funkcjonujących już struktur zarządzania kryzysowego). 
 

Przygotowanie opiera się na mechanizmach, które pozwalają przygotować się 

na wystąpienie sytuacji kryzysowej. Do tego typu działań należy zaliczyć m.in.: 

opracowanie planów i scenariuszy działania na poszczególne zagrożenia, 

zorganizowanie systemu alarmowania i ostrzegania ludności oraz techniczne       

i osobowe przygotowanie zespołów ludzkich łącznie z ich wyszkoleniem            

i sprawdzeniem w formie ćwiczeń.  
 

Reagowanie jest działaniem podejmowanym w chwili wystąpienia sytuacji 

kryzysowej, m.in. uruchomienie procedur w celu opanowania sytuacji                  

i ograniczenia skutków danej sytuacji dla społeczeństwa.  
 

Odbudowa jest działaniem, które musi być podjęte celem przywrócenia do 

stanu sprzed wystąpienia zdarzenia doprowadzającego do wystąpienia sytuacji 

kryzysowej.  
 

       



7 

    Organem właściwym w sprawach zarzadzania kryzysowego na terenie gminy 

jest Burmistrz, a organem pomocniczym Burmistrza jest Gminny Zespół 

Zarządzania Kryzysowego. 
 

    Głównym celem opracowania planu jest zapewnienie podjęcia 

skoordynowanych działań zapewniających społeczeństwu bezpieczeństwo         

w sytuacjach kryzysowych. 
 

      Plan jest zasadniczym dokumentem określającym zasady działania 

Burmistrza,  Gminnego Zespołu Zarzadzania Kryzysowego, administracji 

zespolonej i jednostek organizacyjnych Gminy Wyszków. 
   

      Plan definiuje:  

- charakterystykę zagrożeń, ocenę ryzyka ich wystąpienia oraz 

mapy ryzyka i mapy zagrożeń; 

- zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego           

w formie siatki bezpieczeństwa; 

- zestawienie sił i środków planowanych do wykorzystania              

w sytuacjach kryzysowych; 

- zadania określone planami działań krótkoterminowych. 
 

      W planie przedstawiono także zespół przedsięwzięć na wypadek sytuacji  

kryzysowych: 

- zadania w zakresie monitorowania zagrożeń; 

- tryb uruchamiania niezbędnych sił i środków; 

- procedury reagowania kryzysowego; 

- współdziałanie między siłami uczestniczącymi w realizacji 

przedsięwzięć planowanych na wypadek sytuacji kryzysowej. 
 

      Załączniki funkcjonalne planu określają: 

- procedury realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego; 

- organizację łączności; 

- organizację systemu monitorowania zagrożeń, ostrzegania             

i alarmowania; 

- zasady informowania ludności o zagrożeniach i sposobach 

postępowania na wypadek zagrożeń; 

- organizację ewakuacji; 

- organizację ratownictwa, opieki medycznej, pomocy społecznej 

oraz pomocy psychologicznej; 

- organizację ochrony przed zagrożeniami charakterystycznymi dla 

danego obszaru powiatu; 

- wykaz zawartych umów i porozumień; 

- zasady oraz tryb oceniania i dokumentowania szkód; 

- procedury uruchamiania rezerw strategicznych; 

- stopnie alarmowe. 
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      Właściwe jednostki organizacyjne w oparciu o Gminny Plan Zarządzania 

Kryzysowego, a także na podstawie doświadczeń z ćwiczeń zarządzania 

kryzysowego lub rzeczywistych sytuacji kryzysowych korygują swoje zadania, 

w swoich własnych planach (gminnych i instytucjonalnych). 
 

      Dokumentami, które uzupełniają treść Gminnego Planu Zarządzania 

Kryzysowego w Wyszkowie są: 

-   Plan operacyjny funkcjonowania Gminy Wyszków w warunkach 

zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie 

wojny; 

-   Plan obrony cywilnej Gminy Wyszków;  

-   Plan operacyjny ochrony przed powodzią Gminy Wyszków; 

-   Plan ewakuacji (przyjęcia) ludności zwierząt i mienia II stopnia na 

wypadek masowego zagrożenia; 

-   Plan ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji 

kryzysowych dla Gminy Wyszków;  

-   Plan przygotowania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne 

państwa; 

-     Inna dokumentacja oraz bazy danych będące w posiadaniu 

jednostek samorządu terytorialnego i podmiotów realizujących 

zadania w zakresie zarzadzania kryzysowego. 
 

      Gminy Plan Zarządzania Kryzysowego w Wyszkowie stanowi narzędzie 

wspomagające system zarzadzania kryzysowego zapobiegający powstawaniu 

sytuacji kryzysowych lub umożliwiający, na wczesnym etapie rozwoju sytuacji 

kryzysowej, wypracowanie stosownych rozwiązań, które nie dopuszczałyby do 

nadmiernego jej rozwoju i minimalizowały jej skutki. 
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY WYSZKÓW 

 
 Gmina Wyszków jest gminą miejsko-wiejska położoną w odległości 48 km od 

Warszawy, w północno-wschodniej części województwa mazowieckiego. 

Dzięki swojemu położeniu, gmina posiada liczne powiązania z aglomeracją 

warszawską. Mieszkańcy gminy korzystają ze zlokalizowanych w Warszawie 

usług (m. in. szkolnictwa, ochrony zdrowia) oraz z rynku pracy. Z kolei dla 

mieszkańców Warszawy gmina Wyszków stanowi miejsce weekendowego 

wypoczynku. W związku z przynależnością gminy w latach 1975-1999 do 

województwa ostrołęckiego do dziś zachowały się powiązania Wyszkowa z 

Ostrołęką. W Ostrołęce mieszczą się delegatury urzędów i instytucji obejmujące 

swym zasięgiem gminę Wyszków. Gmina Wyszków sąsiaduje z gminami: 

Brańszczyk, Rząśnik, Somianka, Zabrodzie (powiat wyszkowski), Łochów 

(powiat węgrowski) oraz Dąbrówka i Jadów (powiat wołomiński). Dla gmin 

sąsiednich Wyszków odgrywa rolę centrum handlowo-usługowego i 

administracyjnego (miasto Wyszków jest siedzibą powiatu wyszkowskiego). 

Gmina Wyszków zajmuje około 1/5 powierzchni całego powiatu, natomiast 

liczba mieszkańców gminy (ponad 38 tysięcy osób) stanowi połowę 

mieszkańców powiatu. 

Według stanu na 01 września 2014 roku: 

- liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały wynosi: 38.755 osoby; 

w tym w mieście - 26.889 osób, w gminie: 11.866 osób. 

- liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt czasowy: 602 osób, w tym w 

mieście: 433 osób, w gminie 169 osoby. 

 

Gęstość zaludnienia w gminie wynosi 230/km2, co stawia gminę na całkiem 

dobrej pozycji w skali całego województwa. Powierzchnia gminy wynosi 165,6 

km2 . W skład wchodzi miasto Wyszków oraz 28 wsi (w 27 sołectw), tj.: 

Deskurów, Drogoszewo, Fiest, Gulczewo, Kamieńczyk, Kręgi Nowe, 

Leszczydół-Działki, Leszczydół-Nowiny, Leszczydół-Podwielątki, Leszczydół-

Pustki, Leszczydół Stary, Lucynów Duży, Lucynów, Łosinno, Natalin, 

Rybienko Nowe, Olszanka, Rybno, Sitno, Skuszew, Rybienko Stare  , Puste 

Łąki, Ślubów, Świniotop, Tulewo, Tumanek, Tulewo Górne oraz Loretto. 

 

Miasto Wyszków, największy ośrodek usługowo-przemysłowy w gminie, 

zamieszkuje prawie 27 tysięcy osób, a zatem ponad 70 % mieszkańców gminy. 

Z taką liczbą mieszkańców Wyszków zajmuje 17 pozycję wśród miast 
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województwa mazowieckiego – pomiędzy Nowym Dworem Mazowieckim a 

Grodziskiem Mazowieckim. Już w przeszłości Wyszków był ważnym punktem 

handlowym na skrzyżowaniu szlaku lądowego i wodnego, którym odbywał się 

spływ drewna do Gdańska. Jego dynamiczny rozwój nastąpił pod koniec XIX 

wieku wraz z wybudowaniem linii kolejowej i rozwojem przemysłu. W latach 

1956-1975 wybudowano fabrykę mebli, zakłady przemysłu spożywczego, 

metalowego i samochodowego. Większość z nich nie przetrwała do dziś. Od lat 

w gminie rozwija się prywatna przedsiębiorczość, zarejestrowanych jest ponad 4 

tysiące podmiotów gospodarczych. 

 

 

Podstawowa sieć dróg powiatu wyszkowskiego 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        

Gmina Wyszków jest dobrze usytuowana na mapie drogowej Polski. Leży ona na 

trasie: 

 drogi krajowej nr S8 Warszawa-Białystok, stanowiącej część europejskiej trasy 

E67, tzw. Via Baltica, w odległości ok. 55 km od Warszawy, 

 drogi krajowej nr 62, biegnącej m.in. przez Włocławek - Płock - Wyszogród - 

Nowy Dwór Mazowiecki - Serock - Wyszków - Węgrów – Drohiczyn, 

 drogi wojewódzkiej nr 618 relacji Gołymin - Pułtusk – Wyszków,  
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 drogi powiatowej nr 536 relacji Wyszków – Porządzie – Długosiodło. 

Przez gminę biegnie również trasa kolejowa Warszawa – Białystok, o długości 20 

km. Po wyżej wymienionej trasie kolejowej odbywa się transport osobowy i kolejowy. 

     Obecnie do wiodących gałęzi przemysłu w gminie Wyszków należy 

zaliczyć: transport i logistykę, budownictwo, przemysł motoryzacyjny. 

 W gminie usytuowane są, m.in. takie zakłady pracy jak :    

  Jeronimo Martins Dystrybucja S.A. w Wyszkowie;   

 POMEL SP. Z O.O w Wyszkowie;   

 „ARDAHG GLASS S.A. w Wyszkowie; 

  „HORIZONT ROLOS” Spółka z oo. w Wyszkowie;  

 QUAD LOGISTICS EUROPE SP. Z O.O w Wyszkowie ; 

 POMEL/POMELAK w Wyszkowie 

 CYNKOMET SP. Z O.O 

 POMELAC SP. Z O.O. 
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PLAN GŁÓWNY 
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1. CHARAKTERYSTYKA ZAGROŻEŃ, OCENA 

RYZYKA ORAZ MAPY RYZYKA I MAPY 

ZAGROŻEŃ 
 

 
 

 
ZAGROŻENIA: naturalne, cywilizacyjne i wojenne. 

 

 

 

   

 
 

 

 

powodzie 

wichury  

huragany 

śnieżyce  

 

NATURALNE 

susze 

zawieje śnieżne 
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CYWILIZACYJNE 

(awarie i katastrofy) 

komunikacyjne  
i transportowe 

pożary 

przemysłowe 

budowlane 

epidemiczne 

Zamachy 
terrorystyczne 

awarie urządzeń 
i instalacji 

zakłócenia 
porządku 
publicznego 

w transporcie lądowym 
w transporcie rzecznym 
w transporcie kolejowym 
katastrofy lotnicze 

obszarów leśnych 
zwartej zabudowy miejskiej 
zakładów pracy i magazynów 
wsi 

z emisją do atmosfery lub wyciekiem 
toksycznych substancji, 
awarii w instalacjach i urządzeniach 

wskutek błędów w projektowaniu i 
wykonaniu 
zaśnieżonych nadmiernie dachów 
eksplozji wewnątrz budowli 

epidemie wśród ludzi 
epizootie u zwierząt hodowlanych 
zakażenia wód i gleby 
epifity upraw 

z użyciem materiałów wybuchowych  
z użyciem środków biologicznych lub 
chemicznych 
inne 

 
gazowych 
cieplnych 
wodno-kanalizacyjnych 
elektroenergetycznych 
telekomunikacyjnych 
gazociągów  
ropociągów 

  

strajki 
blokady szlaków komunikacyjnych 
manifestacje połączone z ekscesami 
ulicznymi 

 

 

WOJENNE 
środki napadu 
powietrznego  

wojna z użyciem 
BMR 

niszczenie wybranych celów 
militarnych o szczególnym 
znaczeniu strategicznym 

niszczenie obiektów i instalacji 
szczególnie istotnych dla 

gospodarki narodowej  

jądrowej  
chemicznej  

biologicznej 

broń precyzyjnego 
rażenia 
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Zagrożenie oznacza nagłe zdarzenie, wywołane siłami natury                      

lub wynikające z działalności człowieka, zagrażające życiu ludności, mieniu    

lub środowisku (innym ważnym dla człowieka wartościom), które w zależności 

od rozmiaru i charakteru wywołuje bezpośrednio kryzys lub może prowadzić  

do jego wystąpienia. 
  

Z oceny zagrożenia Gminy Wyszków wynika, że do potencjalnych 

zdarzeń mogących doprowadzić do sytuacji kryzysowych należy zaliczyć: 

- zagrożenia powodowane siłami natury (powodzie) i niekorzystnymi 

zjawiskami atmosferycznymi; 

- zagrożenia radiacyjne; 

- zagrożenia chemiczne; 

- zagrożenia biologiczne; 

- awarie (energetyczne, gazowe); 

- pożary; 

- katastrofy (drogowe, kolejowe, lotnicze, budowlane); 

- zagrożenia terrorystyczne; 

- zakłócenia bezpieczeństwa i porządku publicznego. 
 

  Ryzyko
1
 jest to prawdopodobieństwo wystąpienia niekorzystnego 

zdarzenia wraz z jego skutkami.  

  Oszacowanie poziomu ryzyka zdefiniowano na podstawie „Metodologii 

oceny ryzyka dla określonych zagrożeń”
2
. 

 
ZAGROŻENIA POWODOWANE SIŁAMI NATURY 

          
POWODZIE 
 

Charakterystyka zagrożenia:  
 

Powódź – czasowe zatopienie znacznych obszarów lądu powodowane obfitymi 

opadami deszczu, intensywnym topnieniem śniegu, zatorami na rzekach podczas 

spływania kry lodowej (śryżu).  
 

       Powiat wyszkowski, a w tym także Gmina Wyszków należy do powiatów o 

dużym stopniu zagrożenia powodziowego. Powodzie, które czasowo powodują 

zatopienie znacznych obszarów lądu powodowane obfitymi opadami deszczu, 

intensywnym topnieniem śniegu, zatorami na rzekach podczas spływania kry 

lodowej (śryżu). Gmina Wyszków zagrożona jest powodzią od rzeki Bug na 

długości około 25 km 

                                                 
1
 M. Borysewicz, A. Markowski, Kryteria akceptowalności ryzyka poważnych awarii przemysłowych, Centralny 

Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2002 r. 
2
 Zalecenia wojewody do powiatowych planów zarzadzania kryzysowego (zał. nr 2), Warszawa, marzec 2014 r. 
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Strefa zagrożeń powodziowych powiatu wyszkowskiego 

 
Źródło: opracowanie RZGW w Warszawie 
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Wstępna Ocena Ryzyka Powodziowego 

 

 
 

Źródło: http://mapy.isok.gov.pl/imap/ 
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Strefa potencjalnego zagrożenia dla wody o prawdopodobieństwie 0,5% 
 

 
Źródło: opracowanie RZGW w Warszawie
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 Najbardziej zagrożonymi powodzią miejscowości i tereny zamieszkałe w 

Gminie Wyszków są: 
 

 Rybienko Leśne, 

 Świniotop,  

 Deskurów,  

 Drogoszewo,  

 Ślubów, 

 Skuszew, 

 Kamieńczyk, 

 Dz. Latoszek, 

 Gulczewo 

       Powodzie (podtopienia)  mogą nastąpić w wyniku gwałtownych opadów 

atmosferycznych jak również na skutek tworzenia się zatorów lodowych 

(śryżowych) powodujących piętrzenie wody, oraz gwałtownych roztopów 

wiosennych. Przyczyną powodzi (podtopień) może być przerwanie wału 

przeciwpowodziowego w wyniku utrzymywania się przez dłuższy okres czasu 

wysokiego poziomu wody w rzekach.    

Przewidywana wielkość zatopień 780 ha, ilość osób zagrożonych 345 
 

      Występujące na terenie gminy wezbrania powodziowe zaliczane są do 

powodzi roztopowych, zatorowych i opadowych.  
 

 Zagrożenia powodziowe będą miały wpływ na sąsiednie gminy: Dąbrówka, 

Somianka, Zabrodzie.           

       W   okresie   powojennym   największe   powodzie   wystąpiły w powiecie 

w 1979 roku tzw. „ powódź stulecia " – roztopowa, a w roku 1958 powódź 

opadowa o dużym zasięgu zarówno na rzece Bug jak i Narew. Wezbrania 

powodziowe o mniejszym zasięgu występują coraz częściej.  
 

W ostatnich latach występują również powodzie letnie, które powodują 

powodzie (podtopienia) o charakterze lokalnym i nie stanowią większego 

zagrożenia. 
 

Na rzece Bug w ostatnich latach powstają  zatory lodowe, którym sprzyja 

nietypowy przebieg warunków atmosferycznych powodujących na przemian 

zlodzenie i spływ częściowy lodów, nieraz wielokrotnie w okresie zimy. 
 

Przyczyną tego jest odkładanie się rumowiska na odcinku cofkowym 

(cofka sięga do wsi Barcice w gminie Somianka) oraz tworzenie się lokalnych 

odsypisk utrudniających swobodny spływ lodu przez co przekrój czynny koryta 

rzeki jest coraz mniejszy.  
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Zasięg cofki przy maksymalnym poziomie piętrzenia 

 

 
Źródło: opracowanie RZGW w Warszawie 

 

 

Wezbrania powodziowe na terenie powiatu wyszkowskiego przypadają na 

luty, marzec i pierwszą połowę kwietnia. 
 

W lutym 2011 r. zanotowano na rzece Bug  (wodowskaz w Wyszkowie)  

– 634 cm (stan alarmowy został przekroczony o 184 cm).  Nastąpiło podtopienie 

wielu miejscowości.  
 

Zagrożenia te powodowane są powstałymi w korycie rzeki odsypiskami, 

łachami i wyspami, które porośnięte są przerostami wiklinowymi i drzewami.  

W związku z tym, odcinki rzeki są wyjątkowo podatne na powstawanie zatorów 

śryżowych lub lodowych. 

 

Potencjalne miejsca zatorogenne w powiecie wyszkowskim 
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Źródło: opracowanie RZGW w Warszawie 

 

Uszczegółowienie w „Planie operacyjnym ochrony przed powodzią powiatu wyszkowskiego” 

oraz „Planie ewakuacji (przyjęcia) ludności, zwierząt i mienia II stopnia na wypadek 

masowego zagrożenia”. 

 

Skutki:  
- zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi oraz zwierząt; 

- konieczność ewakuacji ludzi, zwierząt i mienia z terenów zagrożonych 

powodzią lub znajdujących się pod wodą; 

- straty materialne, szczególnie w infrastrukturze (zniszczone lub 

uszkodzone: mosty, drogi, budynki itp.); 

- zalane grunty uprawne; 

- zniszczone lub uszkodzone urządzenia i obiekty ochrony przed powodzią 

(wały przeciwpowodziowe, stacje pomp itp.); 

- skażenie wody i gleby (przedostanie się np. substancji chemicznych, 

toksycznych itp.); 
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- zagrożenie epidemiologiczne (salmonelloza, dur brzuszny, tężec itp.); 

- uwolnienie bakterii chorobotwórczych pochodzących od padłej zwierzyny 

i zalanych cmentarzy; 

- utrudnienia komunikacyjne; 

- zniszczenia w infrastrukturze komunalnej; 

- trudności w zaopatrzeniu ludności i zwierząt w wodę pitną; 

- konieczność niesienia szybkiej pomocy ofiarom powodzi; 

- trudności w administrowaniu terenem, na którym wystąpiła powódź. 

 

Wnioski:  

- ryzyko wystąpienia powodzi na terenie powiatu wyszkowskiego jest duże 

szczególnie przy niesprzyjających warunkach (nakładanie się na siebie 

różnych zjawisk); 

- zagrożenie powodziowe może objąć – ok. 150 osób; 

- rzeki Bug i Narew wymagają długofalowych programów bądź strategii 

minimalizowania zagrożenia powodziowego (większe nakłady finansowe 

na bagrowanie, obwałowania itp.). 

 

Ocena ryzyka: 

Powódź wzdłuż doliny rzeki Bug 

- kategoria prawdopodobieństwa – 5 (bardzo prawdopodobne); 

- kategoria skutków – C (skutki średnie), kategoria Z, M, S; 

- wartość ryzyka – duże; 

- akceptacja ryzyka – warunkowo tolerowane. 

 

 

NIEKORZYSTNE ZJAWISKA ATMOSFERYCZNE 
 

SILNE (HURAGANOWE) WIATRY 
 

       Silne wiatry (wichury, huragany) występują powodowane najczęściej 

szybko przemieszczającymi się niżami. Najgroźniejszą formę przyjmują           

w okresie wiosennym i jesiennym. 

Wichury – wiatry wiejące z prędkością powyżej 72 km/h, coraz częściej 

występujące.   

Mogą prowadzić do uszkodzenia budynków, łamania i wyrywania drzew           

z korzeniami oraz paraliżować transport. 

Huragany – wiatry wiejące z prędkością powyżej 115 km/h. 
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Powodują rozległe spustoszenia w strefie swojego oddziaływania. 

Ochrona przed silnymi wiatrami sprowadza się do zabezpieczenia ludności i ich 

mienia oraz usunięcia skutków. 

       Zagrożenia wystąpieniem silnych wiatrów na terenie Gminy Wyszków 

obarczone jest trudnym do oszacowania stopniem ryzyka. Zmiany klimatyczne 

zachodzące w ostatnich latach na obszarze Polski znacząco i przy tym 

niekorzystnie podnoszą prawdopodobieństwo wystąpienia tego typu zdarzenia 

również na obszarze powiatu. 
 

NADMIERNE OPADY DESZCZU 
 

       Długotrwałe i intensywne opady deszczu prowadzą do lokalnych podtopień 

lub powodzi. 

Zmiany klimatyczne zachodzące w ostatnich latach na obszarze Polski znacząco 

i przy tym niekorzystnie podnoszą prawdopodobieństwo wystąpienia tego typu 

zdarzenia również na obszarze powiatu. 

 

NADMIERNE OPADY ŚNIEGU 
 

       W wyniku nadmiernych i długotrwałych opadów śniegu oraz silnych 

wiatrów powstają zaspy śnieżne.  

Opady śniegu w polskich warunkach klimatycznych są naturalną 

rzeczywistością i charakteryzują się dość dużą intensywnością. W ostatnich 

latach tj. okresie systematycznego ocieplania się klimatu w Polsce opady śniegu 

są bardzo trudne do prognozowania i to zarówno pod względem czasu ich 

trwania jak i intensywności. 

Intensywne nadmierne opady śniegu mogą powodować zakłócenia w ruchu 

komunikacyjnym o zasięgu lokalnym jak również regionalnym                            

i ogólnokrajowym. 
 

 

 

OBLODZENIA 
 

      Oblodzenia i zalodzenia, które wywoływane są niską temperaturą. Dochodzi 

do tego, gdy na dworze jest minusowa temperatura. Wskutek tego dochodzi      

do zalodzenia znacznych obszarów, a u ludzi przy niskich temperaturach          

do odmrożeń, a nawet do śmierci w wyniku wychłodzenia organizmu                    

(w większości dotyczy ludzi bezdomnych). Niskie temperatury prowadzą         

do oblodzenia dróg, a co się z tym wiąże paraliż transportu.  
 

SILNE MROZY 
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      Silne mrozy powodują straty w produkcji rolnej, naruszają system 

energetyczny i komunikacyjny oraz funkcjonowanie zakładów przemysłowych. 

Wszystkie wyróżnione skutki silnych mrozów mogą dotknąć także mieszkańców 

Gminy Wyszków, chociaż stopień prawdopodobieństwa ich wystąpienia jest 

trudny do określenia.  

 

SUSZA 
 

      Susza jest procesem rozciągniętym znacznie w czasie. Na ogół jest związana 

z długotrwałym utrzymaniem się obszaru podwyższonego ciśnienia nad danym 

terenem. Wzrasta nasłonecznienie, a parowanie i odpływ wody z gruntu nie są 

równoważone dopływem wody opadowej. Utrzymywanie się tego stanu poprzez 

dłuższy czas powoduje wysychanie gruntu. Susza jest klasycznym przykładem 

klęski żywiołowej, w której siły natury splatają się ze skutkami działalności 

cywilizacyjnej. Na trenie powiatu wystąpienie suszy jest trudne do określenia. 

  

INNE 
 

      Do innych zagrożeń na terenie gminy można zaliczyć zagrożenia sanitarno-

epidemiologiczne, które mogą być powodowane siłami natury lub zdarzeniami 

losowymi. 

Obiektami stanowiącymi takie zagrożenie i mogącymi je powodować są: place 

targowe, cmentarze, oczyszczalnie ścieków, dzikie wysypiska śmieci. 

      Zbiorowe zakłócenia porządku publicznego prowadzące do niszczenia 

znacznej ilości mienia i powodujące zagrożenie zdrowia i życia dużej liczby 

osób. 
 

Skutki niekorzystnych zjawisk atmosferycznych: 
 

- zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi oraz zwierząt; 

- zniszczenia upraw; 

- awarie (energetyczne, gazowe, ciepłownicze  itp.); 

- przerwy w kursowaniu pociągów, autobusów itp.; 

- uszkodzenia budynków, szczególnie poszycia dachowego; 

- straty materialne; 

- utrudnienia w organizacji działań ratowniczych. 
 

Wnioski: 
 

- ryzyko wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych na obszarze 

gminy jest trudne do określenia (przyjęto na poziomie średnim); 

- skutki poszczególnych zagrożeń mogą być potęgowane przez inne 

zagrożenia np. silny wiatr - nadmierne opady deszczu itp. 
 

Ocena ryzyka: 
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- kategoria prawdopodobieństwa – 3 (możliwe); 

- kategoria skutków – C (skutki średnie), kategoria Z, M, S; 

- wartość ryzyka – średnie; 

- akceptacja ryzyka – tolerowane (dopuszczalne). 

 

Skala określająca stan zagrożenia zjawiskami meteorologicznymi 
 

STOPIEŃ 0 – normalny stan meteorologiczny, ostrzeżenia nie są wydawane, w celu 

wizualizacji stanu oznaczony kolorem zielonym 
 

STOPIEŃ 1 – najniższy, w celu wizualizacji ostrzeżeń oznaczony kolorem żółtym 
 

STOPIEŃ 2 – wyższy, w celu wizualizacji ostrzeżeń oznaczony kolorem pomarańczowym 
 

STOPIEŃ 3 – najwyższy, w celu wizualizacji ostrzeżeń oznaczony kolorem czerwonym 

 

ZAGROŻENIA RADIACYJNE 
 

Ryzyko wystąpienia skażeń promieniotwórczych na obszarze powiatu 

wyszkowskiego jest małe.  

W Instytucie Energii Atomowej w Świerku znajduje się jedyny 

eksploatowany w Polsce obiekt jądrowy. Jest nim reaktor badawczy „Maria”     

o mocy 30 MW (obecnie eksploatowany na mocy nominalnej 21 MW), reaktor 

„Ewa” jest wyłączony i służy jako przechowalnik wypalonego paliwa 

jądrowego. Dodatkowym źródłem zagrożenia radiacyjnego może być materiał 

promieniotwórczy przewożony transportem samochodowym, który uległby 

wypadkowi drogowemu na trasie przewozu do Centralnej Składnicy Odpadów 

Promieniotwórczych w miejscowości Różan, powiat makowski. 

W odległości do 350 km od granic Polski usytuowanych jest 12 czynnych 

elektrowni jądrowych stanowiących istotne zagrożenie skażeniami 

promieniotwórczymi dla terenu całego kraju. Powiat wyszkowski znajduje się   

w strefie zagrożenia skażeniami promieniotwórczymi powstałymi w elektrowni 

Równe, usytuowanej najbliżej powiatu wyszkowskiego. Przy tego typu 

zagrożeniu obejmującym najczęściej znaczne obszary kraju prowadzenie akcji 

ratowniczej będzie spoczywało na centralnych organach administracji 

publicznej. 

Jeden z największych na świecie wypadków jądrowy miał miejsce                

26 kwietnia 1986 roku w Czarnobylu, do którego doszło w wyniku wybuch 

wodoru z reaktora jądrowego jednego z bloków elektrowni atomowej. Chmura 

radioaktywna rozprzestrzeniła się po całej Europie. 
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Źródło: Państwowa Agencja Atomistyki 

 

Skutki:  
 

- zagrożenie dla życia i zdrowia (ludzi i zwierząt); 

- ograniczenia w funkcjonowaniu zakładów pracy, placówek oświatowych 

itp.; 

- ewakuacja ludności i zwierząt z obszarów objętych skażeniem; 

- ograniczenia w przebywaniu na wolnej przestrzeni. 

 

Wnioski: 
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- ryzyko wystąpienia skażenia; 

- w przypadku uwolnienia substancji promieniotwórczych należy 

przeprowadzić szeroką akcję informacyjną dla ludności; 

- przeprowadzić dystrybucję preparatów jodowych dla grup ryzyka. 

 

Ocena ryzyka: 
 

- kategoria prawdopodobieństwa – 2 (rzadkie); 

- kategoria skutków – C (skutki średnie), kategoria Z, M, S; 

- wartość ryzyka – małe; 

- akceptacja ryzyka – akceptowane. 

 

Stacje wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych i placówek 

prowadzących pomiary skażeń promieniotwórczych
3
                                           

w okolicach powiatu wyszkowskiego 
 

- stacje podstawowe (działające w Państwowej Agencji Atomistyki)            

– Warszawa, 
 

- placówki podstawowe – stacje sanitarno-epidemiologiczne (Warszawa, 

Ciechanów, Ostrów Maz., Płock), 
 

- placówki specjalistyczne – Centralne Laboratorium Ochrony 

Radiologicznej w Warszawie, Instytut Energii Atomowej w Świerku, 

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Wojskowy 

Instytut Higieny i Epidemiologii w Warszawie, Wojskowy Instytut 

Chemii i Radiologii w Warszawie. 
 

Państwowa Agencja Atomistyki Warszawa ul. Krucza 36 
zgłaszanie zdarzeń radiacyjnych: tel. 22 621 02 56; kom. 783 920 151; fax 22 695 98 55 

 

Uszczegółowienie w „Planie dystrybucji preparatów jodowych w przypadku wystąpienia 

zagrożenia radiacyjnego na terenie Gminy Wyszków”. 

ZAGROŻENIA CHEMICZNE 
 

      Na terenie gminy nie istnieją zakłady, które wykorzystują TSP (toksyczne 

środki przemysłowe) w procesie technologicznym.  

       Oprócz zagrożeń ze strefy zakładów przemysłowych istnieje realne 

niebezpieczeństwo skażenia ludzi w wypadku awarii cystern z TSP 

przewożonymi transportem drogowym lub kolejowym. 
 

                                                 
3
 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie stacji wczesnego wykrywania skażeń 

promieniotwórczych i placówek prowadzących pomiary skażeń promieniotwórczych (Dz. U. Nr 239, poz. 

2030 z późn. zm.) 
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Wykaz tras kolejowych i drogowych po których przewożone są            

substancje niebezpieczne 
 

 a) wykaz tras kolejowych po których przewożone są substancje niebezpieczne: 
 

Lp. Trasa Rodzaj materiału 
Roczna ilość 

przewozu (T) 

1 Warszawa -Wyszków - Ostrołęka 

- paliwa płynne 

- propan-butan 

- chlor 

- kwas siarkowy 

- ług sodowy 

90 000 

29000 

1300 

2500 

2000 

 

b) wykaz tras drogowych, po których przewożone są substancje niebezpieczne: 
 

Lp. Trasa Rodzaj materiału 
Roczna ilość 

przewozu (T) 

1 Wyszków- Pułtusk- Łochów 
- amoniak 

- paliwa płynne 

20 

800 

2 Warszawa- Wyszków-Białystok 

- nadtlenek wodoru 

- farby, lakiery 

- paliwa płynne 

- kwas fluorowodorowy 

- chlorek cynku 

- argon ciekły 

- kwas mrówkowy 

- kwas solny 

- kwas siarkowy 

- kwas azotowy 

- gazy techniczne 

- propan butan 

11 

460 

6000 

3 

19 

2 

3 

6 

10 

5 

300 

500 

3 
Ostrołęka -Wyszków- Łochów-

Siedlce 

- amoniak 

- kwas fluorowodorowy 

- paliwa płynne 

- propan-butan 

6 

2 

400 

200 

4 
Ostrów Mazowiecka-Wyszków 

-Warszawa 

- hydroksyloamina 

     NH2OH 
20 
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5 
Serock- Wyszków-Ostrów 

Mazowiecka 

- amoniak 

- materiały wybuchowe 

- paliwa płynne 

- propan butan 

9 

10 

150 

100 

6 
Wyszków- Porządzie-  Obryte          

-Pułtusk 

- paliwa płynne 

- propan-butan 

250 

150 

7 
Wyszków- Długosiodło                    

-Ostrołęka 

- paliwa płynne 

- propan-butan 

200 

150 

  

 
 

     Głównymi przyczynami powstawania zagrożenia są: 
 

-    wypadki komunikacyjne połączone z uwolnieniem niebezpiecznych 

substancji chemicznych; 

-    błędy ludzkie przy przeładunku substancji niebezpiecznych; 

-    awarie instalacji przemysłowych; 

-    niesprzyjające warunki atmosferyczne (kierunek wiatru, wyładowania 

atmosferyczne, nagłe zmiany temperatury) ułatwiające 

rozprzestrzenianie się zagrożenia w otoczeniu miejsca zdarzenia 

(awarii); 

-    uwolnienie substancji niebezpiecznych w wyniku np. pożaru, powodzi, 

wichury itp.; 

-    rozszczelnienie rurociągów przesyłowych; 

-    zaniedbania służb odpowiedzialnych za właściwą gospodarkę 

niebezpiecznymi odpadami chemicznymi; 

-    katastrofa budowlana, której wynikiem jest awaria techniczna; 

-    działalność terrorystyczna; 

-    uwalnianie się bojowych środków trujących pozostałych po II wojnie 

światowej. 
 

     Przewiduje się, że zagrożenia mogą obejmować również sąsiednie gminy. 

Ważna jest w tym zakresie wzajemna współpraca. 
   

    W celu zapewnienia wspólnego przeciwdziałania zagrożeniom oraz podjęcia 

wspólnych działań w przypadku powstania sytuacji kryzysowych prowadzone 

będą z sąsiadującymi powiatami przedsięwzięcia dotyczące: 
 

- wzajemnego informowania o sytuacjach mogących stanowić 

zagrożenie dla powiatów sąsiednich; 

- organizacji łączności, ostrzegania oraz współdziałania w przypadku 

prowadzenia wspólnych działań; 

- wymiany informacji o podjętych działaniach; 
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- wymiany danych o siłach i środkach możliwych do wydzielenia      

w celu wsparcia działań prowadzonych przez powiaty sąsiednie. 
 

    Zakres wzajemnej współpracy i pomocy określają stosowne porozumienia. 

 

Skutki:  
 

- zagrożenie życia i zdrowia (ludzi i zwierząt) na dużych obszarach; 

- skażenie środowiska; 

- utrudnienia komunikacyjne; 

- konieczność wykonywania określonych zabiegów sanitarnych; 

- konieczność badania wody, gleby, powietrza itp.; 

- konieczność wyłączenia z upraw skażonych gruntów rolnych; 

- konieczność zamknięcia ujęć wodnych; 

- panika. 

 

Wnioski: 
 

- ryzyko wystąpienia skażenia chemicznego na terenie gminy średnie; 

- najbardziej zagrożone skażeniem chemicznym są obszary wokół 

zakładów, wykorzystujących TSP. 

 

Ocena ryzyka: 
 

- kategoria prawdopodobieństwa – 2 (rzadkie); 

- kategoria skutków – D (skutki duże), kategoria Z, S; 

- wartość ryzyka – średnie; 

- akceptacja ryzyka – tolerowane (dopuszczalne. 

 
 

 

 

ZAGROŻENIA BIOLOGICZNE 

 

EPIDEMIE 
        

Zagrożenie spowodowane chorobami zakaźnymi wśród ludzi i zwierząt 

oraz zaraźliwymi dla zwierząt i ludzi, lub tylko zwierząt może wystąpić (mieć 

swoje źródła) na terenie całej gminy. Szczególne zagrożenie epidemiami istnieje 

w dużych skupiskach ludzkich (targi, szkoły, urzędy) oraz w większych fermach 

hodowlanych (bydła, trzody i drobiu).  
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        W ostatnich latach bardzo poważnym zagrożeniem dla zwierząt 

gospodarskich oraz ludności stały się choroby zakaźne zwierząt tj. gąbczasta 

encefalopatia mózgu ( BSE)  i pryszczyca, które powodują w przypadku ich 

wystąpienia konieczność podjęcia szeroko zakrojonych działań w celu ich 

zwalczenia.  
 

Oznakami epidemii są: 

- wystąpienie nagłych, szybko szerzących się masowych zachorowań lub 

zgonów; 

- brak skuteczności leczenia w rutynowej terapii występujących 

powszechnie chorób; 

- wzrost zachorowań na chorobę endemiczną, (endemia to utrzymywanie 

się danej choroby zakaźnej bądź nie zakaźnej na określonym terenie na 

tym samym poziomie).  
 

Istnieją dwa rodzaje rozprzestrzeniania się epidemii: 
 

- źródło punktowe /żywność, ujęcia wody/; 

- poprzez kontakty osobiste. 
 

Zagrożenie epidemiologiczne może powstać na skutek: 

- choroby odzwierzęcej (np. wścieklizna, ornitoza, infuenza ptaków            

o wysokiej zjadliwości); 

- choroby układu pokarmowego (np. salmonella, wirusowe zapalenie 

wątroby typu "A"); 

- choroby przenoszonej przez owady ssące (np. kleszcze, komary); 

- choroby przenoszonej drogą kropelkową (np. grypa); 

- choroby powstałej w wyniku zakażeń krwi (np. HIV); 

- ataku terrorystycznego i zastosowania broni bakteriologicznej (np. wąglik). 
 

       Możliwości powstania na szerszą skalę zagrożeń epidemiologicznych          

w powiecie wyszkowskim oraz rozprzestrzeniania się epidemii obarczone jest 

małym ryzykiem. Należy się jednak liczyć z możliwością, szczególnie w okresie 

letnim, powstania zagrożenia epidemiologicznego i rozprzestrzeniania się 

epidemii metodą punktową przede wszystkim w miejscach zbiorowego żywienia 

tj.: w stołówkach szkolnych i przedszkolnych, restauracjach, stołówkach           

na obozach, zimowiskach i koloniach. 

 

Skutki:  
 

- zagrożenie życia i zdrowia (ludzi i zwierząt); 

- liczne ofiary śmiertelne wśród ludzi i padłe zwierzęta; 

- konieczność hospitalizacji dużej ilości pacjentów; 

- konieczność zorganizowania warunków izolacji lub kwarantanny; 

- konieczność wykonywania określonych zabiegów sanitarnych; 
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- konieczność wprowadzenia określonych szczepień ochronnych; 

- konieczność udostępniania nieruchomości, lokali, terenów i dostarczanie 

środków transportu do działań przeciwepidemicznych; 

- czasowe ograniczenia w ruchu osobowym. 

 

Wnioski: 
 

- ryzyko wystąpienia małe; 

- szczególne utrudnienia przy walce z chorobą mogą powstać w przypadku 

wystąpienia zachorowań wśród służb medycznych i weterynaryjnych; 

- epidemia najbardziej zjadliwych chorób może być wywołana przez atak 

terrorystyczny (uwolnienie wirusów za pomocą ładunków biologicznych). 

 

 

Ocena ryzyka: 
 

- kategoria prawdopodobieństwa – 2 (rzadkie); 

- kategoria skutków – C (średnie), kategoria Z, M, S; 

- wartość ryzyka – małe; 

- akceptacja ryzyka – akceptowane. 

 
EPIZOOTIE 
 

        Występowanie zachorowań (pomór, zaraza) na daną chorobę zakaźną 

wśród zwierząt na danym terenie.  

Wystąpienie choć jednego przypadku groźnej choroby zakaźnej może 

sugerować początek epidemii.  

Najbardziej prawdopodobnym źródłem epizootii mogą być zakaźne i zaraźliwe 

choroby zwierząt, do których zgodnie z „Powiatowym Weterynaryjnym Planem 

Gotowości Zwalczania Chorób Zwierzęcych” zalicza się:  

- afrykański pomór świń (ASF); 

- chorobę pęcherzykową świń; 

- klasyczny pomór świń; 

- pryszczycę; 

- gąbczastą encefalopatię bydła; 

- influenzę ptaków o wysokiej zjadliwości; 

- rzekomy pomór drobiu; 

- zakaźną martwicę układu krwiotocznego ryb łososiowatych. 
 

Ryzyko wystąpienia epizootii w skutek niekontrolowanego 

rozprzestrzeniania się choroby zwierzęcej na terenie powiatu wyszkowskiego, 
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pomimo realnej możliwości przebywania chorych dzikich ptaków na akwenach 

wodnych rzek, jest mały.  

 

Skutki:  
 

- zagrożenie życia i zdrowia ludzi; 

- straty spowodowane zmniejszeniem pogłowia zwierząt oraz ubojów           

i przetwórstwa; 

- straty spowodowane zmniejszeniem produkcji (ograniczenia w obrocie      

i handlu); 

- konieczność zorganizowania warunków izolacji lub kwarantanny; 

- konieczność wykonywania określonych zabiegów sanitarnych; 

- konieczność wprowadzenia określonych szczepień ochronnych; 

- koszty likwidacji stad, wypłaty odszkodowań 

- ograniczenia w ruchu osobowym i towarowym. 

 

Wnioski: 
 

- ryzyko wystąpienia małe; 

- rygorystyczne stosowanie zaleceń, zakazów i nakazów służb 

weterynaryjnych i sanitarno-epidemiologicznych; 

- stosowanie się do zasad kwarantanny, 

- prowadzenie nadzorowanego i kontrolowanego obrotu zwierzętami            

i produktami zwierzęcego pochodzenia. 

 

Ocena ryzyka: 
 

- kategoria prawdopodobieństwa – 2 (rzadkie); 

- kategoria skutków – C (średnie), kategoria Z, M, S; 

- wartość ryzyka – małe; 

- akceptacja ryzyka – akceptowane. 

 

 

 

EPIFITOZY 
 

 Jest to rodzaj epidemii, choroba pewnej populacji roślinnej powszechnie 

występująca na danym terenie i w określonym czasie, której masowe 

rozprzestrzenianie ułatwił układ sprzyjających warunków dla rozwoju 

wywołującego chorobę patogenu. Ryzyko zaistnienia epifitozy lub inwazji 

występuje w leśnictwie z uwagi na znaczne pokrycie terenu powiatu lasami. 

Racjonalna i zapobiegawcza działalność nadleśnictwa zapobiegania chorobom     

i szkodnikom praktycznie wyklucza zaistnienie epifitozy, której źródłem byłyby 
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znane rodzaje chorób i szkodników. Zawsze jednak istnieje 

prawdopodobieństwo pojawienia się nowego rodzaju źródła epifitozy tzn. 

nowego szkodnika lub nieznanej dotąd choroby. 

 

Skutki:  
 

- zagrożenie dla zwierząt; 

- straty w roślinności. 

 

 

Wnioski: 
 

- ryzyko wystąpienia małe; 

- stosowanie oprysków. 

 

Ocena ryzyka: 
 

- kategoria prawdopodobieństwa – 2 (rzadkie); 

- kategoria skutków – C (średnie), kategoria S; 

- wartość ryzyka – małe; 

- akceptacja ryzyka – akceptowane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AWARIE 
 

ENERGETYCZNE 
 

       Awarie sieci energetycznej – tak w przypadku linii napowietrznych WN,     

jak i średnicowych poważnie może zakłócić funkcjonowanie infrastruktury 

przemysłowej, społecznej jak i gospodarstw domowych. 

Do przyczyn awarii sieci energetycznych należy zaliczyć: 
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- wpływy atmosferyczne (wichury, podtopienia, oblodzenia itp.) 

- katastrofy budowlane, 

- nieumyślna lub celowa działalność człowieka. 

Ilość zastępczych źródeł energii elektrycznej wystarcza jedynie na 

zabezpieczenie funkcjonowania najważniejszych dla gminy instytucji 

zapewniających ratowanie życia ludzkiego oraz w niewielkim zakresie 

produkcji żywności. 

 
Dystrybucja – Zakład Energetyczny Warszawa-Teren Rejon Energetyczny Wyszków,          

ul. Pułtuska 116, tel./fax. 29 743 54 20 

 

 

Skutki:  
 

- zakłócenia funkcjonowania lokalnych społeczności; 

- straty materialne w infrastrukturze technicznej energetyki i wysokie 

koszty ich usunięcia; 

- zakłócenia w funkcjonowaniu infrastruktury komunalnej; 

- wyłączenie systemu ochrony obiektów; 

- trudności w prowadzeniu działań ratowniczych. 

 

Wnioski: 
 

- ryzyko wystąpienia średnie; 

- awaria energetyczna niesie za sobą wiele skutków, które                            

w niesprzyjających warunkach mogą wywoływać wiele zagrożeń dla 

ludzi i przemysłu. 

 

Ocena ryzyka: 
 

- kategoria prawdopodobieństwa – 3 (możliwe); 

- kategoria skutków – C (średnie), kategoria Z, M, S; 

- wartość ryzyka – średnie; 

- akceptacja ryzyka – tolerowane (dopuszczalne). 

GAZOWE 
 

      Awaria sieci gazowniczej może powstać w wyniku rozszczelnienia się 

gazociągu lub uszkodzenia urządzeń w stacjach gazowych. Awarii towarzyszy 

nieplanowany wyciek gazu i stwarza niebezpieczeństwo wybuchu lub pożaru.        

       Potencjalne zagrożenie dla gmin Wyszków stanowi rozszczelnienie lub 

awaria biegnącego przez ich tereny gazociągu o parametrach: 

- gaz wysokometanowy; 

- średnica głównej nitki DN 125 mm; 
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- ciśnienie nominalne 6.3 Mpa. 

Awarie sieci gazowych mogą prowadzić do katastrof budowlanych. 
 

       Przyczynami awarii gazowniczych może być: 

- uszkodzenia podczas nieostrożnego prowadzenia prac ziemnych; 

- zły stan techniczny sieci gazowej; 

- skrajnie niekorzystne warunki atmosferyczne; 

- terroryzm, sabotaż; 

- kradzież elementów sieci; 

- kradzież gazu z gazociągu; 

- błędy ludzi obsługujących sieć gazową. 

 
Dystrybucja – Oddział Zakład Gazowniczy Ciechanów Rejon Dystrybucji Gazu Wyszków, 

Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 103, tel. 29 742 37 29, fax. 29 742 90 56. 

 

Skutki:  
 

- zagrożenie życia i zdrowia ludzi (zwłaszcza podczas wybuchu); 

- zniszczenie mienia znacznych rozmiarów; 

- zakłócenia produkcji w zakładach przemysłowych; 

- czasowe zakłócenia w dostawie gazu do gospodarstw domowych; 

- zagrożenie dla środowiska. 
 

Wnioski: 
 

- ryzyko wystąpienia małe; 

- awaria sieci gazowniczej niesie za sobą wiele skutków, które                    

w niesprzyjających warunkach nakładają się i mogą wywoływać kolejne 

zagrożenia (katastrofę budowlaną w wyniku wybuchu gazu, zatrucie 

gazem itp.). 
 

Ocena ryzyka: 
 

- kategoria prawdopodobieństwa – 2 (rzadkie); 

- kategoria skutków – C (średnie), kategoria Z, M, S; 

- wartość ryzyka – małe; 

- akceptacja ryzyka – akceptowane. 

POŻARY 
 

Z powodu  występowania na terenie powiatu dużych połaci lasu (sięgają 

one miejscami do 35 % powierzchni gmin, a ogólnie na terenie powiatu 33% ) 

istnieje duże prawdopodobieństwo wystąpienia na ich obszarze pożarów, które 

mogą swym zasięgiem objąć znaczny obszar czyli tzw. przestrzennych pożarów 

lasów. Tereny leśne wchodzące w skład Nadleśnictwa Wyszków zaliczane są do 

II kategorii zagrożenia pożarowego lasu, natomiast Nadleśnictwa Drewnica        

i Pułtusk do I kategorii zagrożenia. Powstanie pożaru przestrzennego stwarza 
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niebezpieczeństwo  zarówno dla ludności zamieszkującej te tereny jak również 

dla środowiska naturalnego.  

Na terenie gminy jest 2 stacje paliw i autogazu oraz 1 stacja redukcyjna 

sieci gazowej. Eksplozja bądź pożar któregoś z tych obiektów powoduje 

niebezpieczeństwo dla  ludności.  

 Zagrożenie pożarowe wzrasta w okresie, kiedy występują upały i susze. 

Głównymi przyczynami pożarów jest: 

- lekceważenie przepisów ochrony przeciwpożarowej; 

- nieostrożne posługiwanie się ogniem otwartym i substancjami 

(materiałami) łatwopalnymi; 

- nieprawidłowe magazynowanie substancji niebezpiecznych; 

- bezmyślne wypalanie traw; 

- samozapalenie (biologiczne, chemiczne); 

- wady urządzeń instalacji elektrycznej, gazowej itp.; 

- wyładowania atmosferyczne. 
 

Skutki:  
 

- zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi oraz zwierząt; 

- duże straty materialne; 

- przywracanie procesów technologicznych; 

- ewakuacja ludzi i zwierząt z miejsc zagrożonych; 

- uwolnienie się substancji toksycznych powstających podczas pożarów; 

- trudności w prowadzeniu działań ratowniczych. 
 

Wnioski: 
 

- ryzyko wystąpienia średnie; 

- największe straty mogą spowodować pożary przestrzenne lasów oraz 

zakładów przemysłowych posiadających w liniach technologicznych TSP. 
 

Ocena ryzyka: 
 

- kategoria prawdopodobieństwa – 4 (prawdopodobne); 

- kategoria skutków – C (średnie), kategoria Z, M, S; 

- wartość ryzyka – średnie; 

- akceptacja ryzyka – tolerowane (dopuszczalne). 

KATASTROFYDROGOWE 
 

 Katastrofy komunikacyjne (drogowe) mogą wystąpić praktycznie               

w każdym rejonie. Z dużym prawdopodobieństwem można przyjąć, że duże 

katastrofy komunikacyjne powstaną w rejonach o zwiększonym natężeniu ruchu 

– droga krajowa S-8. Prawdopodobieństwo wystąpienia na terenie Gminy 

Wyszków duże. 

Charakteryzują się one poważnymi stratami materialnymi, dużą liczbą 

ofiar oraz często z problemami dojazdu do miejsca zdarzenia. Do usunięcia 
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skutków takich zdarzeń muszą być zaangażowane znaczne siły i środki 

zgromadzone w bardzo krótkim czasie. 

Szlaki te stanowią główne połączenia rejonów wschodnich z Warszawą.           

Są przede wszystkim wykorzystywane jako podstawowe szlaki transportowe 

oraz dojazdowe przez indywidualnych użytkowników pojazdów pracujących     

w Warszawie. Na drogach tych istnieje również ruch pasażerski zbiorowej 

komunikacji publicznej, wyjazdy indywidualne mieszkańców Warszawy           

na wypoczynek sobotnio-niedzielny.  

Tak więc prawdopodobieństwo zaistnienia katastrofy drogowej                 

z udziałem kilkunastu pojazdów jest duże. 

Rocznie w wypadkach drogowych, których notuje się na terenie powiatu 

wyszkowskiego ok. 100, ginie ok. 15 osób, a rannych jest ponad 120 osób. 

Notuje się ponad 600 kolizji drogowych. 

 

Przyczynami wypadków są: 

- błędy kierowców (niedostosowanie prędkości jazdy do panujących 

warunków, prowadzenie pojazdu pod wpływem 

alkoholu/narkotyków, nieprzestrzeganie przepisów ruchu 

drogowego itp.); 

- niekorzystne warunki jazdy (gołoledź, mgła itp.); 

- łamanie przepisów w zakresie transportu niebezpiecznych 

substancji chemicznych; 

- zły stan techniczny pojazdów poruszających się po drogach; 

- zły stan techniczny nawierzchni dróg. 
 

Skutki:  
 

- ofiary śmiertelne i ranni; 

- straty materialne; 

- utrudnienia komunikacyjne; 

- pożary (pojazdów, obszarów leśnych itp. w rejonie katastrofy); 

- zanieczyszczenie środowiska w wyniku wycieku paliwa, oleju itp. 
 

Wnioski: 
 

- ryzyko wystąpienia duże; 

- ryzyko dużej ilości ofiar (np. zderzenie autobusu z pociągiem); 

- prewencja. 
 

Ocena ryzyka: 
 

- kategoria prawdopodobieństwa – 4 (prawdopodobne); 

- kategoria skutków – D (duże), kategoria Z, M, S; 

- wartość ryzyka – duże; 
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- akceptacja ryzyka – tolerowane (dopuszczalne). 

 

KOLEJOWE 
 

       Katastrofy kolejowe występują stosunkowo rzadko. Mogą mieć charakter 

lokalny. Jednak duża ilość przewożonych pasażerów, wielkość i różnorodność 

niebezpiecznych ładunków (chemiczne, toksyczne, łatwopalne itp.) zwiększają 

skalę i rozmiar zagrożeń, które w równej mierze dotyczą pasażerów                     

i mieszkańców miejscowości w pobliżu szlaku kolejowego. 

       Zagrożenie na terenie Gminy Wyszków może występować na trasie 

przebiegu linii kolejowej relacji Warszawa Wileńska – Ostrołęka o łącznej 

długości - 6 km. 
 

Skutki:  
 

- ofiary śmiertelne i ranni; 

- straty materialne; 

- utrudnienia w ruchu kolejowym; 

- pożary (pojazdów, obszarów leśnych itp. w rejonie katastrofy); 

- zanieczyszczenie środowiska w wyniku wycieku paliwa, oleju itp. 
 

Wnioski: 
 

- ryzyko wystąpienia małe; 

- ryzyko dużej ilości ofiar (np. zderzenie autobusu z pociągiem); 
 

Ocena ryzyka: 
 

- kategoria prawdopodobieństwa – 1 (bardzo rzadkie); 

- kategoria skutków – D (duże), kategoria Z, M, S; 

- wartość ryzyka – małe; 

- akceptacja ryzyka – akceptowane. 

LOTNICZE 
 

 Powiat wyszkowski nie znajduje się w bezpośrednim zagrożeniu 

katastrofami lotniczymi, jednak przelatujące samoloty pasażerskie, sportowe      

i wojskowe mogą być potencjalnym zagrożeniem w przypadku awarii.  
 

Skutki:  
 

- ofiary śmiertelne i ranni; 

- duże straty materialne; 

- skażenie dużych powierzchni ziemi i wód gruntowych; 
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- pożar. 

Wnioski: 
 

- ryzyko wystąpienia małe; 

- ryzyko dużej ilości ofiar. 
 

Ocena ryzyka: 
 

- kategoria prawdopodobieństwa – 1 (bardzo rzadkie); 

- kategoria skutków – D (duże), kategoria Z, M, S; 

- wartość ryzyka – małe; 

- akceptacja ryzyka – akceptowane. 

      Szpital Powiatowy w Wyszkowie, ul. KEN 1 posiada (utwardzone                

z podgrzewaną płytą, oświetlone) lądowisko dla śmigłowców sanitarnych            

i ratowniczych, przeznaczone do startów i lądowań w dzień i w nocy. 

   

 

BUDOWLANE 
 

     Do groźnych katastrof lokalnych należy zaliczyć katastrofy budowlane 

spowodowane awarią sieci gazowej, rozległe awarie sieci ciepłowniczej              

i wodociągowej oraz obsunięcia stropów lub nadwerężenie ważnych elementów 

konstrukcyjnych budynków. 

Zagrożenia mogą również wynikać ze złego stanu technicznego budynków, 

dużej ilości zalegającego śniegu na dachach. 

 

Skutki:  
 

- zagrożenie dla zdrowia i życia osób; 

- duże straty materialne; 

- pożar lub skażenie chemiczne. 
 

Wnioski: 
 

- ryzyko wystąpienia małe; 

- przyczyny powstania katastrofy budowlanej mogą się sumować                  

i zwiększyć prawdopodobieństwo jej wystąpienia; 

- kontrole w budynkach instalacji gazowej, przewodów kominowych itp. 
 

Ocena ryzyka: 
 

- kategoria prawdopodobieństwa – 2 (rzadkie); 

- kategoria skutków – C (średnie), kategoria Z, M; 



41 

- wartość ryzyka – małe; 

- akceptacja ryzyka – akceptowane. 

 

ZAGROŻENIA TERRORYSTYCZNE 
 

      Wzrost przestępczości oraz powstawanie grup przestępczych o charakterze 

mafijnym powoduje prawdopodobieństwo dokonania na obszarze powiatu 

aktów terroru.  

      Terroryzm to metoda działania polegająca na przemocy wobec 

pojedynczych osób, aparatu władzy lub wobec przypadkowych członków 

społeczeństwa, przez zamachy na urzędy, lokale publiczne itp. 

       W ostatnich latach zagrożenie to nabrało szczególnego znaczenia i w coraz 

większym stopniu stanowi realną groźbę jego wystąpienia. Zmiany polityczne 

zachodzące na świecie, a szczególnie międzynarodowe konflikty doprowadziły 

do drastycznych podziałów narodów świata, co sprzyja działalności 

terrorystycznej. 

      Zagrożone terroryzmem mogą być budynki administracji lokalnej, obiekty 

użyteczności publicznej (centra handlowe, kino, stadiony itp.), środki transportu, 

placówki oświatowe, mosty itp. 

      Przyczynami powstawania zagrożenia są: 
 

- niezadowolenie skrajnych ugrupowań; 

- wymuszanie przez terrorystów poparcia dla ich działań. 

 

Skutki:  
 

- duża ilość zabitych i rannych; 

- duże straty materialne; 

- zakłócenia bezpieczeństwa i porządku publicznego; 

- zakłócenia w funkcjonowaniu lokalnych społeczności. 
 

Wnioski: 
 

- ryzyko wystąpienia zamachu terrorystycznego w gminie jest średnie, a na 

pozostałym obszarze powiatu minimalne. 

 

Ocena ryzyka: 
 

- kategoria prawdopodobieństwa – 3 (możliwe); 

- kategoria skutków – D (duże), kategoria Z, M, S; 

- wartość ryzyka – średnie; 

- akceptacja ryzyka – tolerowane (dopuszczalne). 
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       ZAKŁÓCENIA BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU 

PUBLICZNEGO 
 

     Głównymi zdarzeniami zakłócającymi bezpieczeństwo i porządek publiczny 

są protesty społeczne oraz zakłócenie bezpieczeństwa podczas imprez 

masowych. 

      Do zakłócania bezpieczeństwa i porządku publicznego może dojść w wyniku 

protestu grup społecznych nie zadowolonych z warunków pracy i płacy. 

Grupami zawodowymi, których strajk może sparaliżować funkcjonowanie 

lokalnych społeczności są; rolnicy, bezrobotni, służba zdrowia, kierowcy             

i przewoźnicy oraz nauczyciele. 

     Przyczynami zakłóceń bezpieczeństwa i porządku publicznego mogą być 

-  niezadowolenie społeczne spowodowane złą sytuacją polityczno-

gospodarczą; 

-   drastyczny wzrost cen; 

-   niewystarczająca pomoc ofiarom (wichur, powodzi, suszy itp.); 

-   konflikt między kibicami; 

-   złe zabezpieczenie imprezy sportowej lub masowej (artystycznych, 

masowych itp.). 

 

Skutki:  
 

- zagrożenie dla zdrowia i życia osób; 

- duże straty materialne; 

- okupacja obiektów użyteczności publicznej; 

- zakłócenie przebiegu imprez sportowych lub masowych (artystycznych, 

rozrywkowych itp.); 

- zakłócenia w normalnym funkcjonowaniu lokalnych społeczności. 

 

Wnioski: 
 

- ryzyko wystąpienia małe; 

- szczególnie uciążliwe mogą być protesty pracowników służby zdrowia. 
 

Ocena ryzyka: 
 

- kategoria prawdopodobieństwa – 2 (rzadkie); 

- kategoria skutków – C (średnie), kategoria Z, M, S; 

- wartość ryzyka – małe; 

- akceptacja ryzyka – akceptowane. 
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1.1. KATALOG ZAGROŻEŃ – GMINY WYSZKÓW 
 

ZAGROŻENIA  

SKUTKI 

 

 ZAGROŻENIA 

UDERZENIA BRONIĄ 

KLASYCZNĄ 

  
AWARIE, KATASTROFY, 

TERRORYZM 

    

- zniszczenie infrastruktury energetycznej,    

gazowniczej, ciepłowniczej, wodociągowej, 

kanalizacyjnej i telekomunikacji 

- zagruzowanie ulic 

- straty  bezpowrotne ludzi 

 

   

 

na obiekty budowlane 

 i infrastruktury technicznej 

   

katastrofa budowlana, 

wybuch gazu 

 

 

    

- zagruzowanie ulic, placów i ludzi 

- uwolnienie gazu; pożary 

- straty bezpowrotne ludzi 

- zniszczenie sieci energetycznej, 

ciepłowniczej, wodociągowej, kanalizacyjnej 

- nieprzejezdność zgruzowanych ulic 

   

 
awaria budowlana 

infrastruktury drogowej 

  
awaria budowlana 

infrastruktury drogowej 

 

    
 

 

   - straty bezpowrotne ludzi 

- zniszczenia infrastruktury komunikacyjnej 

- niedrożność ciągów komunikacyjnych 

- zniszczenie infrastruktury 

telekomunikacyjnej 

   

 
na zakłady pracy 

  
awaria technologiczna  

     

 - straty sanitarne i bezpowrotne ludzi 

- zniszczenia infrastruktury komunikacyjnej 

- niedrożność ciągów komunikacyjnych 

- zniszczenie infrastruktury 

telekomunikacyjnej 

   

 na obiekty komunikacyjne   katastrofy komunikacyjne  
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SKUTKI  

- pożary, brak wody, zniszczenie upraw 

- awarie w zakładach pracy i transporcie 

- wzrost zachorowań na choroby układu krążenia 

możliwość wystąpienia epidemii, epizootii  
- awarie w zakładach pracy, transporcie 

- awarie sieci wodociągowych, ciepłowniczych, 

energetycznych, telekomunikacyjnych 

odmrożenia, możliwość epidemii  

- trudności w komunikacji 

- awarie sieci energetycznych 

- trudności w zaopatrzeniu zakładów pracy, ludności 

katastrofy budowlane  

- zniszczenie lasów, upraw, zabudowań 

- zniszczenie infrastruktury energetycznej, 

telekomunikacyjnej 

- uwolnienie substancji niebezpiecznych 

bezdomność  
- straty bezpowrotne ludzi i zwierząt 

- braki wody, żywności i pasz 

- uwolnienie substancji niebezpiecznych 

- możliwość wystąpienia epidemii i epizootii 

- możliwość wystąpienia plagi owadów 

- zniszczenie upraw, infrastruktury, cmentarzy                  

i grzebowisk zwierząt 

- rozmycie mogilników  

bezdomność 
- zniszczenia zabudowań, drzewostanu, upraw 

- zniszczenia linii energetycznych                                        

i telekomunikacyjnych 

- nieprzejezdność dróg i szlaków kolejowych 

straty sanitarne ludzi i zwierząt 

DZIAŁANIE SIŁ PRZYRODY 

susze – wysokie temperatury 

 

śnieżyce 

pożary 

powodzie 

huragany, trąby powietrzne 

niskie temperatury 
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OCENA RYZYKA  
 

Kategoria zagrożeń* Nr scenariusza 

Opis scenariusza 

/zidentyfikowane 

zagrożenie 

Potencjalna 

lokalizacja 
Zdarzenie inicjujące 

Składniki ryzyka 
Stosowane 

procedury prawdopodobieństwo skutki 
wartości 

ryzyka 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Spowodowane 

siłami natury 

1 - powódź 

wezbrania powodziowe 

zaliczane są do powodzi 

opadowych oraz 

roztopowo-zatorowych 

wzdłuż doliny 

rzeki Bug 

intensywne/długotrwałe opady, 

spływ wód powodziowych         

z górnych części zlewni, 

intensywne roztopy, zatory 

lodowe lub śryżowe 

5  
(bardzo prawdopodobne) 

C 

 (średnie) 
duże 

 

 

PRK – 4 

 

PRK - 11 

 
 
 
 
 

2 – silne 
(huraganowe) 
wiatry 

zmiany klimatyczne 
podnoszą 
prawdopodobieństwo 
wystąpienia 

teren całego 
gminy 

silne wiatry i gwałtowne 
wichury, powstałe na skutek 
dużych spadków lub wzrostów 
ciśnienia atmosferycznego 

3 
(możliwe) 

C 
(średnie) 

średnie 

3 – nadmierne 
opady 
deszczu/śniegu, 
silne mrozy  
/oblodzenia 

scenariusz trudny do 
prognozowania, 
zarówno pod względem 
czasu trwania jak               
i intensywności 

teren całej gminy 

 
intensywne opady 
 
spadek temperatury 

4 – susza/upały 
anomalie pogodowe, 
wystąpienie trudne do 
określenia 

teren całego 
gminy 

wysokie temperatury, 
utrzymujące się przez dłuższy 
czas 

5 - pożary 

podpalenia, awarie 
urządzeń elektrycznych, 
wyładowania 
atmosferyczne, 
samozapalenie itp. 

tereny leśna 
terenie gminy 

szybki rozprzestrzenianie się 
pożaru 

4 
(prawdopodobne) 

C 
(średnie) 

średnie 

 
 
 
 
 

 
PRK - 5 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Spowodowane 
czynnikiem 

biologicznym 

1 - epidemie 
zagrożenie wtórne 
mogące wystąpić na 
skutek innych zdarzeń 
katastroficznych 
(powódź, susza itp.), 
powstają w wyniku 
niezachowania 
określonych warunków 
sanitarno-higienicznych 
lub migracji innych 
mikroorganizmów (np. 
bakterie i wirusy 
chorobotwórcze 
przenoszone przez 
wędrowne ptaki) 

teren całej gminy 
sprzyjające warunki (np. duże 
skupiska ludzkie, warunki 
pogodowe itp.) 

2 
(rzadkie) 

C 
(średnie) 

małe PRK - 2 

2- epizootie 
2 

(rzadkie) 
C 

(średnie) 
małe PRK - 3 

3 - epifitozy 
2 

 (rzadkie) 
C 

(średnie) 
małe 

 

Katastrofy 

1 - drogowe rozwój cywilizacyjny, 
duża intensywność 
ruchu na danym 
obszarze, ograniczona 
infrastruktura, 
niekorzystne warunki 
pogodowe 

Infrastruktura 
komunikacyjna       

i techniczna 
zgodnie                    

z właściwością 
odpowiedzialności 

błąd ludzki, awaria urządzeń, 
atak terrorystyczny itp. 

4 
(prawdopodobne) 

D 
(duże) 

duże 

PRK -10 

2 - kolejowe 
1 

(bardzo rzadkie) 
D 

(duże) 
małe 

3 - lotnicze 

Rozwój cywilizacyjny, 
duża intensywność 
ruchu na danym 
obszarze, niekorzystne 
warunki cywilizacyjne 

1 
(bardzo rzadkie) 

D 
(duże) 

małe 

4 - budowlane rozwój cywilizacyjny 

wybuch gazu, atak 
terrorystyczny itp. 2 

(rzadkie) 
C 

(średnie) 
małe 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Spowodowane 
rozwojem 

technologicznym       
i awariami 

1 - chemiczne 

rozwój cywilizacyjny 

teren całej gminy 

awaria przemysłowa, katastrofa 
komunikacyjna 2 

(rzadkie) 
D 

(duże) 
średnie PRK - 5 

2 - radiacyjne 

katastrofa komunikacyjna, 
awaria w elektrowni jądrowej 
(opad promieniotwórczy) 

2 
(rzadkie) 

C 
(średnie) 

małe PRK - 1 

3 - zakłócenia    
w systemie 
energetycznym 

anomalie pogodowe 

silne huraganowe wiatry, opady 
mokrego śniegu 3 

(możliwe) 
C 

(średnie) 
średnie 

PRK - 10 

4 - zakłócenia   
w systemie 
gazowym 

scenariusz trudny do 
prognozowania 

rozszczelnienie  instalacji, 
wybuch, błąd ludzki, atak 
terrorystyczny 

2 
(rzadkie) 

C 
(średnie) 

małe 

Terrorystyczne 1 - terroryzm 

podłożenie ładunku 
wybuchowego, zajęcie 
obiektów, 
uprowadzenie 
zakładników, 
uprowadzenie środków 
transportu                   
(np. samolotu itp.) 

teren całej gminy 

niezadowolenie społeczne, 
ekonomiczne, religijne, które 
prowadzić może do 
irracjonalnych przesłanek, 
ślepej determinacji, fanatyzmu 
religijnego albo despotyzmu 
oraz chęci uzyskania żądań 
(politycznych, gospodarczych, 
osobistych) 

3 
(możliwe) 

D  
(duże) 

 
średnie 

 
 

PRK - 8 

Protesty społeczne 
1 - protesty 
społeczne 

blokada dróg, 
okupacja i blokada 
obiektów, zamieszki 

teren całej gminy 
niezadowolenie społeczne, 
ekonomiczne, polityczne, 
religijne itp. 

2 
(rzadkie) 

C 
(średnie) 

małe 

 

* na podstawie Raportu cząstkowego o zagrożeniach z województwa mazowieckiego 
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1.3.  MAPY RYZYKA 
 

 Mapy ryzyka zamieszczono przy charakterystyce zagrożeń. 

 

1.4.  MAPY ZAGROŻEŃ 
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2. ZADANIA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 
     

     2.1.  SIATKA BEZPIECZEŃSTWA DLA POSZCZEGÓLNYCH FAZ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 
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2.   KATASTROFY TECHNICZNE 

 

poważne awarie 

skażenia 

chemiczne na 
lądzie 

zapobieganie                    

 
 

   

przygotowanie                      

reagowanie                      

odbudowa                      

skażenia 

radiacyjne 

zapobieganie                       

przygotowanie                       

reagowanie                       

odbudowa                       

katastrofy 

budowlane 

zapobieganie                       

przygotowanie                      

reagowanie                      

odbudowa                      

zakłócenia        

w systemie 

energetycznym 

zapobieganie                      

przygotowanie                      

reagowanie                      

odbudowa                      

zakłócenia        
w systemie 

paliwowym 

zapobieganie                      

przygotowanie                      

reagowanie                      

odbudowa                      

zakłócenia        

w systemie 
gazowym 

zapobieganie                      

przygotowanie                      

reagowanie                      

odbudowa                      
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koordynujący wiodący wspomagający 
 

 

Zdarzenie 
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3.  ZAGROŻENIE SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNE 

epidemia 

zapobieganie                        

przygotowanie                       

reagowanie                       

odbudowa                       

epizootia 

zapobieganie                       

przygotowanie                       

reagowanie                       

odbudowa                       

epifitoza 

zapobieganie                       

przygotowanie                       

reagowanie                       

odbudowa                       

 

4.  ZAKŁÓCENIA BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO (ZAGROŻENIA WEWNĘTRZNE) 
 

protesty 

społeczne 

zapobieganie                        

przygotowanie                       

reagowanie                       

odbudowa                       

terroryzm 

zapobieganie                        

przygotowanie                        

reagowanie                        

odbudowa                        
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2.2.  ZADANIA W POSZCZEGÓLNYCH FAZACH ZAGROŻENIA 
Powódź – faza zapobiegania/ograniczania skutków 

Podmiot wiodący – zadania Podmiot wspomagający -  zadania 

REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ 

 
Podstawa prawna 

 
STAROSTA 

 

 
Podstawa prawna 

 
 
 prowadzenie ośrodka koordynacyjno - informacyjnego ochrony 

przeciwpowodziowej (OKI) 
 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. 

 
IMGW 
 monitorowanie zagrożeń hydrologiczno-meteorologicznych 
 opracowywanie i przekazywanie prognoz meteorologicznych    

oraz hydrologicznych 

 
 

ustawy:  
 prawo wodne  
 o działach administracji 

rządowej 
 
 
 
 
 

 

 
 analiza i ocena zagrożeń 
 ocena stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu 
 opracowanie propozycji działań zapobiegawczych 
 ocena możliwych strat ludzkich, mienia i infrastruktury 
 

 
ustawy: 
 o zarządzaniu kryzysowym 
 o samorządzie 

powiatowym 

BURMISTRZ/BURMISTRZ 
 
ustawy: 
 o zarządzaniu kryzysowym 
 o samorządzie gminnym 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 analiza i ocena zagrożeń 
 ocena stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego gminy 
 opracowanie propozycji działań zapobiegawczych 
 ocena możliwych strat ludzkich, mienia i infrastruktury 

ZARZĄD MELIORACJI I URZADZEŃ WODNYCH ustawa 
 prawo wodne 

 
zadania wynikające ze 
statutu ZMiUW 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 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 programów małej retencji 
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Powódź – faza przygotowania 

Podmiot wiodący – zadania Podmiot wspomagający -  zadania 

STAROSTA Podstawa prawna BURMISTRZ/ WÓJT Podstawa prawna 

 
 wydanie wytycznych do gminnych planów zarządzania 

kryzysowego 
 zatwierdzenie gminnych planów zarządzania kryzysowego 
 zapewnienie sił i środków przewidzianych do użycia w akcji 

przeciwpowodziowej 
 opracowanie planu operacyjnego ochrony przed powodzią 
 ogłoszenie pogotowia przeciwpowodziowego 
 prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu 

zarządzania kryzysowego 
 
 

 
ustawy: 
 o samorządzie 

powiatowym 
 o zarządzaniu kryzysowym 
 
 

 
 opracowanie planów zarządzania kryzysowego 
 opracowanie planu operacyjnego 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 

 
IMGW 
 
 wykonywanie bieżących analiz meteorologicznych i ocen sytuacji hydrologicznej 

oraz meteorologicznej 
 opracowywanie i przekazywanie prognoz, komunikatów i ostrzeżeń organom 

administracji publicznej oraz mediom zgodnie z rozporządzeniem MŚ 
 uświadamianie społeczeństwa i powszechna edukacja  
 

 
ustawa:  
 o samorządzie gminnym  

 
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 

 

SP ZZOZ 
 
ustawy: 
 o służbie zdrowia 
 o Państwowym 

Ratownictwie Medycznym 
 

 
 przygotowanie placówek ochrony zdrowia oraz sił i środków do zapewnienia opieki 

medycznej w warunkach sytuacji kryzysowej 
 

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE 
 
 
ustawa:  
 o pomocy społecznej 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 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 
 udział w szkoleniu kadr  
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Powódź – faza reagowania 

Podmiot wiodący – zadania Podmiot wspomagający -  zadania 

STAROSTA Podstawa prawna BURMISTRZ / WÓJT Podstawa prawna 

 
  uruchomienie procedur reagowania kryzysowego 
    określonych w Planie Zarządzania Kryzysowego Powiatu 
    Wyszkowskiego 
  koordynacja działań służb, inspekcji i straży oraz innych 
    instytucji  
  koordynacja wykonania zadań z zakresu obrony cywilnej 
    powiatu 
  wnioskowanie o pomoc sił i środków wojewody lub SZ RP 
  współpraca i koordynacja działań ratowniczych organizacji 
    pozarządowych 
  zwołanie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 
 przekazywanie komunikatów i ostrzeżeń 
 ogłaszanie alarmu przeciwpowodziowego 
 koordynacja ewakuacji prewencyjnej ludności z terenów 

zagrożonych (realizują Burmistrz/burmistrz) 
 nadzór nad realizacją zadań samorządu gminnego 

powiatowego pod względem jakości działalności jednostek 
organizacyjnych pomocy społecznej 

 współpraca z organizacjami pozarządowymi 
 
 

 
ustawy: 
 o samorządzie 

powiatowym 
 o zarządzaniu kryzysowym 

 
 

 

 

 uruchomienie procedur reagowania kryzysowego określonych w Gminnych Planach 
Zarządzania Kryzysowego 

 uruchomienie własnych sił i środków 
 prowadzenie całodobowych dyżurów  
 wnioskowanie o pomoc sił i środków starosty, wojewody, SZ RP 
 zwołanie Gminnych Zespołów Zarządzania Kryzysowego 
 prowadzenie ewakuacji 
 przekazywanie komunikatów i ostrzeżeń 
 współpraca z organizacjami pozarządowymi 
 
IMGW 
 
 udzielanie informacji o aktualnych warunkach hydrologicznych i meteorologicznych 
 przekazywanie komunikatów i ostrzeżeń   
 
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej 
 
 prowadzenie całodobowych dyżurów  
 sterowanie falą wezbrań powodziowych  
 sporządzanie bieżących informacji dla właściwego CZK 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 
 
 

 
ustawy: 
 o samorządzie gminnym 
 o zarządzaniu kryzysowym 
 prawo wodne 

KP PSP 
 

 
ustawa: 
 o PSP 

 

 

 udział w akcji ratowniczej 

KPP 
 
ustawa:  
 o policji 
 
 

 zabezpieczenie akcji ratowniczej 
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SP ZZOZ 
 

ustawy: 
 o służbie zdrowia 
 o Państwowym 

Ratownictwie Medycznym 
 

 
 zapewnienie osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego odpowiednich 

świadczeń opieki zdrowotnej 
 nadzór nad  ratownictwem medycznym 
 wniosek o wsparcie  w zakresie działań lotniczego ratownictwa medycznego  

 
 
Powiatowy Państwowy Inspektor Sanitarny 

 
 monitorowanie sytuacji epidemicznej  

 

POWIATOWY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO 
 
ustawa: 
 prawo budowlane  

 bieżące monitorowanie stanu bezpieczeństwa obiektów budowlanych w 
zagrożonych rejonach 

 
 
 

ZARZĄDCY DRÓG 
 
 
ustawy: 
 o drogach publicznych  

 o samorządzie 

powiatowym 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich 

dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje 
bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia 
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Powódź – faza odbudowy 

Podmiot wiodący – zadania Podmiot wspomagający -  zadania 

WOJEWODA Podstawa prawna STAROSTA Podstawa prawna 

 
 kierowanie działaniami z zakresu usuwania skutków 
 koordynacja działań ośrodków interwencji kryzysowej 

(zadania własne powiatu) 
 ocena stanu i efektywności pomocy społecznej 
 nadzór nad realizacją zadań realizowanych przez gminy 

dotyczących przyznawania i wypłacania zasiłków celowych 
na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub 
ekologiczną 

 sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej 
ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia 
społecznego 

 finansowe wspieranie programów w określonym przez 
wojewodę obszarze pomocy społecznej, realizowanych 
przez jednostki samorządu terytorialnego lub podmioty 
uprawnione 

 sporządzenie listy zbiorczej zasiłków z terenu województwa 
i wnioskowanie do Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji o uruchomienie środków z rezerwy celowej 
na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych 

 

 
ustawy:  
 wojewodzie i administracji 

rządowej w województwie 
 o pomocy społecznej 
 o zarządzaniu kryzysowym 

 
 nadzorowanie działań ośrodków interwencji kryzysowej 
 sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej wojewodzie 
 ocena stanu i efektywności pomocy społecznej 
 
PINB 
 
 ocena stanu technicznego uszkodzonych budynków  
 ocena stanu technicznego uszkodzonych obiektów infrastrukturalnych (drogi, drogi 

kolejowe, sieci uzbrojenia terenu) 
 stosowanie uproszczonych procedur administracyjnych dotyczących odbudowy, 

remontów i rozbiórek budynków zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku 
działania żywiołu 
 

 
ustawy: 
 o szczególnych zasadach 

odbudowy, remontów       
i rozbiórek obiektów 
budowlanych 
zniszczonych lub 
uszkodzonych w wyniku 
działania żywiołu 

 prawo budowlane 
 o zarządzaniu kryzysowym 

 

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII 
 
ustawy: 
 o ochronie zdrowia 

zwierząt oraz zwalczaniu 
chorób zakaźnych 
zwierząt 

 o inspekcji weterynaryjnej 
 

 
 pomoc i koordynacja przy organizacji utylizacji padliny 
 monitoring i działania w zakresie zwalczania zachorowalności zwierząt na terenach 

objętych powodzią 
 
 

SP ZZOZ 
 
ustawy: 
 o zapobieganiu i 

zwalczaniu zakażeń          
i chorób zakaźnych u ludzi 

 państwowa inspekcja 
sanitarna 

 
rozporządzenie MZ 
 w sprawie jakości wody 

przeznaczonej do spożycia 
przez ludzi 
 

 
 zapewnienie opieki medycznej poszkodowanym 

 współpraca przy organizacji pomocy psychologicznej 

 
Państwowa Inspekcja Sanitarna 
 zapewnienie bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego  

 monitoring jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 

 

ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH 
 
zadania wynikające           
ze statutu ZMiUW 
 

 odbudowa wałów przeciwpowodziowych i ich wzmacnianie 
 udrażnianie koryt rzek 
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Huragany – faza zapobiegania/ograniczania skutków 

Podmiot wiodący – zadania Podmiot wspomagający -  zadania 

POWIATOWY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO Podstawa prawna STAROSTA Podstawa prawna 

 
 kontrola działań nadzoru budowlanego  
 monitorowanie prac budowlanych i tworzenie zaleceń 

naprawczych 
 unormowanie zasad projektowania i wykonywania obiektów 

odpornych na gwałtowne zjawiska przyrodnicze  

 
ustawa: 
 prawo budowlane 

 

 
 analiza i ocena zagrożeń 
 opracowanie planu działań zapobiegawczych 
 ocena możliwych strat ludzkich, mienia i infrastruktury 

 
IMGW 
 monitorowanie zagrożeń hydrologiczno-meteorologicznych 
 opracowywanie i przekazywanie prognoz meteorologicznych oraz hydrologicznych 
 

 
ustawy: 
 o zarządzaniu kryzysowym 
 o samorządzie 

powiatowym 
 

 
ZAKŁAD ENERGETYCZNY 

 
ustawa: 
 prawo energetyczne 

 
 współdziałanie samorządami terytorialnymi w sprawach planowania i realizacji 

systemów zaopatrzenia w energię (np. możliwość zastosowania na terenach 
zabudowanych, zagrożonych huraganami, kablowe (podziemne) zasilanie 
energetyczne w zastępstwie sieci napowietrznych) 
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Huragany – faza przygotowania 

Podmiot wiodący – zadania Podmiot wspomagający -  zadania 

STAROSTA Podstawa prawna BURMISTRZ/ WÓJT Podstawa prawna 

 
 
 wydanie wytycznych do gminnych planów zarządzania 

kryzysowego 
 zatwierdzenie gminnych planów zarządzania kryzysowego 
 zapewnienie sił i środków przewidzianych do reagowania 

kryzysowego 
 
 

 
 
ustawy: 
 o samorządzie 

powiatowym 
 o zarządzaniu kryzysowym 
 
 

 
 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 
 
IMGW 
 
 wykonywanie bieżących analiz meteorologicznych i ocen sytuacji hydrologicznej 

oraz meteorologicznej 
 opracowywanie i przekazywanie prognoz, komunikatów i ostrzeżeń organom 

administracji publicznej oraz mediom zgodnie z rozporządzeniem MŚ 
 uświadamianie społeczeństwa i powszechna edukacja  
 

 
ustawy:  
 prawo wodne 

 o samorządzie gminnym  

 
 
 

SP ZZOZ 
 
ustawy: 
 o służbie zdrowia 
 o Państwowym 

Ratownictwie Medycznym 
 

 
 przygotowanie placówek ochrony zdrowia oraz sił i środków do zapewnienia opieki 

medycznej w warunkach sytuacji kryzysowej 
 

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE 
 
ustawa: 
 o pomocy społecznej  

 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 
 
  

 ZAKŁAD ENERGETYCZNY 
 

 

ustawa: 

 prawo energetyczne 

 

 

 

 
 

 opracowywanie planów działania na wypadek zagrożenia wystąpienia awarii o 

znacznych rozmiarach w systemie elektroenergetycznym oraz odbudowy tego 

systemu po wystąpieniu awarii 
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Huragany – faza reagowania 

Podmiot wiodący – zadania Podmiot wspomagający -  zadania 

STAROSTA Podstawa prawna BURMISTRZ/ WÓJT Podstawa prawna 

 
 powołanie PZZK 
 koordynacja i realizacja zadań ujętych w powiatowym 

planie zarządzania kryzysowego 
 przekazywanie komunikatów i ostrzeżeń 
 koordynowanie systemu ratownictwa medycznego oraz 

nadzór nad systemem na terenie powiatu 
 koordynacja ewakuacji prewencyjnej ludności z terenów 

zagrożonych (realizują Burmistrz/burmistrz) 
 nadzór nad realizacją zadań samorządu gminnego              

i powiatowego pod względem jakości działalności jednostek 
organizacyjnych pomocy społecznej 

 współpraca z organizacjami pozarządowymi 
 wnioskowanie do wojewody o użycie pododdziałów lub 

oddziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej 
 
 
 

 
ustawy: 
 o samorządzie 

powiatowym 
 o zarządzaniu kryzysowym 

 
 

 

 

 powołanie GZZK 
 koordynacja i realizacja zadań ujętych w gminnym planie zarządzania 

kryzysowego 
 przekazywanie komunikatów i ostrzeżeń 
 prowadzenie ewakuacji prewencyjnej ludności z terenów zagrożonych  
 nadzór nad realizacją zadań działalności jednostek organizacyjnych pomocy 

społecznej 
 współpraca z organizacjami pozarządowymi 
 wnioskowanie o użycie pododdziałów lub oddziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej 

Polskiej 
 
IMGW 
 
 udzielanie informacji o aktualnych warunkach hydrologicznych i meteorologicznych 
 przekazywanie komunikatów i ostrzeżeń   
 
WINB 
 
 bieżące monitorowanie stanu bezpieczeństwa obiektów budowlanych                       

w zagrożonych rejonach 
 
 

 
ustawy: 
 prawo wodne 
 o samorządzie gminnym 
 o zarządzaniu kryzysowym 
 prawo budowlane 

SP ZZOZ 
ustawy: 
 o zapobieganiu oraz 

zwalczaniu zakażeń          
i chorób zakaźnych u ludzi 

 o Państwowym 
Ratownictwie Medycznym 

 

 

 

 

 

 

 

 zapewnienie osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego odpowiednich 
świadczeń opieki zdrowotnej 

 nadzór nad  ratownictwem medycznym 
 wniosek o wsparcie w zakresie działań lotniczego ratownictwa medycznego  
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Huragany – faza odbudowy 

Podmiot wiodący – zadania Podmiot wspomagający -  zadania 

WOJEWODA Podstawa prawna STAROSTA Podstawa prawna 

 
 kierowanie działaniami z zakresu usuwania skutków 
 koordynacja działań ośrodków interwencji kryzysowej 

(zadania własne powiatu) 
 ocena stanu i efektywności pomocy społecznej 
 nadzór nad realizacją zadań realizowanych przez gminy 

dotyczących przyznawania i wypłacania zasiłków celowych 
na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub 
ekologiczną 

 sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej 
ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia 
społecznego 

 finansowe wspieranie programów w określonym przez 
wojewodę obszarze pomocy społecznej, realizowanych 
przez jednostki samorządu terytorialnego lub podmioty 
uprawnione 

 sporządzenie listy zbiorczej zasiłków z terenu województwa 
i wnioskowanie do Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji o uruchomienie środków z rezerwy celowej 
na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych 
 

 

 
zarządzenie  Ministra SWiA:   
 w sprawie ustalenia 

regulaminu 
organizacyjnego MSWiA 

 
 nadzorowanie działań ośrodków interwencji kryzysowej 
 sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej wojewodzie 
 ocena stanu i efektywności pomocy społecznej 
 
PINB 
 
 ocena stanu technicznego uszkodzonych budynków  
 ocena stanu technicznego uszkodzonych obiektów infrastrukturalnych (drogi, drogi 

kolejowe, sieci uzbrojenia terenu) 
 stosowanie uproszczonych procedur administracyjnych dotyczących odbudowy, 

remontów i rozbiórek budynków zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku 
działania żywiołu 
 

 
ustawy: 
 o samorządzie 

powiatowym 
 o szczególnych zasadach 

odbudowy, remontów i 
rozbiórek obiektów 
budowlanych zniszczonych 
lub uszkodzonych w 
wyniku działania żywiołu 

 prawo budowlane 
 

NADLEŚNICTWO 
 

 
 odbudowa ekosystemów leśnych (rezerwy finansowe na naprawianie szkód) 

 

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE 
 
 
ustawy: 
 o pomocy społecznej 
 

 
 analiza skuteczności pomocy społecznej 

ZAKŁAD ENERGETYCZNY 
 

ustawa: 

 prawo energetyczne 
 
 odbudowa systemów elektroenergetycznych po wystąpieniu awarii 

SP ZZOZ 
ustawy: 
 o służbie zdrowia 
 o zapobieganiu i 

zwalczaniu zakażeń i 
chorób zakaźnych u ludzi 

 
 zapewnienie opieki medycznej poszkodowanym 

 współpraca przy organizacji pomocy psychologicznej 
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Wielkoobszarowe pożary lasów – faza zapobiegania/ograniczania skutków 

Podmiot wiodący – zadania Podmiot wspomagający -  zadania 

NADLEŚNICTWO Podstawa prawna STAROSTA Podstawa prawna 

 
 monitoring zagrożenia pożarowego lasu (sieć stałych 

dostrzegalni, punkty meteorologiczne, naziemne patrole 
przeciwpożarowe) 

 tworzenie map numerycznych dających możliwości 
analizowania i zapobiegania zagrożeniom pożarowym 

 modernizacja leśnych dróg dojazdowych i pożarowych 
 tworzenie pasów ochronnych w lasach 
 prowadzanie specjalistycznych szkoleń pracowników 

zajmujących się ochroną przeciwpożarową na wszystkich 
szczeblach 

 działalność propagandowa, dydaktyczna, profilaktyczna: 
audycje, komunikaty, apele, artykuły w prasie, pogadanki    
w szkołach itp. 

 
ustawa: 
 o lasach 

 
rozporządzenia MSWiA:  
 w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej 

budynków, innych 

obiektów budowlanych     

i terenów (rozdz. 9) 

 w sprawie 

przeciwpożarowego 

zaopatrzenia w wodę oraz 

dróg pożarowych 

 
rozporządzenie MŚ:  
 sprawie szczegółowych 

zasad zabezpieczenia 

przeciwpożarowego lasów 

 
rozporządzenie MI: 
 w sprawie wymagań       

w zakresie odległości        

i warunków 

dopuszczających 

usytuowanie drzew          

i krzewów, elementów 

ochrony akustycznej         

i wykonywania robót 

ziemnych w sąsiedztwie 

linii kolejowej, a także 

sposobu urządzania i 

utrzymywania zasłon 

odśnieżnych oraz pasów 

przeciwpożarowych 

 
 
 nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności skarbu 

państwa  w tym wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie określania 
właścicielom lasów zadań dotyczących ochrony lasu i ochrony przeciwpożarowej  

 
ustawy: 
 o lasach 
 o ochronie 

przeciwpożarowej 
 
 

KP PSP 
 ustawa: 
 o Państwowej Straży 

Pożarnej  działalność prewencyjna  
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Wielkoobszarowe pożary lasów – faza przygotowania 

Podmiot wiodący – zadania Podmiot wspomagający -  zadania 

PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA Podstawa prawna NADLEŚNICTWO Podstawa prawna 

 
 wydanie wytycznych do planów ochrony przeciwpożarowej 

lasów  
 zapewnienie sił i środków przewidzianych do reagowania  
 kształcenie kadr dla potrzeb ochrony przeciwpożarowej 

 
 

 

 
ustawy: 
 o działach administracji 

rządowej 
 o zarządzaniu kryzysowym 
 o ochronie 

przeciwpożarowej  
 o Państwowej Straży 

Pożarnej 
 
rozporządzenie Prezesa Rady 
Ministrów:  
 w sprawie szczegółowych 

zasad organizacji 
krajowego systemu 
ratowniczo-gaśniczego 

 
 

 

 
 stworzenie infrastruktury przeciwpożarowej: bazy sprzętowe z wyposażeniem 

zgodnym z wymaganiami wynikającymi z zaliczenia do określonej kategorii 
zagrożenia pożarowego lasu, w tym: powietrzne siły gaśnicze, operacyjne 
jednostki gaśnicze, sieć punktów czerpania wody gaśniczej oraz punkty alarmowo-
dyspozycyjne  

 opracowanie i uzgadnianie z PSP planów ochrony przeciwpożarowej lasów 
 
 
 
 
 
 
 

 
ustawy: 
 o lasach 
 o ochronie 

przeciwpożarowej 
 
rozporządzenia MŚ: 
 w sprawie szczegółowych 

zasad zabezpieczenia 
przeciwpożarowego lasów 

 w sprawie szczegółowych 
warunków i trybu 
sporządzania planu 
urządzenia lasu, 
uproszczonego planu 
urządzenia lasu oraz 
inwentaryzacji stanu lasu 

 

STAROSTA/BURMISTRZ/BURMISTRZ  
ustawy: 
 o zarządzaniu kryzysowym 
 o samorządzie 

powiatowym 
 o samorządzie gminnym 
 
 
 
 
 
 
 

 
 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 
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Wielkoobszarowe pożary lasów – faza reagowania 

Podmiot wiodący – zadania Podmiot wspomagający -  zadania 

PAAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA Podstawa prawna NADLEŚNICTWO Podstawa prawna 

 
 uruchomienie sił i środków  
 koordynacja działań ratowniczych  
 organizacja terenu działań i miejsc stacjonowania sił 

ratowniczych 

 

 

 

 
ustawy: 
 o zarządzaniu kryzysowym 
 o ochronie 

przeciwpożarowej  
 o Państwowej Straży 

Pożarnej 
 

 
rozporządzenie Prezesa Rady 
Ministrów:  
 w sprawie szczegółowych 

zasad organizacji 
krajowego systemu 
ratowniczo-gaśniczego 

 
 
 
 
 

 

 

 
 uruchomienie sił i środków przewidzianych do reagowania na wypadek pożaru 

obszaru leśnego 
 uruchomienie procedur zawartych w planach ochrony przeciwpożarowej lasów  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IMGW 
 
 udzielanie informacji o aktualnych warunkach hydrologicznych i meteorologicznych 
 przekazywanie komunikatów i ostrzeżeń  

 
 

 
ustawy: 
 o lasach 
 o ochronie 

przeciwpożarowej 
 
rozporządzenia MŚ: 
 w sprawie szczegółowych 

zasad zabezpieczenia 
przeciwpożarowego lasów 

 w sprawie szczegółowych 
warunków i trybu 
sporządzania planu 
urządzenia lasu, 
uproszczonego planu 
urządzenia lasu oraz 
inwentaryzacji stanu lasu 

 
ustawa: 
 prawo wodne 
  

STAROSTA  
ustawy: 
 o zarządzaniu kryzysowym 

 o samorządzie 

powiatowym 

 
 

 
 powołanie pZZK 
 koordynacja i realizacja zadań ujętych w powiatowym  planie zarządzania 

kryzysowego 
 przekazywanie komunikatów i ostrzeżeń, alarmowanie ludności 
 koordynowanie systemu ratownictwa medycznego oraz nadzór nad systemem na 

terenie powiatu 
 koordynacja ewakuacji prewencyjnej ludności z terenów zagrożonych (realizują 

Burmistrz/burmistrz) 
 współpraca z organizacjami pozarządowymi 
 wnioskowanie do wojewody o użycie pododdziałów lub oddziałów Sił Zbrojnych 

Rzeczypospolitej Polskiej 
 

SP ZZOZ 
ustawa:  
 o Państwowym 

Ratownictwie Medycznym 
 
 

 zapewnienie osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego odpowiednich 
świadczeń opieki zdrowotnej 
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Wielkoobszarowe pożary lasów – faza odbudowy 

Podmiot wiodący – zadania Podmiot wspomagający -  zadania 

NADLEŚNICTWO Podstawa prawna MINISTER ADMINISTRACJI CYFRYZACJI Podstawa prawna 

 

 odbudowa ekosystemów leśnych - finansowanie prac      

z funduszu leśnego oraz funduszy strukturalnych            

i pomocowych UE 

 
 
ustawa: 
 o lasach 

 

 

Biuro do Spraw Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych 

 

 prowadzenie spraw związanych z inicjowaniem, programowaniem                     

i koordynowaniem działań administracji rządowej w zakresie usuwania skutków 

powodzi, osuwisk ziemnych i innych klęsk żywiołowych, w tym:  

 

 analizowanie potrzeb w zakresie odbudowy i modernizacji obszarów 

dotkniętych klęskami żywiołowymi 

 opracowywanie projektów programów dotyczących usuwania skutków klęsk 

żywiołowych oraz oszacowywania kosztów z tym związanych 

 

 obsługa finansowa działań administracji rządowej związanych z usuwaniem 

skutków klęsk żywiołowych, w tym prowadzenie dokumentacji ponoszonych 

wydatków 

 

 współpraca z organami administracji rządowej, organami administracji 

samorządowej oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadań, 

o których mowa w pkt. 1 

 

 
zarządzenie  Ministra SWiA:   
 w sprawie ustalenia 

regulaminu 
organizacyjnego MSWiA 
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Susza/upały – faza zapobiegania/ograniczania skutków 

Podmiot wiodący – zadania Podmiot wspomagający -  zadania 

REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ Podstawa prawna STAROSTA/BURMISTRZ/ WÓJT Podstawa prawna 

 
  koordynowanie działań związanych z ochroną przed suszą 

 opracowywania programów i planów gospodarowania zasobami  
wodnymi i ochrony wód w dorzeczu w aspekcie ochrony przed 
suszą 

 prowadzenie działań edukacyjnych 
IMGW 
 monitorowanie zagrożeń hydrologiczno-meteorologicznych 
 opracowywanie i przekazywanie prognoz meteorologicznych 

oraz hydrologicznych 
 

 

 
 
ustawy:  
 prawo wodne  
 
 
 
 
 

 
 analiza i ocena zagrożeń 
 opracowanie planu działań zapobiegawczych 
 ocena możliwych strat ludzkich, mienia i infrastruktury 
 

 
ustawy: 
 zarządzaniu kryzysowym 

 

ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH 
ustawa:  
 prawo wodne  
zadania wynikające           
ze statutu ZMiUW 
 

 

 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 
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Susza/upały – faza przygotowania 

Podmiot wiodący – zadania Podmiot wspomagający -  zadania 

BURMISTRZ/BURMISTRZ Podstawa prawna STAROSTA Podstawa prawna 

 

 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 ubezpieczeniach upraw 

rolnych i zwierząt 
gospodarskich 

 o zarządzaniu kryzysowym 

 
 wydanie wytycznych do gminnych planów zarządzania kryzysowego 
 zatwierdzenie gminnych planów zarządzania kryzysowego 
 zapewnienie sił i środków przewidzianych do użycia w sytuacji kryzysowej 

 
IMGW 
 
 wykonywanie bieżących analiz meteorologicznych i ocen sytuacji hydrologicznej 

oraz meteorologicznej 
 opracowywanie i przekazywanie prognoz, komunikatów i ostrzeżeń przed suszą 

organom administracji publicznej oraz mediom zgodnie z rozporządzeniem MŚ 
 uświadamianie społeczeństwa i powszechna edukacja  
 

 

 
ustawy: 
 o samorządzie 

powiatowym 
 o zarządzaniu kryzysowym 
 
  

 

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE 
 
 
ustawa: 
 o pomocy społecznej 

 

 
 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 
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Susza/upały – faza reagowania 

Podmiot wiodący – zadania Podmiot wspomagający -  zadania 

WOJEWODA Podstawa prawna STAROSTA Podstawa prawna 

 
 powołanie WZZK 
 koordynacja i realizacja zadań ujętych w wojewódzkim 

planie reagowania/zarządzania kryzysowego 
 przekazywanie komunikatów i ostrzeżeń 
 koordynowanie systemu ratownictwa medycznego oraz 

nadzór nad systemem na terenie województwa 
 nadzór nad realizacją zadań samorządu gminnego, 

powiatowego i województwa pod względem jakości 
działalności jednostek organizacyjnych pomocy społecznej 

 finansowe wspieranie programów w określonym przez 
wojewodę obszarze pomocy społecznej, realizowanych 
przez jednostki samorządu terytorialnego lub podmioty 
uprawnione 

 współpraca z organizacjami pozarządowymi 
 wnioskowanie o użycie pododdziałów lub oddziałów Sił 

Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej 
 złożenie wniosku do Rady Ministrów o wprowadzenie stanu 

klęski żywiołowej 
 
 

 
ustawy: 
 zarządzaniu kryzysowym 

 wojewodzie i administracji 

rządowej w województwie 

 o Państwowym 

Ratownictwie Medycznym 

o stanie klęski żywiołowej 

 
 uruchomienie procedur reagowania kryzysowego określonych w Plan Zarządzania 

Kryzysowego Powiatu Wyszkowskiego 
 koordynacja działań służb i instytucji resortu (Państwowa Straż Pożarna, Policja) 
 koordynacja wykonania zadań z zakresu obrony cywilnej powiatu 
 
IMGW 
 
 udzielanie informacji o aktualnych warunkach hydrologicznych i meteorologicznych 
 przekazywanie komunikatów i ostrzeżeń  

 

 
ustawy: 
 o samorządzie 

powiatowym 
 o zarządzaniu kryzysowym 
 
 
ustawa: 

prawo wodne 

SP ZZOZ 
 

 
ustawy: 
 o zapobieganiu oraz 

zwalczaniu zakażeń i 
chorób zakaźnych u ludzi 

 o Państwowym 
Ratownictwie Medycznym 

 
 
 
 

 
 
 zapewnienie osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego odpowiednich 

świadczeń opieki zdrowotnej 
 

 

BURMISTRZ/ WÓJT 
 
 
 
ustawy: 
 zarządzaniu kryzysowym 

 o samorządzie gminnym 

 o stanie klęski żywiołowej 

 

 

 powołanie GZZK 
 koordynacja i realizacja zadań ujętych w gminnym planie zarządzania kryzysowego 
 przekazywanie komunikatów i ostrzeżeń 
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Susza/upały – faza odbudowy 

Podmiot wiodący – zadania Podmiot wspomagający -  zadania 

WOJEWODA Podstawa prawna STAROSTA Podstawa prawna 

 
 kierowanie działaniami z zakresu usuwania skutków 
 koordynacja działań ośrodków interwencji kryzysowej 

(zadania własne powiatu) 
 ocena stanu i efektywności pomocy społecznej 
 nadzór nad realizacją zadań realizowanych przez gminy 

dotyczących przyznawania i wypłacania zasiłków celowych 
na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub 
ekologiczną 

 sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej 
ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia 
społecznego 

 finansowe wspieranie programów w określonym przez 
wojewodę obszarze pomocy społecznej, realizowanych 
przez jednostki samorządu terytorialnego lub podmioty 
uprawnione 

 sporządzenie listy zbiorczej zasiłków z terenu 
województwa i wnioskowanie do Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji o uruchomienie środków z 
rezerwy celowej na przeciwdziałanie i usuwanie skutków 
klęsk żywiołowych 

 powołanie komisji do oszacowania szkód powstałych w 
wyniku suszy w gospodarstwach rolnych i działach 
specjalnych produkcji rolnej 

 wnioskowanie do MRiRW o wyrażenie zgody na udzielenie 
pomocy finansowej przez ARiMR 
 

Inspekcja Weterynaryjna 
 
 pomoc i koordynacja przy organizacji utylizacji padliny 
 monitoring i działania w zakresie zwalczania 

zachorowalności zwierząt na terenach objętych suszą 
 

 
rozporządzenie Ministra RiRW: 
 w sprawie szczegółowych 

warunków i trybu 
przyznawania pomocy 
finansowej w ramach 
działania "Przywracanie 
potencjału produkcji rolnej 
zniszczonego w wyniku 
wystąpienia klęsk 
żywiołowych oraz 
wprowadzenie odpowiednich 
działań zapobiegawczych" 
objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007-2013 
 
 

 
rozporządzenie RM: 
 w sprawie realizacji niektórych 

zadań Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa 
 

 
 
 
 
ustawy: 
 ochronie zdrowia zwierząt 

oraz zwalczaniu chorób 
zakaźnych zwierząt 

 o inspekcji weterynaryjnej 
 

 

 prowadzenie spraw związanych z inicjowaniem, programowaniem                 

i koordynowaniem działań administracji samorządowej w zakresie usuwania  

klęsk żywiołowych, w tym:  

 

 analizowanie potrzeb w zakresie odbudowy i modernizacji obszarów 

dotkniętych klęskami żywiołowymi 

 opracowywanie projektów programów dotyczących usuwania skutków klęsk 

żywiołowych oraz oszacowywania kosztów z tym związanych, 

 

 współpraca z organami administracji rządowej, organami administracji 

samorządowej oraz organizacjami pozarządowymi 

 

 

 
ustawy:  
 o samorządzie 

powiatowym 
 o pomocy społecznej 
 o zarządzaniu kryzysowym 

SP ZZOZ  
 
  

 zapewnienie opieki medycznej poszkodowanym 
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Silne mrozy i opady śniegu – faza zapobiegania/ograniczania skutków 

Podmiot wiodący – zadania  Podmiot wspomagający -  zadania 

WOJEWODA Podstawa prawna ZARZĄDCY DRÓG Podstawa prawna 

 
 analiza i ocena zagrożeń 
 ocena możliwych strat ludzkich, mienia i infrastruktury 
 wydawanie rozporządzeń dotyczących obowiązku 

odśnieżania dachów 
 przygotowanie i wdrażanie programów wojewódzkich 

zmierzający do dokonania przeglądów budynków 
(prywatnych, handlowych, użyteczności publicznej) pod 
względem zgodnego z dokumentacją wykonania dachów i 
pokryć dachowych, szczególnie zamocowania więźby 
dachowej do stropów oraz prawidłowości wykonania pokryć 
dachowych 
 
 

 

 
ustawy: 
 o zarządzaniu kryzysowym 

 o wojewodzie i 

administracji rządowej w 

województwie 

 drogi publiczne 

 
 utrzymanie dróg w stanie maksymalnego bezpieczeństwa 

 
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego 
 nadzór nad wykonaniem rozporządzenia w sprawie usuwania śniegu z dachów 

 
 

 
 
ustawa: 
 drogi publiczne 
 
ustawa: 
 prawo budowlane 

STAROSTA  
 
 
ustawy: 
 prawo wodne 
 o zarządzaniu kryzysowym 
 

 

 

 
 
 
 
 
ustawa: 
 o lasach 
 

 
 
 monitorowanie zagrożeń hydrologiczno-meteorologicznych 
 
Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej 
 
 gromadzenie i przekazywanie informacji dotyczących zjawisk lodowych na rzekach 

i związanych z nimi zagrożeniem powodziowym 
 zapewnienia swobodnego spływu lodów, w ramach posiadanych możliwości 

technicznych 
 
IMGW 
 monitorowanie zagrożeń hydrologiczno-meteorologicznych 
  opracowywanie i przekazywanie prognoz meteorologicznych oraz hydrologicznych 
 
Nadleśnictwo 
 ochrona zasobów leśnych  
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Silne mrozy i opady śniegu – faza przygotowania 

Podmiot wiodący – zadania Podmiot wspomagający -  zadania 

STAROSTA Podstawa prawna BURMISTRZ/ WÓJT Podstawa prawna 

 
 
 wydanie wytycznych do gminnych planów zarządzania 

kryzysowego 
 zatwierdzenie gminnych planów zarządzania kryzysowego 
 zapewnienie sił i środków przewidzianych do użycia        

w sytuacji kryzysowej 
 
 

 
 
ustawy: 
 o samorządzie powiatowym 
 o zarządzaniu kryzysowym 
 
 

 
 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 
 
IMGW 
 
 wykonywanie bieżących analiz meteorologicznych i ocen sytuacji hydrologicznej 

oraz meteorologicznej 
 opracowywanie i przekazywanie prognoz, komunikatów i ostrzeżeń organom 

administracji publicznej oraz mediom zgodnie z rozporządzeniem MŚ 
 uświadamianie społeczeństwa i powszechna edukacja  
 

Zakład Energetyczny 

 opracowywanie planów działania na wypadek zagrożenia wystąpienia awarii o 

znacznych rozmiarach w systemie elektroenergetycznym oraz odbudowy tego 

systemu po wystąpieniu awarii 

 

 
ustawy:  
 prawo wodne 

 o samorządzie gminnym  

 
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 

 

 
SP ZZOZ 

 
ustawa: 
 o Państwowym 

Ratownictwie Medycznym 
 

 
 przygotowanie placówek ochrony zdrowia oraz sił i środków do zapewnienia opieki 

medycznej w warunkach sytuacji kryzysowej 
 

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE 
 
ustawa: 

 o pomocy społecznej  
 opracowanie programów pomocy społecznej 
 szkolenie zawodowe kadr pomocy społecznej 
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Silne mrozy i opady śniegu – faza reagowania  

Podmiot wiodący – zadania Podmiot wspomagający -  zadania 

BURMISTRZ/BURMISTRZ Podstawa prawna STAROSTA Podstawa prawna 

 
 powołanie GZZK 
 koordynacja i realizacja zadań ujętych w gminnym planie 

reagowania/zarządzania kryzysowego 
 przekazywanie komunikatów i ostrzeżeń 
 koordynowanie systemu ratownictwa medycznego oraz 

nadzór nad systemem na terenie województwa 
 prowadzenie ewakuacji prewencyjnej ludności z terenów 

zagrożonych (Burmistrz/burmistrz) 
 nadzór nad realizacją  jednostek organizacyjnych pomocy 

społecznej 
 współpraca z organizacjami pozarządowymi 

 
 

 

 
ustawy: 
 o samorządzie powiatowym 
 o zarządzaniu kryzysowym 

 
 

 

 

 powołanie GZZK 
 koordynacja i realizacja zadań ujętych w powiatowym planie zarządzania 

kryzysowego 
 przekazywanie komunikatów i ostrzeżeń 
 koordynowanie systemu ratownictwa medycznego oraz nadzór nad systemem     

na terenie powiatu 
 koordynacja ewakuacji prewencyjnej ludności z terenów zagrożonych (realizują 

Burmistrz/burmistrz) 
 nadzór nad realizacją zadań samorządu gminnego i powiatowego pod względem 

jakości działalności jednostek organizacyjnych pomocy społecznej 
 współpraca z organizacjami pozarządowymi 
 wnioskowanie do wojewody o użycie pododdziałów lub oddziałów Sił Zbrojnych 

Rzeczypospolitej Polskiej 
 
PINB 
 
 bieżące monitorowanie stanu bezpieczeństwa obiektów budowlanych w 

zagrożonych rejonach 
 
IMGW 
 
 udzielanie informacji o aktualnych warunkach hydrologicznych                             

i meteorologicznych 
 przekazywanie komunikatów i ostrzeżeń  
 
Zarządcy dróg 
 
 wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich 

dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje 
bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia 

 

 
ustawa: 
 prawo wodne 

SP ZZOZ 
ustawy: 
 o zapobieganiu oraz 

zwalczaniu zakażeń           
i chorób zakaźnych u ludzi 

 o Państwowym 
Ratownictwie Medycznym 

 
 zapewnienie osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego odpowiednich 

świadczeń opieki zdrowotnej  
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    Silne mrozy i opady śniegu – faza odbudowy 

Podmiot wiodący – zadania Podmiot wspomagający -  zadania 

WOJEWODA Podstawa prawna STAROSTA Podstawa prawna 

 
 ocena strat i szkód spowodowanych wypadkami 

drogowymi, odmrożeniami, awariami 
 kierowanie działaniami z zakresu usuwania skutków 
 koordynacja działań ośrodków interwencji kryzysowej 

(zadania własne powiatu) 
 ocena stanu i efektywności pomocy społecznej 
 nadzór nad realizacją zadań realizowanych przez gminy 

dotyczących przyznawania i wypłacania zasiłków celowych 
na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub 
ekologiczną 

 sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej 
ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia 
społecznego 

 finansowe wspieranie programów w określonym przez 
wojewodę obszarze pomocy społecznej, realizowanych 
przez jednostki samorządu terytorialnego lub podmioty 
uprawnione 

 sporządzenie listy zbiorczej zasiłków z terenu 
województwa i wnioskowanie do Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji o uruchomienie środków z 
rezerwy celowej na przeciwdziałanie i usuwanie skutków 
klęsk żywiołowych 

 powołanie komisji do oszacowania szkód powstałych w 
wyniku mrozów i opadu śniegu w gospodarstwach 
rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej 
 

 

 
 ustawy:  
 o wojewodzie i administracji 

rządowej w województwie  
 o pomocy społecznej 
 o zarządzaniu kryzysowym  

 
 
 

dokument MSWiA: 
 zasady i procedury ubiegania 
się o dotacje na zadania 
związane z przeciwdziałaniem 
i usuwaniem skutków klęsk 
żywiołowych w 
infrastrukturze jednostek 
samorządu terytorialnego 
 

 

 
 ocena strat i szkód spowodowanych wypadkami drogowymi, odmrożeniami, 

awariami 
 koordynowanie działaniami z zakresu usuwania skutków 
 sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej ministrowi właściwemu do 

spraw zabezpieczenia społecznego 
 powołanie komisji do oszacowania szkód powstałych w wyniku mrozów i opadu 

śniegu w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej 
 

Nadleśnictwo 
 
 odbudowa ekosystemów leśnych (rezerwy finansowe na naprawianie szkód) 
 
Zarządcy dróg 
 
 likwidacja szkód w infrastrukturze komunalnej (roboty budowlano-remontowe 

dróg) 
 
Zakład Energetyczny 

odbudowa systemów elektroenergetycznych po wystąpieniu awarii 
 

 
 
ustawy:  
 o samorządzie 

powiatowym 
 o pomocy społecznej 
 o zarządzaniu 

kryzysowym 
 
 
ustawy: 
 o lasach 
 drogi publiczne 
 prawo energetyczne 
 

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE 
 
ustawa: 
 pomocy społecznej 
  

 analiza skuteczności pomocy społecznej 
 

SP ZZOZ 
ustawy: 
 o służbie zdrowia 
 o zapobieganiu               

i zwalczaniu zakażeń        
i chorób zakaźnych u 
ludzi 

 

 
 zapewnienie opieki medycznej poszkodowanym 

 współpraca przy organizacji pomocy psychologicznej 
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Poważne awarie (skażenia chemiczne na lądzie) –  faza zapobiegania/ograniczania skutków 

Podmiot wiodący – zadania  Podmiot wspomagający -  zadania 

KP PSP Podstawa prawna STAROSTA Podstawa prawna 

 
 obowiązek kontrolowania i nadzoru zakładów 

stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii 
przemysłowej 

 nadzór nad przewozem drogowym towarów 
niebezpiecznych  

 
 

 
ustawa:  
 o przewozie drogowym 

towarów niebezpiecznych  

 
 

 
 inicjowanie działań tworzących warunki zapobiegania poważnym awariom 
 prowadzenie rejestru zakładów o zwiększonym i dużym ryzyku 

 
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
 
 badanie przyczyn powstawania oraz sposobów likwidacji skutków poważnych 

awarii dla środowiska 
 

 
ustawa:  
 prawo ochrony środowiska 

 o przewozie drogowym 

towarów niebezpiecznych 

   
 
 

 

Poważne awarie (skażenia chemiczne na lądzie) – faza przygotowania 

Podmiot wiodący – zadania Podmiot wspomagający -  zadania 

STAROSTA Podstawa prawna BURMISTRZ/ WÓJT Podstawa prawna 

 
 
 wydanie wytycznych do gminnych planów zarządzania 

kryzysowego 
 zatwierdzenie gminnych planów zarządzania 

kryzysowego 
 zapewnienie sił i środków przewidzianych do reagowania 

kryzysowego 
 
 

 
 
ustawy: 
 o samorządzie powiatowym 
 o zarządzaniu kryzysowym 
 prawo ochrony środowiska 
 
 

 
 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 
 

Komendant Powiatowy PSP 
 sporządzanie zewnętrznych planów operacyjno-ratowniczych  
 przygotowanie instrukcji postępowania mieszkańców na wypadek wystąpienia 

awarii przemysłowej  
 określenie sposobu powiadamiania i alarmowania mieszkańców 
 

 
ustawy: 
 o zarządzaniu kryzysowym 
 o samorządzie gminnym 
 prawo ochrony środowiska 
 
 

SP ZZOZ  

 przygotowanie placówek ochrony zdrowia oraz sił i środków do zapewnienia opieki 
medycznej w warunkach sytuacji kryzysowej 
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Poważne awarie (skażenia chemiczne na lądzie) – faza reagowania 

Podmiot wiodący – zadania Podmiot wspomagający -  zadania 

PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA Podstawa prawna STAROSTA Podstawa prawna 

 
 uruchomienie procedur reagowania kryzysowego 
 koordynacja działań służb i instytucji  
 wnioskowanie o specjalistyczną pomoc ratowniczą 
 wnioskowanie o ewentualne zwołanie Powiatowego 

Zespołu Zarządzania Kryzysowego 

 
ustawy: 
 o PSP 
 o zarządzaniu kryzysowym 
 prawo ochrony środowiska 

 
 

 

 
 powołanie PZZK 
 koordynacja działań instytucji nadzorowanych 
 przekazywanie komunikatów i ostrzeżeń 
 powiadomienie powiatów, na których terenie mogą wystąpić skutki awarii 
 wnioskowanie do wojewody o użycie pododdziałów lub oddziałów Sił Zbrojnych 

Rzeczypospolitej Polskiej 
 

 
ustawy: 
 o samorządzie 

powiatowym 
 o zarządzaniu kryzysowym 

SP ZZOZ  
 
ustawy: 
 o zapobieganiu oraz 

zwalczaniu zakażeń i 
chorób zakaźnych u ludzi 

 o Państwowym 
Ratownictwie Medycznym 

 
 
 zapewnienie osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego odpowiednich 

świadczeń opieki zdrowotnej 
 

 
 
 
 

 

  
 

 

Poważne awarie (skażenia chemiczne na lądzie) – faza odbudowy 

Podmiot wiodący – zadania Podmiot wspomagający -  zadania 

WOJEWODA Podstawa prawna SP ZZOZ Podstawa prawna 

 
 ocena strat i szkód spowodowanych poważną awarią 
 kierowanie działaniami z zakresu usuwania skutków 

awarii 
 wnioskowanie do Ministra Spraw Wewnętrznych 

i Administracji o uruchomienie środków z rezerwy 
celowej na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk 
żywiołowych 

 

 
ustawy:  
 o wojewodzie i administracji 

rządowej w województwie  
 o zarządzaniu kryzysowym  
 

 
 zapewnienie opieki medycznej poszkodowanym 

 współpraca przy organizacji pomocy psychologicznej 

ustawa: 
 o zapobieganiu                 

i zwalczaniu zakażeń         
i chorób zakaźnych u ludzi 

 

STAROSTA/BURMISTRZ/ WÓJT  
ustawa: 
 Inspekcja Ochrony 

Środowiska 

 
 inicjowanie działań tworzących warunki do usuwania skutków awarii oraz 

przywracania środowiska do stanu właściwego 
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Skażenia radiacyjne –  faza zapobiegania/ograniczania skutków 

Podmiot wiodący – zadania  Podmiot wspomagający -  zadania 

MINISTER ŚRODOWISKA Podstawa prawna MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH  Podstawa prawna 

  
Państwowa Agencja Atomistyki 
 przygotowywanie projektów dokumentów dotyczących 

polityki państwa w obszarze zapewnienia bezpieczeństwa 
jądrowego i ochrony radiologicznej, uwzględniających 
program rozwoju energetyki jądrowej oraz zagrożenia 
wewnętrzne i zewnętrzne 

 
 sprawowanie nadzoru nad działalnością powodującą lub 

mogącą powodować narażenie ludzi i środowiska na 
promieniowanie jonizujące oraz przeprowadzanie kontroli w 
tym zakresie, jak również wydawanie decyzji w sprawach 
zezwoleń i uprawnień związanych z tego typu działalnością 

 
 wydawanie zaleceń technicznych i organizacyjnych w 

sprawach bezpieczeństwa jądrowego i ochrony 
radiologicznej 

 
 wykonywanie zadań związanych z oceną sytuacji radiacyjnej 

kraju w warunkach normalnych i w sytuacji zdarzeń 
radiacyjnych 

 prowadzenie ewidencji i kontroli materiałów jądrowych, 
ochrony fizycznej materiałów i obiektów jądrowych 

 

 
ustawa: 
 prawo atomowe 

 
Straż Graniczna 
 kontrola transgranicznego przemieszczania materiałów promieniotwórczych             

i jądrowych 
 

 
ustawa: 
 prawo atomowe 

WOJSKO rozporządzenie RM: 

 w sprawie 

szczegółowego zakresu 

działania Ministra 

Obrony Narodowej 

 

decyzja Ministra Obrony 

Narodowej 

 w sprawie organizacji, 

zadań i funkcjonowania 

Systemu Wykrywania 

Skażeń Sił Zbrojnych 

Rzeczypospolitej 

Polskiej 

 

 
Centralny Ośrodek Analizy Skażeń 

 prowadzenie baz danych o potencjalnych źródłach skażeń oraz o zdarzeniach, które 

skutkowały wystąpieniem skażeń  

 

STAROSTA 
ustawa 
 o Inspekcji 

Weterynaryjnej  
Powiatowy Lekarz Weterynarii 
 
 prowadzenie monitorowania substancji niedozwolonych, skażeń promieniotwórczych 

u zwierząt, w ich wydzielinach i wydalinach, w tkankach lub narządach zwierząt, w 

produktach pochodzenia zwierzęcego, w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt 

oraz środkach żywienia zwierząt 
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Skażenia radiacyjne – faza przygotowania 

Podmiot wiodący – zadania Podmiot wspomagający -  zadania 

WOJEWODA Podstawa prawna STAROSTA Podstawa prawna 

 

 opracowanie planów zarządzania kryzysowego  
 opracowanie wojewódzkiego planu postępowania 

awaryjnego 
 przeprowadzenie okresowych ćwiczeń w celu przeglądu       

i aktualizacji planów postępowania awaryjnego 
 przygotowanie systemów alarmowania i ostrzegania - 

komunikat wyprzedzający w drodze aktu prawa 
miejscowego 

 prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu 
zarządzania kryzysowego 

 edukacja mieszkańców terenów zagrożonych w zakresie 
prawidłowych zachowań przed i w czasie klęsk żywiołowych 

 

 

 

ustawa: 

 prawo atomowe 

 
 opracowanie planów zarządzania kryzysowego  
 przeprowadzenie okresowych ćwiczeń w celu przeglądu i aktualizacji planów 

postępowania awaryjnego 
 przygotowanie systemów alarmowania i ostrzegania - komunikat wyprzedzający      

w drodze aktu prawa miejscowego 
 prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego 
 edukacja mieszkańców terenów zagrożonych w zakresie prawidłowych zachowań 

przed i w czasie klęsk żywiołowych 
 

 

 

ustawa: 

 prawo atomowe 

SP ZZOZ 
ustawy: 
 o zapobieganiu oraz 

zwalczaniu zakażeń       
i chorób zakaźnych       
u ludzi 

 o Państwowym 
Ratownictwie 
Medycznym 

 prawo atomowe 
 o Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej 
 

 
 przygotowanie placówek ochrony zdrowia oraz sił i środków do zapewnienia opieki 

medycznej w warunkach sytuacji kryzysowej 
 przygotowanie planów dystrybucji preparatów stabilnego jodu  

 
Państwowa Inspekcja Sanitarna 
 współpraca w zakresie monitoringu jakości wód 

WOJSKO 
rozporządzenie RM: 

 w sprawie 

szczegółowego zakresu 

działania Ministra 

Obrony Narodowej 

 

decyzja Ministra Obrony 

Narodowej: 

 w sprawie organizacji, 

zadań i funkcjonowania 

Systemu Wykrywania 

Skażeń Sił Zbrojnych 

Rzeczypospolitej 

Polskiej 

 

Centralny Ośrodek Analizy Skażeń 

 prognozowanie sytuacji skażeń 

 prowadzenie rozpoznania i monitoringu skażeń 

 opracowanie planu działania systemu wykrywania skażeń 
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Skażenia radiacyjne – faza reagowania 

Podmiot wiodący – zadania Podmiot wspomagający -  zadania 

MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH                                Podstawa prawna MINISTER ŚRODOWISKA Podstawa prawna 

 przekazanie informacji o zdarzeniu do wiadomości publicznej 
poprzez ogłoszenie w środkach masowego przekazu na 
obszarze objętym informacją 

 podczas zdarzenia radiacyjnego powodującego zagrożenie o 

zasięgu krajowym, kierowanie akcją likwidacji zagrożenia 

przy pomocy Prezesa Agencji Atomistyki w tym: 

 usprawnianie lub ograniczanie ruchu osób i towarów na 

terenach objętych skutkami zdarzenia - w porozumieniu z 

ministrem właściwym do spraw transportu 

 wprowadzenie odpowiedniego do przebiegu zdarzenia 

trybu działania jednostek organizacyjnych systemu 

ochrony zdrowia - w porozumieniu z ministrem właściwym 

do spraw zdrowia 

 koordynacja wykorzystania pododdziałów i oddziałów sił 

zbrojnych udostępnianych przez Ministra Obrony 

Narodowej  

 zapewnienie łączności między organami i służbami 

biorącymi udział w akcji likwidacji zagrożenia i usuwania 

skutków zdarzenia - w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw łączności 

 prowadzenie ewakuacji lub nakazu pozostania w 

pomieszczeniach zamkniętych 

 w przypadku ewakuacji, czasowego lub stałego 

przesiedlenia ludności - zabezpieczenie pozostawionego 

mienia oraz zapewnienie ewakuowanej lub przesiedlanej 

ludności miejsc zamieszkania, transportu, warunków 

powrotu do miejsc stałego zamieszkania po odwołaniu 

ewakuacji i czasowego przesiedlenia 

 
rozporządzenie RM: 
 w sprawie planów 

postępowania awaryjnego 
w przypadku zdarzeń 
radiacyjnych 

 

 
Państwowa Agencja Atomistyki 
 identyfikacja zdarzenia radiacyjnego powodującego zagrożenie publiczne o zasięgu 

krajowym 

 wstępna ocena zdarzenia 

 informacja o zdarzeniu do Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej oraz państw, na 

obszarze których mogą wystąpić skutki zdarzenia 

 określenie przewidywanego przebiegu zdarzenia 
 ocena potencjalnego rozmiaru i zasięgu skutków zdarzenia, w tym z punktu widzenia 

konieczności podjęcia działań interwencyjnych 
 w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych opracowanie 

informacji o zdarzeniu oraz o możliwych działaniach, jakie mogą być podjęte w celu 

likwidacji zagrożenia 

 uzgadnianie z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych oraz z ministrem 

właściwym do spraw zagranicznych potrzebę i treść prośby o udzielenie pomocy w 

likwidacji zagrożenia lub usuwaniu skutków zdarzenia 

 przekazanie prośby o pomoc do Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, Komisji 

Europejskiej oraz punktów kontaktowych innych państw i organizacji 

międzynarodowych 

 

 
rozporządzenie RM: 
 w sprawie planów 

postępowania 
awaryjnego w 
przypadku zdarzeń 
radiacyjnych 

 

RADA MINISTRÓW 
ustawa: 

 prawo atomowe 
 wprowadzenie w drodze rozporządzenia działań interwencyjnych w związku ze 

zdarzeniem radiacyjnym, którego zasięg skutków przekracza obszar jednego 
województwa 
 

 określenie w drodze rozporządzenia podmiotów właściwych do: 
 prowadzenia kontroli żywności i środków żywienia zwierząt na zgodność z 

maksymalnymi dozwolonymi poziomami skażeń promieniotwórczych, zgodnie z 

przepisami obowiązującymi w Unii Europejskiej 

 wydawania decyzji o niedopuszczeniu do obrotu lub o zakazie wywozu do państw nie 

będących członkami Unii Europejskiej żywności i środków żywienia zwierząt 

 informowania Komisji Europejskiej 
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 w przypadku nakazu pozostania w pomieszczeniach 

zamkniętych - zaopatrzenie ludności w niezbędne artykuły 

żywnościowe i wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi 

oraz pomoc medyczną 

 w przypadku podania preparatów ze stabilnym jodem - 

dystrybucja tych preparatów 

 w przypadku zakazu lub ograniczenia spożywania skażonej 

żywności i wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - 

wycofanie ze sprzedaży skażonej żywności i jej zniszczenie, 

zamknięcie ujęć skażonej wody przeznaczonej do spożycia 

przez ludzi, bezpłatna dystrybucja nieskażonej wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz wprowadzenie 

do sprzedaży nieskażonych artykułów żywnościowych 

 w przypadku zakazu lub ograniczenia żywienia zwierząt 

skażonymi środkami żywienia zwierząt i pojenia skażoną 

wodą oraz wypasu zwierząt na skażonym terenie - 

udostępnienie nieskażonych środków żywienia zwierząt i 

wody oraz nadzór nad przestrzeganiem zakazu wypasu 

zwierząt na skażonych pastwiskach 

 w zależności od przebiegu zdarzenia i rozwoju sytuacji 

powiadamianie wojewodów właściwych dla terenów, na 

których wystąpiło skażenie, o działaniach niezbędnych do 

likwidacji zagrożenia i usuwania skutków zdarzenia 

MINISTER FINANSÓW ustawa: 

 prawo atomowe 
 

 pokrycie kosztów działań interwencyjnych i usuwania skutków zdarzenia radiacyjnego 
w razie zdarzenia, którego sprawca nie jest znany lub nie można od sprawcy uzyskać 
pokrycia kosztów oraz w razie zdarzenia powstałego poza granicami Rzeczypospolitej 
Polskiej  

 
 

MINISTER INFRASTRUKTURY 
 
 
rozporządzenie RM: 
 w sprawie planów 

postępowania 
awaryjnego w 
przypadku zdarzeń 
radiacyjnych 

 

 
 usprawnianie lub ograniczanie ruch osób i towarów na terenach objętych skutkami 

zdarzenia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych 

 zapewnienie łączności między organami i służbami biorącymi udział w akcji likwidacji 

zagrożenia i usuwania skutków zdarzenia 

 

MINISTER ZDROWIA 
 
ustawa: 
 rezerwach 

państwowych 
 

rozporządzenie Rady 
Ministrów: 
 w sprawie podmiotów 

właściwych w sprawie 
kontroli po zdarzeniu 
radiacyjnym żywności 
i środków żywienia 
zwierząt 

 w sprawie planów 
postępowania 
awaryjnego w 
przypadku zdarzeń 
radiacyjnych 
 

 
 wprowadzenie odpowiedniego do przebiegu zdarzenia trybu działania jednostek 

organizacyjnych systemu ochrony zdrowia - w porozumieniu z ministrem właściwym 

do spraw wewnętrznych 

 koordynacja dystrybucji stabilnego jodu  

 wprowadzanie zakazów obrotu i ograniczeń w obrocie skażoną żywnością  

MINISTER OBRONY NARODOWEJ 
 
 
 
ustawa: 
 o zarządzaniu 

kryzysowym 
 
 

 

 
 

 udzielanie wsparcia dla działań innych służb przez wydzielone pododdziały i oddziały 
Sił Zbrojnych RP 
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MINISTER SPRAW ZAGRANICZNYCH 
 
rozporządzenie RM: 
 w sprawie planów 

postępowania 
awaryjnego w 
przypadku zdarzeń 
radiacyjnych 

 
 uzgadnianie z Prezesem PAA oraz ministrem właściwym do spraw wewnętrznych 

potrzebę i treść prośby o udzielenie pomocy w likwidacji zagrożenia lub usuwaniu 

skutków zdarzenia 

WOJEWODA/STAROSTA 
 
ustawy: 
 o zarządzaniu 

kryzysowym 

 wojewodzie i 

administracji rządowej 

w województwie 

 o Państwowym 

Ratownictwie 

Medycznym 

 prawo atomowe 

 
rozporządzenie RM: 
 w sprawie planów 

postępowania 

awaryjnego w 

przypadku zdarzeń 

radiacyjnych 

 
 kierowanie akcją likwidacji zagrożenia i usuwania skutków zdarzenia (we współpracy z 

państwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym) podczas zdarzenia radiacyjnego 
powodującego zagrożenie o zasięgu wojewódzkim  

 powołanie WZZK 
 wprowadzenie w trybie zarządzenia działań interwencyjnych po zdarzeniu radiacyjnym 

i kierowanie tymi działaniami  
 komunikat wyprzedzający dla ludności w drodze aktu prawa miejscowego 
 koordynowanie systemu ratownictwa medycznego oraz nadzór nad systemem na 

terenie województwa 
 koordynacja udzielania pomocy humanitarnej 
 wnioskowanie o użycie pododdziałów lub oddziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej 

Polskiej 
 złożenie wniosku do Rady Ministrów o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej 
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Skażenia radiacyjne – faza odbudowy 

Podmiot wiodący – zadania Podmiot wspomagający -  zadania 

MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH/WOJEWODA Podstawa prawna STAROSTA Podstawa prawna 

 

 kierowanie akcją usuwania skutków zdarzenia 

 w porozumieniu z Prezesem Agencji weryfikacja 

efektywności przeprowadzonych działań niezbędnych do 

likwidacji zagrożenia i usuwania skutków zdarzenia 

 po zakończeniu działań interwencyjnych przekazanie 

Prezesowi Rady Ministrów raportu o zdarzeniu 

radiacyjnym 

 
ustawa: 
 prawo atomowe 
 
rozporządzenie RM: 
 w sprawie planów 

postępowania awaryjnego 
w przypadku zdarzeń 
radiacyjnych” 

 

 
 ocena strat i szkód spowodowanych skażeniem promieniotwórczym  

 po zakończeniu działań interwencyjnych przekazanie wojewodzie/ministrowi 

właściwemu do spraw wewnętrznych, raportu o zdarzeniu radiacyjnym 
 kierowanie działaniami z zakresu usuwania skutków awarii na terenie powiatu 
 wnioskowanie do wojewody o uruchomienie środków z rezerwy celowej na usuwanie 

skutków klęsk żywiołowych 
 
Państwowa Agencja Atomistyki 

 weryfikacja efektywności przeprowadzonych działań niezbędnych do likwidacji 

zagrożenia i usuwania skutków zdarzenia 

 po zakończeniu działań interwencyjnych przekazanie Prezesowi Rady Ministrów 

raportu o zdarzeniu radiacyjnym 

Inspekcja Ochrony Środowiska  
 inicjowanie działań tworzących warunki do usuwania skutków awarii oraz przywracania 

środowiska do stanu właściwego 
 

 
ustawa: 
 prawo atomowe 
 Inspekcja Ochrony 

Środowiska  
 

 
rozporządzenie RM: 
 w sprawie planów 

postępowania 
awaryjnego w 
przypadku zdarzeń 
radiacyjnych 

SP ZZOZ 
ustawy:  
 o Państwowym 

Ratownictwie 
Medycznym 

 
rozporządzenie MZ: 
 w sprawie jakości 

wody przeznaczonej 

do spożycia przez 

ludzi 

 
 
 
 
 
 
 

 
 pomoc ofiarom uwolnienia substancji radioaktywnej 

Państwowy Powiatowy  Inspektor Sanitarny 

 badanie jakości wody pitnej 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
xzxxzzzzz 
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Epidemia – faza zapobiegania/ograniczania skutków 

Podmiot wiodący – zadania  Podmiot wspomagający -  zadania 

 ZZOZ Podstawa prawna STAROSTA Podstawa prawna 

 
 postępowanie zgodnie z  rozporządzeniem określającym: 
 metod zapobiegania zakażeniu lub chorobie zakaźnej 

oraz lekooporności biologicznych czynników 
chorobotwórczych wywołujących te choroby 

 listy zakażeń i chorób zakaźnych, w przypadku 
wystąpienia których lub podejrzenia wystąpienia 
przeprowadza się obowiązkowe badania sanitarno-
epidemiologiczne 

 rodzaje obowiązkowych badań sanitarno-
epidemiologicznych oraz terminy przeprowadzania tych 
badań 

 sposobu dokumentowania badań oraz sposobu 
dokumentowania wyników tych badań 

 wzoru karty badań dla celów sanitarno-
epidemiologicznych i wzoru orzeczenia lekarskiego 

 wzoru oraz sposobu sporządzania raportów o bieżącej 
sytuacji epidemiologicznej szpitala oraz trybu i terminów 
ich przekazywania właściwemu państwowemu 
inspektorowi sanitarnemu 

 sposobu prowadzenia rejestru zakażeń szpitalnych i 
czynników alarmowych, udostępniania danych nim 
objętych oraz okresu ich przechowywania 

 wykazu chorób zakaźnych objętych obowiązkiem 
szczepień ochronnych 

 osób lub grup osób obowiązanych do poddawania się 
obowiązkowym szczepieniom ochronnym przeciw 
chorobom zakaźnym  

 produktów, które z uwagi na swoje właściwości mogą 
stać się źródłem zakażenia, sposoby postępowania z 
nimi oraz wymogi sanitarne i higieniczne, które musi 
spełniać wprowadzany produkt i pomieszczenia, 
urządzenia i środki transportu służące do jego 
przechowywania i dystrybucji  

 sposobu prowadzenia rejestru zakażeń i zachorowań na 
chorobę zakaźną, zgonów z powodu zakażenia lub 
choroby zakaźnej, ich podejrzeń oraz przypadków 
stwierdzenia dodatniego wyniku badania 
laboratoryjnego, udostępniania danych nim objętych 
oraz okres ich przechowywania, a także wzory i terminy 
przekazywania raportów o ww. zdarzeniach 

 
ustawa: 
 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 

 
 
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
 
współdziałanie z Państwową Powiatową Inspekcją Sanitarną w zakresie zwalczania 
zakażeń i chorób zakaźnych, które mogą być przenoszone ze zwierząt na ludzi    
lub z ludzi na zwierzęta 
 Powiatowy Lekarz Weterynarii 
 
 współdziałanie z Państwową Powiatową Inspekcją Sanitarną w zakresie 

zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych, które mogą być przenoszone ze zwierząt 

na ludzi lub z ludzi na zwierzęta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ustawy: 
 zarządzaniu kryzysowym 

 o samorządzie powiatowym 
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 zakup szczepionek służących do przeprowadzania 

obowiązkowych szczepień ochronnych 
 
 utworzenie krajowego punktu kontaktowego 

wspólnotowego systemu wczesnego ostrzegania              

i reagowania dla zapobiegania i kontroli zakażeń oraz 

chorób zakaźnych, do którego zadań należy wymiana 

informacji oraz koordynacja działań w zakresie 

zapobiegania oraz zwalczania zakażeń i chorób 

zakaźnych z państwami członkowskimi Unii Europejskiej, 

Komisją Europejską oraz Europejskim Centrum do Spraw 

Zapobiegania i Kontroli Chorób 

 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 
 sprawowanie zapobiegawczego i bieżącego nadzoru 

sanitarnego  
 prowadzenie działalności zapobiegawczej                      

i przeciw epidemicznej 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 powiatowego 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 
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Epidemia – faza przygotowania 

Podmiot wiodący – zadania Podmiot wspomagający -  zadania 

SP ZZOZ Podstawa prawna STAROSTA Podstawa prawna 

  postępowanie zgodnie z  rozporządzeniem 
określającym: 

 metod zapobiegania zakażeniu lub chorobie zakaźnej 
oraz lekooporności biologicznych czynników 
chorobotwórczych wywołujących te choroby 

 listy zakażeń i chorób zakaźnych, w przypadku 
wystąpienia których lub podejrzenia wystąpienia 
przeprowadza się obowiązkowe badania sanitarno-
epidemiologiczne 

 rodzaje obowiązkowych badań sanitarno-
epidemiologicznych oraz terminy przeprowadzania tych 
badań 

 sposobu dokumentowania badań oraz sposobu 
dokumentowania wyników tych badań 

 wzoru karty badań dla celów sanitarno-
epidemiologicznych i wzoru orzeczenia lekarskiego 

 wzoru oraz sposobu sporządzania raportów o bieżącej 
sytuacji epidemiologicznej szpitala oraz trybu i terminów 
ich przekazywania właściwemu państwowemu 
inspektorowi sanitarnemu 

 sposobu prowadzenia rejestru zakażeń szpitalnych                   
i czynników alarmowych, udostępniania danych nim 
objętych oraz okresu ich przechowywania 

 wykazu chorób zakaźnych objętych obowiązkiem 
szczepień ochronnych 

 osób lub grup osób obowiązanych do poddawania się 
obowiązkowym szczepieniom ochronnym przeciw 
chorobom zakaźnym 

  zakup szczepionek służących do przeprowadzania 
obowiązkowych szczepień ochronnych 
 utworzenie krajowego punktu kontaktowego 

wspólnotowego systemu wczesnego ostrzegania              

i reagowania dla zapobiegania i kontroli zakażeń oraz 

chorób zakaźnych, do którego zadań należy wymiana 

informacji oraz koordynacja działań w zakresie 

zapobiegania oraz zwalczania zakażeń i chorób 

zakaźnych z państwami członkowskimi Unii Europejskiej, 

Komisją Europejską oraz Europejskim Centrum do Spraw 

Zapobiegania i Kontroli Chorób                                                                                                                                                                                                        

ustawa: 
 o zapobieganiu oraz 

zwalczaniu zakażeń i 

chorób zakaźnych u ludzi 

 o Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej 

 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 zapobieganiu oraz zwalczaniu 

zakażeń i chorób zakaźnych      
u ludzi 
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Epidemia – faza reagowania 

Podmiot wiodący – zadania Podmiot wspomagający -  zadania 

SP ZZOZ Podstawa prawna STAROSTA Podstawa prawna 

 
 powołanie PZZK 
 kierowanie do pracy przy zwalczaniu epidemii na terenie 

kraju, osób posiadających odpowiednie kwalifikacje  
 koordynacja działań służb i instytucji resortu  
 wymiana informacji z CZK MSW i RCB 
 dokonanie oceny sytuacji wraz z określeniem środków        

i sposobów przeciwdziałaniu zagrożeniu  
 bieżące monitorowanie sytuacji epidemiologicznej 
 analiza bieżących raportów 

 ogłoszenie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu 

epidemii na wniosek GIS (w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw administracji publicznej jeżeli 

zagrożenie epidemiczne lub epidemia występuje na 

obszarze więcej niż jednego województwa) 

 nałożenie obowiązku szczepień ochronnych 
 wprowadzenie ograniczeń i zakazów (np. spożycia wody, 

żywności, przemieszczania się) 
  wprowadzenie nakazów (np. przeprowadzenia 

niezbędnych zabiegów sanitarnych, obowiązkowej 
izolacji lub kwarantanny) 
 
 
 

 
 
Państwowa Powiatowa  Inspekcja Sanitarna  
 
 podjęcie czynności mających na celu ograniczenie 

szerzenia się zakażeń i chorób zakaźnych 
 nakładanie obowiązku poddania się leczeniu w 

przypadku zachorowania na chorobę zakaźną  
 

 
 

 
 
ustawy: 
 o zarządzaniu 

kryzysowym 
 o zapobieganiu oraz 

zwalczaniu zakażeń i 

chorób zakaźnych u ludzi 

 

 
 powołanie PZZK 
 przekazywanie komunikatów i ostrzeżeń, alarmowanie ludności 
 koordynowanie systemu ratownictwa medycznego oraz nadzór nad systemem na 

terenie powiatu 
 kierowanie do pracy przy zwalczaniu epidemii na terenie powiatu osób 

posiadających odpowiednie kwalifikacje  
 nałożenie obowiązku szczepień ochronnych na wniosek WIS 
 w przypadku konieczności poddania izolacji lub kwarantanny osób, zapewnienie 

warunków izolacji lub kwarantanny przez zapewnienie odpowiednich pomieszczeń, 
wyposażenia oraz skierowanie do pracy osób posiadających odpowiednie 
kwalifikacje 

 wprowadzenie ograniczeń i zakazów (np. spożycia wody, żywności, 
przemieszczania się) 

  wprowadzenie nakazów (np. przeprowadzenia niezbędnych zabiegów 
sanitarnych, obowiązkowej izolacji lub kwarantanny) 

 współpraca z organizacjami pozarządowymi 
 koordynacja udzielania pomocy humanitarnej, wnioskowanie do wojewody          

o użycie pododdziałów lub oddziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej 
 
 

 
 

 
ustawy: 
 o zarządzaniu kryzysowym 
 o zapobieganiu oraz zwalczaniu 

zakażeń i chorób zakaźnych      

u ludzi 
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Epidemia – faza odbudowy 

Podmiot wiodący – zadania Podmiot wspomagający -  zadania 

SP ZZOZ Podstawa prawna WOJEWODA/STAROSTA Podstawa prawna 

 
 odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu 

epidemii na wniosek GIS 

 zapewnienie długofalowej opieki medycznej 

poszkodowanym 

 zapewnienie bezpieczeństwa sanitarno-

epidemiologicznego  

 współpraca przy organizacji pomocy psychologicznej 

 
 
Państwowa Powiatowa Inspekcja Sanitarna  
 
 prowadzenie nadzoru nad utylizacją odpadów 

medycznych  

 

 
ustawy: 
 o zarządzaniu 

kryzysowym 
 o zapobieganiu oraz 

zwalczaniu zakażeń i 
chorób zakaźnych u ludzi 

 o Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej 

 
 

  

 
 odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii na wniosek WIS 
 kierowanie działaniami z zakresu usuwania skutków w obszarze swojej 

właściwości miejscowej 
 koordynacja działań ośrodków interwencji kryzysowej (zadania własne powiatu) 
 ocena stanu i efektywności pomocy społecznej 
 sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej ministrowi właściwemu do 

spraw zabezpieczenia społecznego 
 finansowe wspieranie programów w określonym przez wojewodę obszarze pomocy 

społecznej, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego lub podmioty 
uprawnione 

 sporządzenie listy zbiorczej zasiłków z terenu województwa i wnioskowanie do 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o uruchomienie środków z rezerwy 
celowej na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ustawy: 
 zarządzaniu kryzysowym 

 wojewodzie i administracji 

rządowej w województwie 

 o samorządzie powiatowym 

 o zapobieganiu oraz zwalczaniu 

zakażeń i chorób zakaźnych    

u ludzi 

 o pomocy społecznej 
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Epizootie –  faza zapobiegania/ograniczania skutków 

Podmiot wiodący – zadania  Podmiot wspomagający -  zadania 

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII Podstawa prawna STAROSTA Podstawa prawna 

 
 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 kraju 
 organizacja szkoleń dla urzędowych lekarzy weterynarii 
 monitorowanie chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych 

czynników chorobotwórczych oraz związanej z nimi 
oporności na środki przeciw drobnoustrojowe u zwierząt, 
w produktach pochodzenia zwierzęcego i środkach 
żywienia zwierząt 

  opracowanie krajowych 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 
 
Państwowa Powiatowa Inspekcja Sanitarna 
 

 współpraca z IW  w zakresie zapobiegania chorób zakaźnych zwierząt 
 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  
 

 
ustawy: 
 o Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej 
 o zarządzaniu kryzysowym 
 

Epizootie – faza przygotowania 

Podmiot wiodący – zadania Podmiot wspomagający -  zadania 

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII Podstawa prawna STAROSTA Podstawa prawna 

 
 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  

 szkolenia dla lekarzy weterynarii 
 

 

 

 
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 
 
Państwowa Powiatowa  Inspekcja Sanitarna 

 współpraca z IW w zakresie zapobiegania chorób zakaźnych zwierząt 
 
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

 współpraca z IW w zakresie zapobiegania chorób zakaźnych zwierząt 

 

 
 
 
 
ustawy: 
 o Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej 
 o zarządzaniu kryzysowym 
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Epizootie – faza reagowania 

Podmiot wiodący – zadania Podmiot wspomagający -  zadania 

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII Podstawa prawna WOJEWODA/STAROSTA Podstawa prawna 

 
 realizacja zadań wynikających z planów gotowości  
 koordynacja działań podległych inspekcji w zakresie 

zwalczania choroby zakaźnej zwierząt 
 analizowanie i opracowanie informacji otrzymanych od 

Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii 
 informowanie właściwych organizacji międzynarodowych 

o występowaniu na terytorium RP chorób zakaźnych 
zwierząt podlegających obowiązkowi zwalczania 

 powiadamianie Komisji Europejskiej i innych państw 
członkowskich Unii Europejskiej, a w przypadku chorób 
zakaźnych zwierząt akwakultury także Konfederacji 
Szwajcarskiej i państw członkowskich Europejskiego 
Stowarzyszenia Wolnego Handlu  

 współpraca z instytucjami międzynarodowymi  

 
 

 
ustawy: 
 o Inspekcji 

Weterynaryjnej 

 o ochronie zdrowia 

zwierząt i zwalczaniu 

chorób zakaźnych 

zwierząt 

 o zarządzaniu 

kryzysowym 

 

 

 realizacja procedur wynikających z wojewódzkiego planu gotowości do zwalczania 
określonej choroby zakaźnej zwierząt 

 na wniosek wojewódzkiego lekarza weterynarii określenie w drodze 
rozporządzenia obszaru, na którym występuje choroba zakaźna zwierząt lub 
zagrożenie wystąpienia tej choroby, w szczególności jako obszar zapowietrzony 
lub zagrożony, oraz sposobu oznakowania obszaru zapowietrzonego i 
zagrożonego  

 wprowadzenie 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) 

 wydanie nakazu zaopatrywania zwierząt lub produktów w świadectwa zdrowia 
wystawiane przez urzędowego lekarza weterynarii 

 wydanie nakazu przeprowadzenia zabiegów na zwierzętach, w tym szczepień  

 wydanie nakazu oczyszczania, odkażania, deratyzacji i dezynsekcji miejsc 

przebywania zwierząt lub miejsc przechowywania i przetwarzania zwłok 

zwierzęcych a także oczyszczania i odkażania środków transportu 

 wydanie nakazu odstrzału sanitarnego zwierząt na określonym obszarze 
 określenie 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 

 podanie do wiadomości publicznej zaleceń i rozporządzeń w sposób zwyczajowo 
przyjęty na danym terenie 

 
Państwowa Powiatowa Inspekcja Sanitarna 

 współpraca z IW w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt 
 
 

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

 współpraca z IW w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ustawy: 
 o Inspekcji Weterynaryjnej 

 o ochronie zdrowia zwierząt        

i zwalczaniu chorób zakaźnych 

zwierząt 

 o zarządzaniu kryzysowym 

 
 
 
 
 
 
 
 
ustawa: 
 o Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej 
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Katastrofy budowlane – faza zapobiegania/ograniczania skutków 

Podmiot wiodący – zadania  Podmiot wspomagający -  zadania 

POWIATOWY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO Podstawa prawna MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH  Podstawa prawna 

 

 kontrola działań nadzoru budowlanego  
 monitorowanie prac budowlanych i tworzenie zaleceń 

naprawczych 
 unormowanie zasad projektowania i wykonywania obiektów 

odpornych na gwałtowne zjawiska przyrodnicze  
 

 
ustawa:  
 prawo budowlane 

 

 
 analiza i ocena zagrożeń 
 opracowanie planu działań zapobiegawczych 
 ocena możliwych strat ludzkich, mienia i infrastruktury 
 
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 

 czynności kontrolno-rozpoznawcze w zakresie stosowania zabezpieczeń 

przeciwpożarowych, przestrzegania przepisów ppoż. 

 

 
 
 
ustawy: 
 o PSP 
 o samorządzie 

powiatowym 
 o zarządzaniu 

kryzysowym 
 

Katastrofy budowlane – faza przygotowania 

Podmiot wiodący – zadania Podmiot wspomagający -  zadania 

STAROSTA Podstawa prawna BURMISTRZ/BURMISTRZ Podstawa prawna 

 
 
 wydanie wytycznych do gminnych planów zarządzania 

kryzysowego 
 zatwierdzenie gminnych planów zarządzania kryzysowego 
 zapewnienie sił i środków przewidzianych do reagowania 

kryzysowego 
 
 

 
 
ustawy: 
 o samorządzie 

powiatowym 
 o zarządzaniu kryzysowym 
 
 

 
 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:  
 prawo budowlane 

 o samorządzie 

gminnym 

 

SP ZZOZ  
ustawy: 
 o Państwowym 

Ratownictwie 
Medycznym 

 
 

 
 przygotowanie placówek ochrony zdrowia oraz sił i środków do zapewnienia opieki 

medycznej w warunkach sytuacji kryzysowej 
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Katastrofy budowlane – faza reagowania 

Podmiot wiodący – zadania Podmiot wspomagający -  zadania 

STAROSTA Podstawa prawna BURMISTRZ/ WÓJT Podstawa prawna 

 
 uruchomienie procedur reagowania kryzysowego 
 koordynacja działań służb i instytucji resortu (Państwowa 

Straż Pożarna, Policja) 
 koordynacja wykonania zadań z zakresu obrony cywilnej 

powiatu 
 wnioskowanie do wojewody o pomoc ratowniczą 
 współpraca i koordynacja działań ratowniczych organizacji 

pozarządowych 
 

 
ustawy: 
 o samorządzie 

powiatowym 
 o zarządzaniu kryzysowym 

 
 

  powołanie GZZK 
  realizacja zadań ujętych w gminnym planie zarządzania kryzysowego 
 przekazywanie komunikatów i ostrzeżeń 
 prowadzenie ewakuacji prewencyjnej ludności z terenów zagrożonych (realizują 

Burmistrz/burmistrz) 
 nadzór nad realizacją zadań samorządu gminnego, powiatowego  pod względem 

jakości działalności jednostek organizacyjnych pomocy społecznej 
 współpraca z organizacjami pozarządowymi 
 wnioskowanie do wojewody  o użycie pododdziałów lub oddziałów Sił Zbrojnych 

Rzeczypospolitej Polskiej 
 

 
ustawy: 
 o samorządzie gminnym 
 prawo budowlane 

 
 
 
 
 

SP ZZOZ 
 

ustawa: 
 o Państwowym 

Ratownictwie 
Medycznym 

 

 
 zapewnienie osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego odpowiednich 

świadczeń opieki zdrowotnej 

Katastrofy budowlane – faza odbudowy 

Podmiot wiodący – zadania Podmiot wspomagający -  zadania  

MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH/WOJEWODA Podstawa prawna POWIATOWY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO Podstawa prawna 

 
 przygotowanie projektu rozporządzenia prezesa Rady 

Ministrów w sprawie gmin i miejscowości, w których stosuje 
się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek 
obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w 
wyniku działania żywiołu 

 

 

 
zarządzenie  Ministra SWiA:   
 w sprawie ustalenia 

regulaminu 
organizacyjnego MSWiA   

 
 
dokument MSW: 
 zasady i procedury 

ubiegania się o dotacje na 
zadania związane z 
przeciwdziałaniem i 
usuwaniem skutków klęsk 
żywiołowych w 
infrastrukturze jednostek 
samorządu terytorialnego 

 

 
 ocena stanu technicznego uszkodzonych budynków  
 ocena stanu technicznego uszkodzonych obiektów infrastrukturalnych (drogi, drogi 

kolejowe, sieci uzbrojenia terenu) 
 stosowanie uproszczonych procedur administracyjnych dotyczących odbudowy, 

remontów i rozbiórek budynków zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku 
działania żywiołu 

 

ustawy: 
 o szczególnych zasadach 

odbudowy, remontów i 
rozbiórek obiektów 
budowlanych 
zniszczonych lub 
uszkodzonych w wyniku 
działania żywiołu 

 prawo budowlane 

MINISTER ZDROWIA 
 

 zapewnienie opieki medycznej poszkodowanym 

 współpraca przy organizacji pomocy psychologicznej 

 

STAROSTA 
ustawy:  
 o samorządzie 

powiatowym 
 o pomocy społecznej 
 o zarządzaniu kryzysowym  

 kierowanie działaniami z zakresu usuwania skutków 
 ocena stanu i efektywności pomocy społecznej 
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Zakłócenia w systemie elektroenergetycznym – faza zapobiegania/ograniczania skutków 

Podmiot wiodący – zadania  Podmiot wspomagający -  zadania 

ZAKŁAD ENERGETYCZNY Podstawa prawna  Podstawa prawna 

 
 
 zapewnienie bezpieczeństwa funkcjonowania systemu elektroenergetycznego i odpowiedniej 

zdolności przesyłowej w sieci przesyłowej elektroenergetycznej 
 

 eksploatacja, konserwacja i remonty sieci przesyłowej, instalacji i urządzeń wraz z połączeniami z 
innymi systemami elektroenergetycznymi, w sposób gwarantujący niezawodność funkcjonowania 
systemu elektroenergetycznego 

 
 zapewnienie długoterminowej zdolności systemu elektroenergetycznego w celu zaspokajania 

uzasadnionych potrzeb w zakresie przesyłania energii elektrycznej  
 
 współpraca z innymi operatorami systemów elektroenergetycznych lub przedsiębiorstwami 

energetycznymi w celu niezawodnego i efektywnego funkcjonowania systemów 
elektroenergetycznych 

 

 zakup usług systemowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania systemu 
elektroenergetycznego, 

 
 działań dla poprawy efektywności przedsiębiorstw energetycznych 

 

 monitorowanie funkcjonowania systemu elektroenergetycznego 
 

 
 
ustawa: 
 prawo energetyczne 

  

Zakłócenia w systemie elektroenergetycznym – faza przygotowania 

Podmiot wiodący – zadania Podmiot wspomagający -  zadania 

ZAKŁAD ENERGETYCZNY Podstawa prawna WOJEWODA/STAROSTA Podstawa prawna 

 
 
 analiza zagrożeń dla systemów  
 opracowanie planów działania na wypadek zagrożenia 

wystąpienia awarii o znacznych rozmiarach w systemie 
elektroenergetycznym oraz odbudowy tego systemu po 
wystąpieniu awarii 

 
 
 

 
 
ustawa: 
 prawo energetyczne 

 
 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 wojewodzie i administracji 

rządowej w województwie 
 o samorządzie powiatowym 
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Zakłócenia w systemie elektroenergetycznym – faza reagowania 

Podmiot wiodący – zadania Podmiot wspomagający -  zadania 

ZAKŁAD ENERGETYCZNY Podstawa prawna WOJEWODA/STAROSTA Podstawa prawna 

 
 
 zakup energii elektrycznej dla pokrywania strat powstałych 

w sieci przesyłowej podczas przesyłania energii elektrycznej 
 zgłaszanie do MG konieczności wprowadzenia ograniczeń   

w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej 
 realizacja ograniczeń w dostarczaniu energii elektrycznej 
 uruchomienie działań zawartych w planach reagowania na 

wypadek wystąpienia awarii o znacznych rozmiarach w 
systemie elektroenergetycznym 
 
 

 
ustawa: 
 prawo energetyczne 

 
zarządzenie MG: 
 w sprawie organizacji, 

składu oraz miejsca i 
trybu pracy Zespołu 
Zarządzania Kryzysowego 

 
 

 
 powołanie WZZK/PCZK 
 koordynacja i realizacja zadań ujętych w wojewódzkim/powiatowym planie 

zarządzania kryzysowego 
 przekazywanie komunikatów i ostrzeżeń 
 złożenie wniosku do Rady Ministrów o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej 
 

ustawy: 
 o stanie klęski żywiołowej 
 o stanie wyjątkowym 
 

Zakłócenia w systemie elektroenergetycznym – faza odbudowy 

Podmiot wiodący – zadania Podmiot wspomagający -  zadania 

ZAKLAD ENERGETYCZNY Podstawa prawna  Podstawa prawna 

 
 
 podejmowanie niezbędnych działań mających na celu 

odbudowę i przywrócenie prawidłowego funkcjonowania 
systemu elektroenergetycznego 
 

 
ustawa: 
 prawo energetyczne 
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Protesty społeczne – faza zapobiegania/ograniczania skutków 

Podmiot wiodący – zadania  Podmiot wspomagający -  zadania 

WOJEWODA Podstawa prawna KPP Podstawa prawna 

 

 przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom na rynku pracy 
 koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego 

 
ustawy: 
 o pomocy społecznej 

 o działach administracji 

rządowej  

 

 przeciwdziałanie zagrożeniom bezpieczeństwa ludzi i ich mienia 

 

 
ustawa: 
 o Policji  

 

SP ZZOZ  
 

  

 zapewnienie dostępu do podstawowych świadczeń opieki zdrowotnej 

 

STAROSTA 
ustawy: 
 o zarządzaniu kryzysowym 
 o samorządzie powiatowym 
 

 
 analiza i ocena zagrożeń 
 ocena możliwych strat ludzkich, mienia i infrastruktury 
 

Protesty społeczne – faza przygotowania 

Podmiot wiodący – zadania Podmiot wspomagający -  zadania 

STAROSTA Podstawa prawna SP ZZOZ Podstawa prawna 

 
 
 wydanie wytycznych do gminnych planów zarządzania 

kryzysowego 
 zatwierdzenie gminnych planów zarządzania kryzysowego 
 zapewnienie sił i środków przewidzianych do reagowania 

kryzysowego 
 
 

 
 
ustawy: 
 o samorządzie 

powiatowym 
 o zarządzaniu kryzysowym 
 
 

 
 przygotowanie placówek ochrony zdrowia oraz sił i środków do zapewnienia opieki 

medycznej w warunkach sytuacji kryzysowej 
 

 

BURMISTRZ/ WÓJT  
 
ustawy: 
 o zarządzaniu 

kryzysowym 
 

 
 opracowanie planów zarządzania kryzysowego 
 przygotowanie systemów alarmowania i ostrzegania  
 prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego 
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Protesty społeczne – faza reagowania 

Podmiot wiodący – zadania Podmiot wspomagający -  zadania 

POLICJA Podstawa prawna WOJEWODA/STROSTA Podstawa prawna 

 
 uruchomienie procedur reagowania kryzysowego  
 koordynacja działań służb i instytucji resortu  
 wnioskowanie o zwiększoną pomoc ratowniczą 
 współpraca i koordynacja działań ratowniczych organizacji 

pozarządowych 
 wnioskowanie o ewentualne zwołanie Powiatowego Zespołu 

Zarządzania Kryzysowego 

 
ustawy: 
 o działach administracji 

rządowej 
 o zarządzaniu kryzysowym 

 
 

rozporządzenie Prezesa 
Rady Ministrów:  
 w sprawie szczegółowego 

zakresu działania Ministra 
SWiA 

 

 
 powołanie WZZK/PZZK 
 koordynacja i realizacja zadań ujętych w wojewódzkim/powiatowym planie 

zarządzania kryzysowego 
 przekazywanie komunikatów i ostrzeżeń 
 koordynowanie systemu ratownictwa medycznego oraz nadzór nad systemem na 

terenie województwa/powiatu 
 współpraca z organizacjami pozarządowymi 
 wnioskowanie o użycie pododdziałów lub oddziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej 

Polskiej 
 
 

 
ustawy: 
 zarządzaniu kryzysowym 

 wojewodzie i 

administracji rządowej  

w województwie 

 o Państwowym 

Ratownictwie 

Medycznym 

SP ZZOZ 
 

ustawy: 
 o zapobieganiu oraz 

zwalczaniu zakażeń       
i chorób zakaźnych        
u ludzi 

 o Państwowym 
Ratownictwie 
Medycznym 

 

 
 zapewnienie osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego odpowiednich 

świadczeń opieki zdrowotnej 
 
 

Protesty społeczne – faza odbudowy 

Podmiot wiodący – zadania Podmiot wspomagający -  zadania  

MINISTER PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ Podstawa prawna SP ZZOZ Podstawa prawna 

 

 przygotowanie szczegółowych rozwiązań legislacyjnych 

mających na celu poprawę warunków pracowniczo- 

społecznych 

 

 
ustawa: 
 o działach administracji 

rządowej 

 
 poprawa jakości polityki zdrowotnej 
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ZADANIA ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO REALIZOWANE W POSZCZEGÓLNYCH JEGO FAZACH 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ZAPOBIEGANIE 
 

działania uprzedzające, 

eliminujące lub 

redukujące 

prawdopodobieństwo 

wystąpienia sytuacji 

kryzysowej albo              

w znacznym stopniu 

ograniczające jej skutki 

 
- analiza zagrożeń i ich monitorowanie, 

- ocena wrażliwości społeczeństwa na zagrożenia, 

- ocena możliwych strat ludzkich, mienia                    

i infrastruktury, 

- wspieranie badań stosowanych, 

- uświadamianie społeczeństwa                                  

i powszechna edukacja w zakresie 

przeciwdziałania zagrożeniom, 

- racjonalne planowanie zagospodarowania 

przestrzennego, 

- określenie zasad oraz sposobów kontroli                      

i nadzoru.  

 

 

PRZYGOTOWANIE 
 

podejmowanie działań 

planistycznych 

dotyczących sposobu 

reagowania w przypadku 

wystąpienia sytuacji 

kryzysowej oraz działań 

mających na celu 

przygotowanie zasobów 

sił i środków 

niezbędnych do 

efektywnego reagowania 

- opracowanie planu zarządzania 

kryzysowego, 

- ewidencja zasobów specjalistycznych sił          

i środków reagowania, 

- określenie zasad obiegu informacji, 

- określenie systemów monitorowania, 

alarmowania i ostrzegania, 

- uświadamianie społeczeństwa                                 

i powszechna edukacja w zakresie 

prawidłowych zachowań przed                               

i w czasie sytuacji kryzysowych, 

- doskonalenie służb, 

- organizowanie i prowadzenie szkoleń, 

ćwiczeń i treningów w zakresie reagowania 

na potencjalne zagrożenia. 

 

ODBUDOWA 
 

realizacja zadań 

mających na celu 

przywrócenie zdolności 

reagowania oraz 

odtwarzania kluczowej 

dla funkcjonowania 

danego obszaru 

infrastruktury, tak aby 

była mniej wrażliwa na 

kolejne zdarzenia 

krytyczne  

 

 

REAGOWANIE 
 
 

uruchomienie działań 

mających na celu 

udzielanie pomocy 

poszkodowanym, 

zahamowanie rozwoju 

występujących zagrożeń 

oraz ograniczenie strat                          

i zniszczeń 

- uruchomienie procedur reagowania 

kryzysowego, 

- uruchomienie sił i środków, 

- zapewnienie sprawnego obiegu informacji, 

- zorganizowanie punktu kontaktowego 

(informowanie ludności), 

- uruchomienie systemów ostrzegania                          

i alarmowania, 

- zapewnienie opieki medycznej, 

- ewakuacja prewencyjna ludności, 

- wnioskowanie o ewentualną pomoc 

zagraniczną, 

- wsparcie działań przez Siły Zbrojne RP, 

- udział organizacji społecznych                                   

i humanitarnych, 

- uruchomienie pomocy społecznej                                                

i psychologicznej, 

- stworzenie doraźnych warunków do 

przetrwania osób poszkodowanych. 

- szacowanie szkód, 

- odtworzenie kluczowej infrastruktury 

telekomunikacyjnej, energetycznej, paliwowej, 

transportowej i dostarczania wody, 

- zapewnienie opieki medycznej                                    

i rehabilitacji, 

- zapewnienie długofalowej pomocy społecznej 

osobom poszkodowanym, 

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków                         

i odszkodowań, 

- odtworzenie i uzupełnienie zapasów                            

i gotowości służb, 

- rozliczenie kosztów działań, 

- inicjatywa legislacyjna, 

- przygotowanie sprawozdań i raportów, 

- modyfikacja i aktualizacja procedur reagowania. 
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2.3.  ZADANIA W ZAKRESIE REALIZACJI ZADAŃ Z ZARZĄDZANIA 

KRYZYSOWEGO – GMINA WYSZKÓW 

 

Ważnym elementem zarządzania kryzysowego jest określenie zadań i zasad 

działania. 
 

Burmistrz w każdej sytuacji zagrożeń o znamionach kryzysu występuje w 

roli jednoosobowego decydenta i odpowiada za koordynację i kierowanie 

całokształtem działań przy pomocy Gminnego Zespołu Zarządzania 

Kryzysowego (GZZK) i/lub instytucji wiodącej w danym rodzaju zagrożenia. 
 

Instytucja wiodąca uprawniona jest do koordynowania działań wszystkich 

sił i środków skierowanych do akcji ratowniczej oraz podporzadkowania 

współuczestników akcji ratowniczej w zakresie ratowania życia i mienia ludzi 

oraz środowiska. 
 

Instytucja pomocnicza w zakresie realizacji zadań związanych                         

z bezpośrednim zagrożeniem życia ludzkiego i mienia oraz zabezpieczenia akcji 

ratowniczej podlega bezpośrednio kierującemu (dowodzącemu) akcją ratowniczą, 

natomiast pozostałe zadania realizuje zgodnie z własnymi kompetencjami              

i procedurami postępowania przy konkretnych zagrożeniach. 
 

Sekretarz Gminy podczas występowania sytuacji kryzysowej lub zagrożeń 

nadzwyczajnych koordynuje udział poszczególnych wydziałów, referatów             

i samodzielnych stanowisk. 
 

Właściwe jednostki organizacyjne w oparciu o Gminny Plan Zarządzania 

Kryzysowego, a także na podstawie doświadczeń z ćwiczeń zarządzania 

kryzysowego lub rzeczywistych sytuacji kryzysowych korygują swoje zadania,  

w swoich własnych planach (gminnych i instytucjonalnych). 
 

Plan w żaden sposób nie ingeruje, ani nie zakłada ingerencji w zasady, 

metody i formy działania poszczególnych uczestników zarzadzania kryzysowego. 

Ustalenia zawarte w planie nie podporządkowują żadnemu organowi czy 

jednostce organizacyjnej innych uczestników zarzadzania kryzysowego. 
 

Organami odpowiedzialnymi za organizowanie i koordynowanie zarzadzania 

kryzysowego są w: 
 

- powiecie – starosta, 

- mieście – burmistrz; 

- gminie – wójt. 
 

     Burmistrz podejmuje decyzję o uruchomieniu „Planu Zarzadzania 

Kryzysowego Gminy Wyszków” w następujących przypadkach: 
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- konieczności udzielenia pomocy gminie (gminom) dotkniętych sytuacją 

kryzysową, której Burmistrz/ Wójt zwrócił się do Starosty z prośbą             

o pomoc, 

- w przypadku sytuacji kryzysowej obejmującej znaczny obszar powiatu 

(kilka gmin), kiedy Starosta uzna, że niezbędne jest włączenie się 

szczebla powiatowego do działań reagowania. 
 

 Polecenie uruchomienia „Planu Zarządzania Kryzysowego Gminy 

Wyszków” Burmistrz przekazuje Komendantowi Gminnemu Ochrony Przeciw- 

pożarowej,  który przy pomocy Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego 

(GCZK), powiadamia wszystkie lub wybrane osoby funkcyjne przewidziane do 

realizacji zadań zarządzania kryzysowego. 

 
 

2.4.  GMINNY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 

       

       W celu wykonywania zadań z zakresu zarządzania kryzysowego Burmistrz 

Gminy Wyszków zarządzeniem nr 38/2014 z dnia 19.02.2014 r. zmieniającym 

zarządzenie nr 262/2013 z dnia 04.11.2013 r. powołał Gminny Zespół 

Zarządzania Kryzysowego, zwany dalej „zespołem”, którego zadaniem jest: 
 

- ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć 

wpływ na bezpieczeństwo publiczne i prognozowanie tych 

zagrożeń, 

- przygotowanie propozycji działań i przedstawienie staroście 

wniosków dotyczących wykonywania, zmiany lub zaniechania 

działań ujętych w powiatowym planie zarządzania kryzysowego, 

- przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanych     

z zagrożeniami, 

- opiniowanie gminnego planu zarządzania kryzysowego. 
 

       Przewodniczący Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, w 

przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej wymagającej podjęcia 

niezwłocznych działań, zwołuje w trybie alarmowym posiedzenie zespołu. 

 
Uszczegółowienie w „Załącznik do Zarządzenia Nr  262/2013 Burmistrza Gminy Wyszków z 

dnia 04.11.2013 r. w sprawie Regulaminu Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego” .            
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2.4.1.STRUKTURA ORGANIZACYJNA GMINNEGO 

ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W 

WYSZKOWIE 

 

 

Burmistrz 

Wyszkowa 

Przewodniczący 

Zespołu 

GMINNE  CENTRUM ZARZĄDZANIA  

 

 Grupa Planowania Cywilnego 

- komendant Gminny Ochrony 

P-poż. 

- Sekretarz Gminy 

- Komendant Straży 

Miejskiej 

 

Grupa monitorowania, prognoz i analiz 

- Naczelnik Wydz. GKMiR 

- Naczelnik Wydz. OSO 

- Naczelnik Wydz.SRG 

- Prezes WTBS 

- stanowisko ds. adamin – gosp. 

- stanowisko ds. Obronn i Ochr. Inf. 

Niejawnej 

- informatyk 

- strażnik SM 

 

 

- Stały Dyżur 

insp. ds.inwestycji 

GRUPA OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

 

- Skarbnik Gminy 

- Naczelnik Wydz. ED 

- Dyrektor OPS 

- Dyrektor WOSiR 

- przedstawiciel PIW w 

Wyszkowie 

- przedstawiciel PSSE w 

Wyszkowie 

 

GRUPA OPERACJI i ORGANIZACJI 

DZIAŁAŃ oraz ZABEZPIECZENIA 

LOGISTYCZNEGO 

 

- I Z-ca Burmistrza Wyszkowa 

- Komendant Gminny  Ochrony P-poż. 

- Komendant Straży Miejskiej 

- Naczelnik Wydz. SRG 

- Prezes PWiK 

- Prezes OSP Kamieńczyk 

- Prezes OSP Lucunów Duży 

- Prezes OSP Rybno 

- Prezes OSP Gulczewo 

- Naczelnik WPKS 

- Prezes PEC 

- Przedstawiciel RZGW 

- Przedstawiciele Wydz. PKS 

- stanowisko ds. adamin – gosp. Wydz. OSO 

- Informatyk  Wydz. OSO 

- Sołtysi zagrożonych terenów 

 

 

Zastępcy 

Przewodniczącego Zespołu 
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2.4.2. SPOSÓB ALARMOWANIA CZŁONKÓW GMINNEGO ZESPOŁU 

ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 
 

Lp. Stanowisko Imię i Nazwisko Adres Tel. 

1  

Burmistrz Wyszkowa 

(Przewodniczący GZZK) 

Grzegorz 

Nowosielski 

 

 

 

Wyszków 

ul. I AWP 123 

697 820 209 

2 Zastępca Burmistrza 

(Z-ca Przewodniczącego 

GZZK) 

Aneta 

Kowalewska 

 

 

 

Rybienko Leśne 

ul. Józefa Poniatowskiego 

10 

798 188 177 

 

 

 

 

3 Skarbnik Gminy  

(II Zca 

Przewodniczącego GZZK) 

 

Dariusz 

Korczakowski 

 

Wyszków 

ul. Kasztanowa  

607 708 065 

4 Komendant Gminny Ochrony 

Przeciwpożarowej 

(Sekretarz  Zespołu) 

 

Dariusz 

Kądziela 

 

Wyszków 

ul. Prosta 18/8 

 

695 509 300 

5 Sekretarz Gminy Anna 

Gołębiewska 

Wyszków 

ul. I  AWP 2 

697 603 331 

6     

7 Naczelnik Wydziału Ogólnego 

i Spraw Obywatelskich 

Barbara 

Bożuta 

Wyszków 

ul. I Maja 19/14 

029 743 77 02  

609 571 409 

 Naczelnik Wydziału 

Gospodarki Komunalnej i 

Mieszkalnictwa 

 

Michał 

Szewczyk 

 

Drogoszewo 

ul. Powstańców 53 

029 743 77 48 

797 605 597 

 Naczelnik Wydziału    

 Naczelnik Wydziału    

8 Pełnomocnik ochrony ds. 

Obronności i Ochrony 

Informacji Niejawnych 

Tadeusz Retko 

 

Wyszków 

ul. Pułtuska 23/35 

029 7424201 

w. 746 

604 428 086 

9 Sołtys Kamieńczyka Marek Curuł Kamieńczyk,  

ul. Zakątek 1 

698 759 568 

10  

Sołtys Ślubowa 

Danuta 

Wiąckiewicz 

Ślubów 10 59 666 05 

603 704 348 

11 Sołtys Rybna Dudzik 

Władysław 

Rybno, 

ul. Strażacka 10 

029 742 66 76 

601948664 

12 Sołtys Puste Łąki Ryszard Puste Łąki,  596 65 46,  
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Kaszubski ul. Loretańska 1 513 982 954 

13 Sołtys Drogoszewa 

 

Bogusław 

Frąckiewicz 

Drogoszewo,  

ul. Szczęśliwa 31 

742 29 84, 

503 961 903 

14 Sołtys Gulczewa 

 

Witold  

Król 

Gulczewo, 

ul. Królowej Krystyny 1 

694 760 491 

15 Przewodniczący Osiedla nr 10 Czesław  

Lach 

Rybienko Leśne,  

ul. Powstańców 42 

606 741 089 

16 Prezes OSP Kamieńczyk Marek  

Kamiński 

Kamieńczyk 

ul. Mazowiecka 108 

519 173 801 

508 638 465 

17 Prezes OSP Lucynów Duży Eugeniusz 

Zaremba 

Lucynów Duży 

ul. J. Kochanowskiego 79  

510 630 495 

18 Prezes OSP Rybno Tadeusz 

Karolewski 

Rybno 

ul. Strażacka 20 

029 742 64 55 

518060244 

19 Wiceprezes OSP Gulczewo Sławomir 

Wróbel 

Gulczewo 

ul. Nadbużańska 41 

502 551 883 

20     

 

3. ZESTAWIENIE SIŁ I ŚRODKÓW PLANOWANYCH DO 

WYKORZYSTANIA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH 

 
Siły i środki będące w dyspozycji starosty – przewodniczącego 

Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego: 

- środki finansowe – określone w budżetach poszczególnych służb, 

inspekcji i straży (jednostek organizacyjnych) lub uzyskane z budżetu 

centralnego oraz środki finansowe i rezerwa celowa w budżecie 

powiatu, 

- siły i środki Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego – 

dysponowane na podstawie „Powiatowego planu ratowniczego”, 

- siły i środki policji – dysponowane zgodnie z procedurami działania 

policji, 

- siły i środki ratownictwa medycznego – dysponowane zgodnie            

z procedurami podmiotów leczniczych, 

- siły i środki będące w dyspozycji jednostek organizacyjnych z terenu 

powiatu – na podstawie porozumień, świadczeń itp., 

- siły i środki obrony cywilnej, 

- sprzęt zgromadzony w magazynach obrony cywilnej gmin i powiatu. 
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3.1. ŚRODKI FINANSOWE 

 

Lp. Wyszczególnienie 
Środki 

finansowe 
Uwagi 

1 

rezerwa celowa ustalona na podstawie            

art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r.                 

o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 1166) 

  

2 

uzupełnienie zasobów magazynowych na 

okoliczność sytuacji kryzysowych (zakup 

worków, rękawów przeciwpowodziowych, 

plandek itp.)  

  

 
 

 

Aktualizacja danych coroczna po uchwaleniu budżetu gminy. 

 

3.2.  ELEMENTY SYSTEMU WYKRYWANIA I ALARMOWANIA          

W POWIECIE WYSZKOWSKIM 

         

Lp. DWA 

Obsada 

osobowa 

DWA 

Punkty 

alarmowani

a (PA) 

Obsada 

osobowa PA 

 

  

 

1 

 

1 12 2 4   

 

 

3.3. FORMACJE OBRONY CYWILNEJ W POWIECIE 
 

 

Lp. Gmina 

Samodzielna 

drużyna 

ratownictwa 

ogólnego 

Obsada 

osobowa 

Drużyna 

pożarnicza 

Obsada 

osobowa 
Uwagi 
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1 Brańszczyk 1 12    

2 Długosiodło 1 12    

3 Rząśnik 1 12    

4 Somianka   1 18  

5 Wyszków 1 14    

Ogółem powiat 4 50 1 18  

 

Uszczegółowienie w „Planie działania Drużyny Wykrywania i Alarmowania” oraz „Planie 

obrony cywilnej Gminy Wyszków”. 
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3.4.  PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA I OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA 
 

         3.4.1. PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA 
 

 

 

Obsada osobowa – 38 strażaków zawodowych. 
 
 

                                                       
 

 

Aktualizacja danych na podstawie informacji KP PSP w Wyszkowie. 

 

 

 

 

 

 

Samochody 

gaśnicze 

Przyczepy 

p/powodziowe 

Rękaw 

p/powodz. 
Łodzie Pompy Namioty 

Agregaty 

prądotwórcze 

Działka 

gaśnicze 

Pilarki 

łańcuchowe 

Piły 

tarczowe 

 

Środki gaśnicze                                 

i neutralizatory 

 

Środki 

pianotwórcze 

 

Sorbent 

9 1 500 mb. 2 5 1 5 1 5 2 3400 l 500 kg 
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3.4.2.  OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA 
 

Na terenie powiatu wyszkowskiego jest – 29 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, w tym 7 w KSRG.   
 

Obsada osobowa – 424 druhów. 

                                                       

Gmina 

 

Samochody 

gaśnicze 

 

 

Przyczepy 

p/powodziowe 
Łodzie Pompy Namioty 

Agregaty 

prądotwórcze 

Działka 

gaśnicze 

Pilarki 

łańcuchowe 

Piły 

tarczowe 

Środki gaśnicze                                     

i neutralizatory 

Środki 

pianotwórcze 

(l) 

Sorbent 

(kg) 

Brańszczyk 7  1 9  2  7 2   

Długosiodło 6  2 10  6  6 2 410 50 

Rząśnik 3   6  2  4 1   

Somianka 5  1 6  3 3 5 2   

Wyszków 7 3 5 16  6 3 11 4 600  40 

Zabrodzie 3  2 4  3  4 2 200 60 

OGÓŁEM 

POWIAT 
28 3 11 51  22 4 37 13 1210 150 

 

Aktualizacja danych na podstawie informacji jednostek samorządu gminnego i KP PSP. 
 

Uszczegółowienie w „Powiatowym planie ratowniczym” –  KP PSP.



104 

3.5.  POLICJA 

 

 

 

KOMENDA/POSTERUNEK OBSADA RADIOWOZY 

 

UWAGI 

 

 

Komenda Powiatowa Policji w Wyszkowie 

 

41 7 

 

 

Posterunek Policji w Długosiodle                       

 

5 1 

 

 

Posterunek Policji w Somiance 

 

5 1 

 

 

RAZEM 

 

 

51 

 

9 

 

 

 

Na wyposażeniu Komendy Powiatowej Policji w Wyszkowie znajduje się 

łódź motorowa. 

 
Aktualizacja danych na podstawie informacji KPP w Wyszkowie. 
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3.6.  SIŁY ZBROJNE 
 

 

Wyciąg z wykazu patroli minerskich na terenie województwa mazowieckiego 

 

Przydzielony teren do oczyszczania Patrol 
Rejony neutralizacji 

przedmiotów niebezpiecznych 
Województwo 

Powiaty 

/miasta na prawach powiatów/ 
Nr 

patrolu 
Nr telefonu 

Przy jednostce 

wojskowej 

mazowieckie 

 

Płońsk, Pułtusk , Wyszków,  

Ostrołęka, Maków Mazowiecki, 

Ciechanów, Przasnysz, Mława, 

Żuromin, Płock, Gostynin, Sierpc,     

m. Płock, m.Ostrołęka 

18 

tel. 

22 280 32 04 

22 280 32 14 

22 280 32 99 

fax. 

22 280 32 15 

Kancelaria Jawna 

22 280 32 05 

 

JW 2229 

Nowy Dwór 

Mazowiecki 

 

05-100 Nowy 

Dwór 

Mazowiecki 

ul. Leśna 1 

1. Plac ćwiczeń 1BPanc    

Rembertów – Zielonka, 

2. Plac ćwiczeń Kazuń 

3. OSPWL Bemowo Piskie, 

 

         W sytuacji kryzysowej, gdy użycie innych sił i środków jest niemożliwe lub może okazać się niewystarczające 

Burmistrz/burmistrz lub starosta występuje do wojewody, a ten z wnioskiem do Ministra Obrony Narodowej o przekazanie 

do jego dyspozycji pododdziałów Sił Zbrojnych RP do wykonywania zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.  

Czas gotowości do działania 24 godziny. 

        Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze drogowo-mostowej może odbywać się przy wykorzystaniu 

Wojskowych Jednostek Odbudowy, utworzonych na bazie jednostek inżynieryjnych
4
. 

        Działania w zakresie zarządzania kryzysowego opierają się również na współpracy z Wojskową Komendą Uzupełnień 

w Wyszkowie ul. Serocka 3, tel./fax. 29 74 230 25. 

                                                 
4
 Dec. Nr 226/MON z dnia 9 sierpnia 2013 r. w sprawie specjalistycznych usług wojskowych w czasie realizacji zadań szkoleniowych (Dz. U. MON z 2013 r. poz. 207). 
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3.7.  WETERYNARIA 
 

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii 

Wyszków ul. Serocka 3 

tel./fax  29 742 54 46 

 

 

SPECJALISTYCZNE LABORATORIA 

 

ZAGROŻENIA EPIZOOTYCZNE 

 

 

 
USŁUGI DEZYNFEKCYJNE 

 

Usługi dezynfekcyjne i dezynsekcyjne - Janusz Roman CHEŁMICKI 

Ostrów Maz. ul. Warchalskiego 2/12    tel. 29 745 25 65 

 

ZAKŁAD HIGIENY WETERYNARYJNEJ  

W WARSZAWIE 

Serologii 

w Radomiu 

Patologii  

i Serologii 

w Ostrołęce 

Badań 

Mikrobiologicznych     

i Chemicznych 

Środków Spożyw. 

Pochodzenia 

Zwierzęcego 

w Ostrołęce 

Patologii  

i Serologii 

w Siedlcach 

Badań 

Mikrobiologicznych 

i Chemicznych 

Środków Spożyw. 

Pochodzenia 

Zwierzęcego oraz 

Badań Mleka 

Surowego  

w Siedlcach 

 

PRACOWNIE TERENOWE 

Patologii 

w Płocku 
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WYKAZ LEKARZY WETERYNARII DO ZWALCZANIA CHORÓB ZAKAŹNYCH 

ZWIERZĄT NA TERENIE POWIATU WYSZKOWSKIEGO 

 

1. lek. wet. Marian Jakubowski   508 257 782 

2. lek. wet. Rafał Papis   606 912 690 

3. lek. wet. Anna Chędoszko-Papis   606 786 735 

4. lek. wet. Tomasz Lędziszewski   516 106 623 

5. lek. wet. Marzanna Szafner   692 472 752      29 741 87 94 

6. lek. wet. Krzysztof Szafner   692 472 758      29 741 87 94  

7. lek. wet. Kazimierz Sobczak   503 127 214 

8. lek. wet. Wacław Kępczyński   502 667 866 

9. lek. wet. Stefan Smoliński   501 656 490 

10. lek. wet. Iwona Mikulska-Reichelt   604 132 864 

11. lek. wet. Piotr Zalewski   508 386 113 

12. lek. wet. Ryszard Bilski   604 841 190 

13. lek. wet. Andrzej Wojtaszewski   608 757 189, 29 757 11 29 

14. lek. wet. Agata Augustyniak   600 650 376 

 

Środki 
 

- 4 samochody osobowe 

- sprzęt specjalistyczny do przeprowadzenia sekcji zwierząt (1 komplet) 

- myjka „KERCHER” 

- 2 rozpylacze plecakowe 

- środki dezynfekcyjne 

- odzież ochronna 

- tablice informujące o zagrożeniach 

 
Aktualizacja danych na podstawie informacji PIW w Wyszkowie. 
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3.8.  STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA      
 

 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 

Wyszków ul. Daszyńskiego 28 

tel./fax 29 742 32 45 
 

Środki    

 

Lp. 

 

Nazwa środka 

 

Ilość 

 

Możliwości techniczne 

 

Uwagi 

1 

 

Samochód osobowy 

 

   1 wyposażony w cb-radio w dyspozycji 

2 

Aparatura laboratoryjna           

do badań 

fizykochemicznych                   

i bakteriologicznych 

 
 

pobór próbek 

stacja pobiera próbki          

i wysyła do Stacji 

Sanitarno-

Epidemiologicznej                 

w Ostrowi Maz. 

3 Obuwie gumowe 12 par 
 

 

4 Kombinezony ochronne 20 szt. 
 

 

5 Maski p/pyłowe 200 szt. 
 

 

 

       Na potrzeby Systemu Wykrywania i Alarmowania (SWA) tworzona jest na 

bazie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wyszkowie formacja 

obrony cywilnej – Powiatowy Ośrodek Analiz Laboratoryjnych (POAL). 

      
STRUKTURA ORGANIZACYJNA POAL 

 
   

 

       

  

 

 

 

 
 

Uszczegółowienie w „Planie Powiatowego Ośrodka Analiz Laboratoryjnych w Powiecie 

Wyszkowskim”. 
 

Aktualizacja danych na podstawie informacji PPIS w Wyszkowie. 

KOMENDANT 
1 

POWIATOWA SEKCJA 

HIGIENY 

WETERYNARYJNEJ 

3 

POWIATOWA SEKCJA 

OCHRONY ROŚLIN                         

I NASIENNICTWA 

3 

POWIATOWA SEKCJA 

ANALIZ SANITARNO-

EPIDEMIOLOGICZNYCH 

8 
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3.9. OCHRONA PRZED POWODZIĄ     

 

 
 

 OCHRONA PRZED POWODZIĄ - REZERWY MATERIAŁOWE 

 

Lp. Gmina 
Łódź 

wiosł. 

Łódź 

motor. 
Plandeki 

Agreg. 

prąd. 

Zesp. 

oświet. 
Worki 

Pocho- 

dnie. 
Łopaty 

Buty 

gum.  

Namio- 

ty 

Linki 

asekur. 
Termos Bosaki Łóżka 

Radio-

telef. 

1 Brańszczyk 3 1 12 2  3.000  30 15   1    

2 Długosiodło 1 1 15 6 1   16 26  5  4  22 

3 Rząśnik   3   1.000  22 5       

4 Somianka  1  3 3 2.000  14 18  3  3  6 

5 Wyszków 1 1  6  9.000 10 20 5 20  3  100 8 

6 
Zabrodzie 1 1 8 3  2.000  10 10 2  1  20 3 

7 
Starostwo 

Powiatowe 
7  34   20.000  10        

 
OGÓŁEM POWIAT 13 5 72 20 4 37.000 10 122 79 22 8 4 7 120 39 
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ZESTAWIENIE SIŁ PRZEWIDZIANYCH DO AKCJI PRZECIWPOWODZIOWEJ 

NA TRENIE POWIATU WYSZKOWSKIEGO 

                                                       

 

 

 

Lp. 

 

 

 

Gmina 

 

PSP 

 

OSP 

 

Policja 

 

Formacje OC 

Organizacje 

pozarządowe 
Przedsiębiorstwa 

i firmy prywatne 
 

 

Uwagi 

 

L
u

d
zie 

W
o
zy

 

b
o
jo

w
e
 

L
u

d
zie 

W
o
zy

 

b
o
jo

w
e
 

L
u

d
zie 

S
a
m

o
c
h

o
d

y
 

S
a

m
o

ch
o
d

y
 z 

n
a

g
ło

śn
ien

iem
 

L
u

d
zie 

S
a
m

o
c
h

o
d

y
 

C
ią

g
n

ik
i 

L
u

d
zie  

S
a
m

o
c
h

o
d

y
 

L
u

d
zie  

S
a
m

o
c
h

o
d

y
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 Brańszczyk   50 7    12 2 3      

2 Długosiodło   94 6 5 1  12        

3 Rząśnik   142 3    12        

4 Somianka   30 5 5 1   18 3    4 2  

5 Wyszków   90 7 41 7  14   250     
6 Zabrodzie   18 3    12 3       

 

 

 

POWIAT 38 14 424 28 51 9  62 8 3 250  4 2 
 

 

 
Uszczegółowienie w planach poszczególnych służb i jednostek samorządu gminnego. 

 

Aktualizacja danych na podstawie informacji poszczególnych służb i jednostek samorządu gminnego.



111 

4.  ZADANIA OKREŚLONE PLANAMI DZIAŁAŃ 

KRÓTKOTERMINOWYCH 
 

Za opracowanie Planu działań krótkoterminowych, o których mowa            

w art. 92 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska             

(Dz. U. z 2013 r. poz. 1232) odpowiedzialny jest zarząd województwa. 

Na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2012 r. 

w sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza                     

(Dz. U. z 2012 r. poz. 914) określono obszar, nazwę i kod stref, w których 

dokonuje się ocenę jakości powietrza dla powiatu wyszkowskiego. 

 

Województwo Nazwa strefy Kod strefy Obszar strefy 

mazowieckie mazowiecka PL 1404 
powiat 

wyszkowski 

 

     Monitorowanie stanu jakości powietrza ma charakter ciągły i wykonywane 

jest przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie. 

     Działania ochronne polegają na informowaniu społeczeństwa,                         

a w szczególności grup ludności wrażliwych na przekroczenia norm powietrza. 

     Realizacja zadań w tym zakresie wymaga współpracy wielu stron oraz 

bieżącej oceny zagrożenia. W tym celu określone zostały zakresy kompetencji 

dla poszczególnych organów administracji. 

      W przypadku ryzyka wystąpienia w danej strefie przekroczenia poziomu 

alarmowego, dopuszczalnego lub docelowego substancji w powietrzu, zarząd 

województwa, przedstawia do zaopiniowania właściwemu Burmistrzowi, 

burmistrzowi i staroście projekt uchwały w sprawie działań krótkoterminowych, 

w którym ustala się działania mające na celu: 

- zmniejszenie ryzyka wystąpienia takich przekroczeń, 

- ograniczenie skutków i czasu trwania zaistniałych przekroczeń. 

      Burmistrz, burmistrz i starosta są obowiązani do wydania opinii w terminie 

miesiąca od dnia otrzymania projektu uchwały (niewydanie opinii w terminie 

oznacza akceptację projektu uchwały). 

       W przypadku ryzyka wystąpienia w danej strefie przekroczeń poziomu 

alarmowego, dopuszczalnego lub docelowego substancji w powietrzu 

Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego (poprzez WCZK) informuje 

właściwe organy o konieczności podjęcia działania określonego planem działań 

krótkoterminowych.  

 Powiatowy Zespół Zarzadzania Kryzysowego (poprzez PCZK) 

powiadamia właściwe (dla obszaru przekroczenia) Gminne/Miejskie Zespoły 

Zarzadzania Kryzysowego o ogłoszeniu, odwołaniu bądź zmianie poziomu 

ALERTu.  
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ZESPÓŁ 

PRZEDSIĘWZIĘĆ  

NA WYPADEK 

SYTUACJI 

KRYZYSOWYCH 
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1. ZADANIA W ZAKRESIE MONITOROWANIA 

ZAGROŻEŃ 
 

 

      
 

 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POWÓDŹ 

 
AWARIA CHEMICZNA 

 

 KP PSP 
KP PSP 

 

KATASTROFA BUDOWLANA 

POWIATOWY INSPEKTOR 

NADZORU BUDOWLANEGO 

POŻAR 

 

KP PSP 

SKAŻENIE RADIACYJNE 

 

 
Państwowa Agencja Atomistyki  

AKTY TERRORU I MASOWE 

ZAKŁÓCENIA  PORZĄDKU 

PUBLICZNEGO

 

POLICJA 
 

SYTUACJE KRYZYSOWE 

PCZK (G/MCZK), inne 

służby specjalistyczne 

INNE  
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Dążenie do zapewnienia bezpieczeństwa cywilnego wymaga ciągłej 

analizy potencjalnych zagrożeń oraz podejmowania działań eliminujących ich 

wystąpienia. Natomiast w przypadku ich wystąpienia jak najszybszego 

zidentyfikowania skali i zakresu zdarzenia. Niezbędne to jest do określenia 

potrzebnych sił i środków do eliminowania jego skutków, jak i sposobu 

prowadzenia działań ratowniczych. 

Na terenie Gminy Wyszków podstawową rolę w działaniach zarządzania 

kryzysowego spełniają organy władzy samorządowej szczebla gminnego. 

Gminy realizują podstawowe zadania związane z ochroną ludności, 

skupiając swój wysiłek głównie na: monitorowaniu, ostrzeganiu, alarmowaniu                   

i informowaniu ludności o zagrożeniach, prowadzeniu ewakuacji oraz 

zapewnieniu ewakuowanym pomocy medycznej i socjalnej głównie w zakresie 

zakwaterowania i wyżywienia. 

Na szczeblu gminy działania podejmowane są gdy: 

- sytuacja kryzysowa występuje na obszarze co najmniej 

dwóch gmin, 

- sytuacja kryzysowa obejmuje jedną gminę, ale siły        

i środki jakimi ona dysponuje są niewystarczające         

i potrzebne jest wsparcie szczebla powiatowego (po 

zgłoszeniu takiej potrzeby przez właściwego 

Burmistrza/burmistrza). 

Starosta koordynuje działaniami zarządzania kryzysowego na obszarze 

powiatu, wspierając je działaniem podległych sobie: służb, inspekcji, straży         

i innych jednostek organizacyjnych wspomaganych przez organizacje 

pozarządowe. 

Źródłami informacji o potrzebie podjęcia działań zarządzania 

kryzysowego są: 

- Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego                       

i   Gminne/Miejskie Centra Zarządzania Kryzysowego, 

- służby dyżurne KP PSP, Policji, dyspozytorzy Pogotowia 

Ratunkowego, służby dyżurne innych instytucji, 

- każda osoba, która zaobserwowała (posiadła wiadomość)       

o nadzwyczajnym zdarzeniu, 

- sąsiednie powiaty, gminy, 

- media.  

Uzyskanie pomocy następuje, w wyniku gdy lokalne (gminne) siły             

i środki oraz zasoby okażą się niewystarczające do przeprowadzenia 

skutecznych działań ratowniczych i likwidacji skutków. 

Skierowanie do pomocy sił i środków szczebla powiatowego następuje: 

- na prośbę Burmistrza (burmistrza), 

- w wyniku własnej oceny starosty. 
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Pomoc (wsparcie) ze strony wojska następuje w zależności od rodzaju 

zagrożenia i rozwoju sytuacji. Starosta na szczeblu powiatu współpracuje           

z Wojskowym Komendantem Uzupełnień w Wyszkowie. 

 Istotnym źródłem informacji o zagrożeniach są też działania kontrolno-

rozpoznawcze prowadzone przez różne organy i instytucje np. Państwową Straż 

Pożarną, Państwową Powiatową Inspekcję Sanitarną, Inspektorat Nadzoru 

Budowlanego itp. 

 Ogniwa dyżurne poszczególnych szczebli w sytuacjach kryzysowych 

przekazują informacje do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. 

Informacje te są raportowane w Centralnej Aplikacji Raportującej (CAR)            

i odnotowywane w „Dzienniku meldunków PCZK”. 

Obsługę całodobową Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego 

zapewniają funkcjonariusze pożarnictwa pełniący służbę dyżurną w PSK. 

 W sytuacjach kryzysowych, gdy występujące zagrożenie ma negatywny 

wpływ na poziom bezpieczeństwa ludzi, zwierząt, mienia lub środowiska            

– w znacznych rozmiarach – starosta wyznacza dodatkowo do obsługi 

Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego osoby dyżurne spośród 

pracowników Starostwa Powiatowego w Wyszkowie. 

 
Uszczegółowienie w „Instrukcji Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego                

w Wyszkowie”. 
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ŹRÓDŁA INFORMACJI O ZAGROŻENIACH 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 
 

MEDIA 

SĄSIEDNIE POWIATY 

 
POADA 
 

KP PSP 
OSP 

KPP Szpital 
Pow. Lek. 

Wet. 
 

INNE 

OBYWATEL 

Wojewódzkie Centrum Zarządzania 

Kryzysowego 

 
STAROSTA WOJWEODA 

Powiatowe Centrum 

Zarządzania Kryzysowego 

 

WKU 

BURMISTRZ, WÓJTOWIE 
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ŹRÓDŁA INFORMACJI O ZAGROŻENIACH NA TERENIE GMINY  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

MEDIA 

SĄSIEDNIE GMINY 

 
WKU 

 

KP PSP 
OSP 

KPP 
Podmioty 

lecznicze 
Leczn. 

Wet. 
INNE 

OBYWATEL 

Powiatowe Centrum Zarządzania 
Kryzysowego 

 

WÓJT/BURMISTRZ 
STAROSTA 

Gminne/Miejskie Centrum 
Zarządzania Kryzysowego 

PSS-E 
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MONITOROWANIE ZAGROŻEŃ – ZADANIA 
 

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

POSTĘPOWANIE STANDARDOWE – BEZ WZGLĘDU NA RODZAJ ZAGROŻENIA  

 

1. POWIATOWE CENTRUM ZARZĄDZANIA 

KRYZYSOWEGO W WYSZKOWIE  

(budynek KP PSP) 

2. KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY 

POŻARNEJ W WYSZKOWIE (PSK) 

3. KOMENDA POWIATOWA POLICJI  

W WYSZKOWIE 

4. ZARZĄD DRÓG (krajowych, wojewódzkich, 

gminnych) 

5. ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH (Wydz. Inwestycji 

i Dróg Publicz.  Starostwa Powiatowego w Wyszkowie 

6. WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ  

W WYSZKOWIE 

7. ZAKŁAD ENERGETYCZNY WARSZAWA – TEREN 

REJON ENERGETYCZNY WYSZKÓW 

8. POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA – REJON 

DYSTRYBUCJI GAZU W WYSZKOWIE 

 

 
całodobowy – poprzez 

służbę dyżurną/dyżur 

 

 

 

 
 

 

 
-   raporty dobowe, 

-   meldunki okresowe, 

-   raporty sytuacyjne,  

-   komunikaty 

ostrzegawcze (prasa 

lokalna, telewizja 
kablowa, strony 

internetowe itp.). 

 
każdy podmiot – 

zgodnie 

z kompetencjami 

 
- uzyskiwanie, przetwarzanie 

i przekazywanie informacji o zaistniałym 

zdarzeniu na potrzeby kierowania, 

dowodzenia i współdziałania, w zakresie 

rozpoznania analizowania  

i prognozowania rozwoju sytuacji, 
- analizowanie sytuacji na 

administrowanym terenie, 

- przekazywanie komunikatów, ostrzeżeń    
i innych niezbędnych informacji do 

określonych podmiotów, 

- sporządzanie raportów dobowych               
i notatek, meldunków o powstałych 

zagrożeniach, 

- współdziałanie z administracją publiczną   
i innymi instytucjami w zakresie analiz      

i prognoz, 

- zapewnienie obiegu informacji na 
potrzeby zarządzania kryzysowego. 

 

 

POWIATOWE CENTRUM ZARZĄDZANIA 

KRYZYSOWEGO: 

 

CENTRALNA APLIKACJA RAPORUJĄCA 

 

- Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego   
   w Warszawie. 

 

TELEFONICZNIE, POCZTĄ 

ELEKTRONICZNĄ LUB POPRZEZ INNE 

SYSTEMY 

 
- Powiatowe Centra Zarządzania Kryzysowego –  

  powiatów ościennych, 

- Gminne/Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego, 
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej   

   w Wyszkowie, 

- Komenda Powiatowa Policji w Wyszkowie, 
- Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych  

   w Warszawie – Inspektorat w Wyszkowie, 

- Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej                       
  w Warszawie – Nadzór Wodny w Wyszkowie, 

- zarządcy dróg, 
- przedsiębiorcy odpowiedzialni za dystrybucję gazu,  

  energii elektrycznej i cieplnej, 

- inne jednostki organizacyjne – w zależności od potrzeb, 
- media. 

 

 

 

1. PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTORAT 

SANITARNY W WYSZKOWIE 

2. POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII  

W WYSZKOWIE 

3. POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU 

BUDOWLANEGO W WYSZKOWIE 

4. WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY 

ŚRODOWISKA W WARSZAWIE 

5. WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW  

W WARSZAWIE  

6. WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY 

ROŚLIN i NASIENNICTWA W WARSZAWIE 

ODDZIAŁ W WYSZKOWIE 

7. WOJEWÓDZKI ZARZĄD MELIORACJI  

I URZĄDZEŃ WODNYCH W WARSZAWIE – 

INSPEKTORAT W WYSZKOWIE  

8. REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ 

W WARSZAWIE NADZÓR WODNY WYSZKÓW 

9. REGIONALNA DYREKCJA LASÓW 

PAŃSTWOWYCH W WARSZAWIE – 

NADLEŚNICTWO W WYSZKOWIE, PUŁTUSKU  

I DREWNICY 

 

doraźny – na czas 

występowania 
zagrożenia 
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Odpowiedzialny za prowadzenie 

monitoringu 
Tryb pracy Rodzaje informacji Zadania w zakresie monitorowania Wymiana informacji 

 

POSTĘPOWANIE SPECJALISTYCZNE PODMIOTÓW WIODĄCYCH – W ZALEŻNOŚCI OD RODZAJU ZAGROŻENIA 
 

1. Powodzie/podtopienia 

 

1. INSTYTUT METEOROLOGII       

I GOSPODARKI WODNEJ          

W WARSZAWIE 

Biuro Prognoz Meteorologicznych 

 

całodobowo 
 

 

 

 

- prognozy,  
- ostrzeżenia, 

- komunikaty o bieżącej sytuacji 

hydrologicznej w stanie 

zagrożenia i alarmu 

hydrologicznego, 

- komunikaty o bieżącej sytuacji 
hydrologicznej w normalnym 

stanie hydrologicznym, 

-  komunikaty na stronie 
internetowej. 

 

 

- gromadzenie danych hydrologiczno- 

meteorologicznych, 
- analiza aktualnej sytuacji meteorologicznej                        

i hydrologicznej, 

- opracowywanie i przekazywanie zgodnie                    

z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia        

22 sierpnia 2007 r. w sprawie podmiotów, którym 

państwowa służba hydrologiczno-meteorologiczna      
i państwowa służba hydrogeologiczna są obowiązane 

przekazywać ostrzeżenia, prognozy, komunikaty        

i biuletyny oraz sposobu i częstotliwości ich 
przekazywania: 

 prognoz meteorologicznych, 

  ostrzeżeń meteorologicznych                             

i hydrologicznych, 

 komunikatów meteorologicznych              

i komunikatów   o bieżącej sytuacji 

hydrologicznej w stanie zagrożenia            

i alarmu hydrologicznego, 

     

 

-   WCZK, 
-   PCZK, 

-   służby dyżurne: Państwowej Straży Pożarnej      

   i Policji, 

-   media, 

-   inne podmioty – w zależności od potrzeb. 

 
 

 

 

2. REGIONALNY ZARZĄD 

GOSPODARKI WODNEJ             

W WARSZAWIE - dyżury powodziowe, 
- odczyty zależne od 

stopnia zagrożenia  

powodziowego               
- od   3 do 6 razy/dobę 

 
- odczyty z wodowskazów  na 

wszystkich stopniach wodnych  

w granicach administracyjnych, 
- dane  o poziomie piętrzenia                     

i wielkości zrzutu ze zbiornikach 

wodnych, 
- komunikaty na stronie 

internetowej. 

 
- systematyczne zbieranie, gromadzenie                                               

i prognozowanie rozwoju sytuacji hydrologiczno-

meteorologicznej, w układzie krótko                                 
i długoterminowym, 

- analizowanie sytuacji na administrowanym terenie, 

- sporządzanie raportów dobowych i notatek 
służbowych o powstałych zagrożeniach 

powodziowych mogących prowadzić do sytuacji 

kryzysowej. 

 
-     WCZK, 

-     PCZK, 

-     Gminne/Miejskie Centrum  Zarządzania 
Kryzysowego, 

 

 

3. WOJEWÓDZKI ZARZĄD 

MELIORACJI I URZĄDZEŃ 

WODNYCH 

 

doraźny – na czas 
występowania 

zagrożenia (oględziny    

w terenie stanów rzek, 
obwałowań oraz 

zbiorników 
 

 

-      informacje  sytuacyjne do 
PCZK, 

-     komunikaty na stronie 

internetowej. 
 

 

- prognozowanie rozwoju sytuacji w układzie krótko    
i długoterminowym współdziałanie z administracją 

publiczną i innymi instytucjami w sytuacjach 

kryzysowych w ramach informowania o aktualnej 
sytuacji na administrowanym terenie. 

 

-  WCZK, 
-  PCZK. 
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monitoringu 
Tryb pracy Rodzaje informacji Zadania w zakresie monitorowania Wymiana informacji 

 

4. PAŃSTWOWA POWIATOWA  

INSPEKCJA SANITARNA 

 
dyżury - w zależności od 

skali zagrożenia 

 
-     dane statystyczne 

zarejestrowanych  zachorowań, 

-     wykaz stałych nosicieli  pałeczek 
duru i paraduru brzusznego, 

-     informacje odnośnie 

zapotrzebowania na środki  
dezynfekcyjne, 

-     informacje o liczbie dawek 

niezbędnych szczepionek, 

-     liczba zagrożonych zatopieniem 

lub zatopione obiekty produkcji  

i obrotu żywnością, 
-     sposób zabezpieczenia żywności 

dla ludności, w tym dla osób 

ewakuowanych, 
-     informacje o zalanych zakładach 

pracy stosujących  niebezpieczne 

substancje chemiczne, 
-     zaopatrzenie w wodę 

przeznaczoną do spożycia,  

-     obiekty użyteczności publicznej,  
-     dane liczbowe dotyczące:  

 zalanych lub podtopionych 
placówek oświatowych, 

 placówek zamkniętych, 

unieruchomionych z powodu 
zalania, podtopienia 

obiektów lub dróg 

dojazdowych, 

 zapotrzebowania placówek 

na środki dezynfekcyjne, 

 uczniów/wychowanków 

przebywających na terenie 
bezpośrednio zagrożonym 

powodzią, 

- komunikaty na stronie 

internetowej. 

 

 

 
-     analizowanie sytuacji epidemiologicznej chorób 

     zakaźnych na terenie powiatu, 

-     nadzór nad stałymi nosicielami pałeczek duru 
brzusznego na zalanych terenach, 

-      zabezpieczenie środków  dezynfekcyjnych  dla 

zalanych zakładów opieki zdrowotnej i dezynfekcji 
studni, 

-     zapewnienie (w razie potrzeby) sprawnego 

przeprowadzenia niezbędnych szczepień 

ochronnych,   

-      współdziałanie z administracją publiczną i innymi 

instytucjami i służbami w zakresie analiz i prognoz, 
-     przekazywanie komunikatów, ostrzeżeń i innych 

niezbędnych informacji do określonych instytucji                           

i służb, 
-     sporządzanie raportów dobowych i notatek 

służbowych o powstałych zagrożeniach 

powodziowych mogących prowadzić do sytuacji 
kryzysowej, 

-     współdziałanie z komórkami organizacyjnymi 

WSSE, 
-     analizowanie sytuacji w zakresie sprawowanego 

nadzoru, 

-     sporządzanie bieżących raportów w zakresie stanu 
placówki, 

-     współpraca z organami prowadzącymi placówki 

oświatowo wychowawcze w zakresie bieżącego 
pozyskiwania informacji dotyczących potrzeb oraz 

udzielania wskazówek na temat postępowania                 

w sytuacji  zagrożenia powodzią i/lub powodzi, 
-     zamieszczanie bieżących informacji-wskazówek  dla 

placówek oświatowo-wychowawczych na stronie 

internetowej. 
 

 

 
-   PCZK,  

-   Gminne/Miejskie Centrum Zarządzania 

    Kryzysowego, 
-   Państwowa Wojewódzka Inspekcja Sanitarna. 
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Odpowiedzialny za prowadzenie 

monitoringu 
Tryb pracy Rodzaje informacji Zadania w zakresie monitorowania Wymiana informacji 

 

5. POWIATOWA INSPEKCJA 

WETERYNARYJNA 

 

dyżury - w zależności od 

skali zagrożenia 

 

-     raporty,  

-     informacje, 
-     tabele, 

-     komunikaty na stronie 

internetowej. 

 

-     analizowanie sytuacji zwierząt na terenie powiatu, 

-     nadzorowanie  tworzonych utylizacji utopionych 
zwierząt, 

-     współdziałanie z administracją samorządową             

oraz innymi instytucjami  i służbami, 
-     sporządzanie raportów  i tabel dotyczących 

powstałych zagrożeń. 

 

-     Wojewódzka Inspekcja Weterynaryjna, 

-     PCZK,  
-     Komenda Powiatowa Państwowej Straży 

Pożarnej, 

-      Komenda Powiatowa Policji, 
-     inne jednostki administracji zespolonej                

i niezespolonej  w zależności od rozwoju 

sytuacji. 

 

6. WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT 

OCHRONY ŚRODOWISKA  

 
- jednozmianowy, 

- dyżur całodobowy 

 
-    wstępna informacja z podjętych 

działań, 

-    raporty dobowe, 
-    raport końcowy z wynikami prób 

monitoringowych wód 

powodziowych, 
-    komunikaty na stronie 

internetowej. 

 

 
-     każdorazowe ustalanie z IMiGW, RZGW i  WBiZK 

MUW obszarów zagrożonych zalaniem falą 

powodziową, 
-     przeprowadzenie wstępnego rozpoznania obiektów 

chroniących środowisko, magazynów i instalacji 

wytwarzających substancje niebezpieczne, 
zagrożonych zalaniem oraz ich stanu przygotowań 

do powodzi, 

-     monitorowanie wyłączonych oczyszczalni                      
i bilansowanie ilości ścieków odprowadzanych do 

wód bez oczyszczania oraz uwolnionych do  wód 

substancji niebezpiecznych, 
-     prowadzenie monitoringu wód powodziowych                 

w określonych przekrojach rzek, 

-     kontrole obiektów zalanych, oszacowanie strat po 
przejściu fali powodziowej w zakresie urządzeń 

chroniących środowisko, pobór prób gleb z terenów 
zalanych falą powodziową., 

-     prowadzenie nadzoru nad pracami przywracającymi  

środowisko do stanu sprzed powodzi. 

 
-     Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu 

Wojewódzkiego, 
-     Główny Inspektor Ochrony Środowiska, 

-     starostwo powiatowe, 

-     urzędy gmin. 
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Odpowiedzialny za prowadzenie 

monitoringu 
Tryb pracy Rodzaje informacji Zadania w zakresie monitorowania Wymiana informacji 

2. Pożary 

 

1. KOMENDA POWIATOWA 

PAŃSTWOWEJ STRAŻY 

POŻARNEJ ORAZ JEDNOSTKI 

OCHOTNICZYCH STRAŻY 

POŻARNYCH 

 
całodobowy poprzez 

służbę dyżurną na 

Stanowisku Kierowania  
 

 
-    meldunki okresowe, 

-    raporty sytuacyjne,  

-    komunikaty za pomocą 
technicznych środków łączności, 

-    komunikaty na stronie 

internetowej. 
 

 
- analizowanie sytuacji na administrowanym terenie, 

- współdziałanie z administracją publiczną i innymi 

instytucjami i służbami w zakresie analiz i prognoz 
poprzez: 

 sporządzanie raportów dobowych                  

i notatek służbowych o powstałych 

zagrożeniach mogących prowadzić do 

sytuacji kryzysowej, 

 przekazywanie komunikatów, ostrzeżeń        

i innych niezbędnych informacji do 
określonych instytucji i służb, 

- uzyskiwanie, przetwarzanie i przekazywanie 

informacji o zaistniałym zdarzeniu na potrzeby 
kierowania, dowodzenia i współdziałania,                         

w szczególności dla zespołów funkcjonalnych 

powołanego sztabu dowódcy operacji w zakresie 
rozpoznania, analizowania i prognozowania rozwoju 

sytuacji. 

 
Pomiędzy kierującym działaniami ratowniczymi     

a poszczególnymi stanowiskami kierowania             

i dowódcami poszczególnych odcinków bojowych, 
a ponadto z:  

-     PCZK, 

-     Gminne/Miejskie Centrum Zarzadzania 
Kryzysowego, 

-     Komenda Powiatowa Policji, 
-     podmioty systemu Państwowego Ratownictwa 

Medycznego, 

-     Państwowa Powiatowa Inspekcja Sanitarna, 
-     Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego , 

-     Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych, 

-     zarządcy dróg. 
 

 

2. REGIONALNA DYREKCJA 

LASÓW PAŃSTWOWYCH 

 
całodobowy – wg. 

potrzeb 

 
-     stopień zagrożenia pożarowego 

lasu, 

-     komunikaty na stronie 
internetowej. 

 

 
-    ustalanie stopnia zagrożenia pożarowego lasu, 

-    wykrywanie pożarów.  

 
-    Nadleśnictwa: Wyszków, Pułtusk i Drewnica, 

-    WCZK, 

-     PCZK,  
-     Komenda Powiatowa Państwowej Straży 

Pożarnej. 

 

 

3. WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT  

OCHRONY ŚRODOWISKA 

 

(pożary substancji niebezpiecznych) 

 

 
-    jednozmianowy, 

-    dyżur całodobowy 

 
-    wstępna informacja z podjętych 

działań, 

-    ankieta awarii, 
-    raport końcowy z wynikami prób, 

-    komunikaty na stronie 

internetowej. 

 

 
-    rozpoznanie i analiza rodzaju spalanych substancji 

niebezpiecznych oraz produktów spalania, 

zagrożenia oraz obszaru objętego 
zanieczyszczeniem, 

-    pobór prób (gleba, ścieki pogaśnicze) – określenie 

obszaru zanieczyszczonego oraz wynikających 

zagrożeń dla środowiska, 

-    klasyfikacja zagrożenia zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, 
-    współudział w akcji ratowniczej oraz w pracach  

oczyszczających środowisko. 

 
-     Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu 

Wojewódzkiego, 
-     Główny Inspektor Ochrony Środowiska, 

-     starostwo powiatowe 

-     urzędy gmin (miasta). 
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Odpowiedzialny za prowadzenie 

monitoringu 
Tryb pracy Rodzaje informacji Zadania w zakresie monitorowania Wymiana informacji 

3. Silne (huraganowe) wiatry/trąby powietrzne 
 

1. INSTYTUT METEOROLOGII      

I GOSPODARKI WODNEJ         

W WARSZAWIE 

 
-     dyżur całodobowy 

prowadzonych przez 

synoptyków 

meteorologicznych                    

z wykorzystaniem 

systemów 
automatycznych 

pomiarów. 

 
-      komunikaty o możliwości 

wystąpienia i ostrzeżenia             

o przewidywanym wystąpieniu 

niebezpiecznego zjawiska przy 

aktualnie owiązujących 

kryteriach, 
-     komunikaty na stronie 

internetowej 

 
- przekazywanie komunikatów, ostrzeżeń i innych 

niezbędnych informacji o rozwoju sytuacji 

synoptycznej, 

- ciągłe monitorowanie rozwoju sytuacji synoptycznej 

przy   pomocy systemów detekcji atmosfery, takich 

jak zdjęcia satelitarne, obrazy radarowe, rejestrator 
wyładowań atmosferycznych oraz automatyczne 

stacje pomiarowe, 

- zmiana lub odwołanie ostrzeżenia o niebezpiecznych 
zjawiskach. 

 
-     WCZK, 

-     PCZK, 

-     Gminne/Miejskie Centrum Zarzadzania   

Kryzysowego, 

-     służby dyżurne: Państwowej Straży Pożarnej,  

Policji, 
-      media, 

-      inne podmioty – w zależności od potrzeb. 

 

 

2. POWIATOWY INSPEKTORAT 

NADZORU BUDOWLANEGO 

 

-     w godzinach pracy 

urzędu (od 800 – 1600), 
-     w razie potrzeby stały 

dyżur 

 

-     od kierownika budowy (robót), 

właściciela, zarządcy lub 
użytkownika, 

-     informacje pochodzące                

z środków masowego przekazu; 
-     od innych instytucji i służb, 

-     komunikaty na stronie 
internetowej. 

 

- zbieranie informacji o zaistniałych katastrofach 

budowlanych na terenie powiatu, 
- sprawdzenie właściwości rzeczowej organu nadzoru 

budowlanego – PINB lub WINB w zależności od 

rodzaju obiektu budowlanego i robót budowlanych. 
Jeżeli organem właściwym jest PINB, natychmiast 

przekazać informację o katastrofie do właściwego 
miejscowo organu nadzoru budowlanego celem 

podjęcia postępowania zgodnie z właściwością, 

- współdziałanie z administracją publiczną i innymi 
instytucjami i służbami (przyjmowanie i analiza 

meldunków dotyczących możliwości wystąpienia 

zagrożeń związanych np. z silnymi wiatrami 
mogącymi doprowadzić do wystąpienia katastrofy 

budowlanej). 

 

- PCZK,  

- Gminne/Miejskie Centrum Zarzadzania   
Kryzysowego, 

- Komenda Powiatowa Policji,  

- Komenda Powiatowa Państwowej Straży 
Pożarnej, 

- Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego.  

 

3. ZARZĄDCY DRÓG 

KRAJOWYCH, 

WOJEWÓDZKICH, 

POWIATOWYCH I GMINNYCH 

 

 

 

- patrole drogowe, 
- dyżury całodobowe 

 

 

- stan zagrożenie do odpowiednich 
centrów zarządzania kryzysowego, 

- stan sieci drogowej, 

- komunikaty na stronie internetowej. 

 

- analizowanie sytuacji na administrowanych drogach, 
- przekazywanie komunikatów, ostrzeżeń  jednostkom 

własnym, 

- systematyczne zbieranie informacji                            
o  ograniczeniach w ruchu, utrudnieniach                    

i zamkniętych drogach,  

- systematyczne przekazywanie informacji o sytuacji 
na drogach do odpowiednich instytucji, służb              

i mediów 9społeczeństwa). 

 

- WCZK,  
- PCZK,  

- Gminne/Miejskie Centrum Zarzadzania   

Kryzysowego, 
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży 

Pożarnej, 

- Komenda Powiatowa Policji, 
- media, 

- inne podmioty – w zależności od potrzeb. 
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Odpowiedzialny za prowadzenie 

monitoringu 
Tryb pracy Rodzaje informacji Zadania w zakresie monitorowania Wymiana informacji 

4. Mrozy, opady śniegu i oblodzenia 
 

1. INSTYTUT METEOROLOGII  

I GOSPODARKI WODNEJ         

W WARSZAWIE 

 
-     dyżur całodobowy 

prowadzonych przez 

synoptyków 

meteorologicznych     

z wykorzystaniem 

systemów 
automatycznych 

pomiarów 

 
-     komunikaty o możliwości 

wystąpienia i ostrzeżenia              

o przewidywanym wystąpieniu 

niebezpiecznego zjawiska przy 

aktualnie obowiązujących 

kryteriach, 
-     komunikaty na stronie  

internetowej. 

 
- przekazywanie komunikatów, ostrzeżeń i innych 

niezbędnych informacji o rozwoju sytuacji 

synoptycznej, 

- ciągłe monitorowanie rozwoju sytuacji synoptycznej 

przy pomocy systemów detekcji atmosfery, takich 

jak zdjęcia satelitarne, obrazy radarowe, rejestrator 
wyładowań atmosferycznych oraz automatyczne 

stacje pomiarowe, 

- zmiana lub odwołanie ostrzeżenia. 

 
-     WCZK, 

-     PCZK, 

-     Gminne/Miejskie Centrum Zarzadzania   

Kryzysowego, 

-     służby dyżurne: Państwowej Straży Pożarnej, 

Policji, 
-      media, 

-      inne podmioty – w zależności od potrzeb. 

 

 

2. ZARZĄDCY DRÓG 

KRAJOWYCH, 

WOJEWÓDZKICH, 

POWIATOWYCH I GMINNYCH 

 

 

 
-   patrole drogowe, 

-   dyżury całodobowe 

 

 
-     stan zagrożenie do odpowiednich 

centrów zarządzania 

kryzysowego, 
-     stan sieci drogowej, 

-     komunikaty na stronie 

internetowej. 

 
- analizowanie sytuacji na administrowanych drogach, 

- przekazywanie komunikatów, ostrzeżeń  jednostkom 

własnym, 
- systematyczne zbieranie informacji                             

o  ograniczeniach w ruchu, utrudnieniach                              

i zamkniętych drogach,  
- systematyczne przekazywanie informacji o sytuacji 

na drogach do odpowiednich instytucji, służb              
i mediów (społeczeństwa). 

 
- WCZK, 

- PCZK,  

- Gminne/Miejskie Centrum Zarzadzania   
Kryzysowego, 

- Komenda Powiatowa Państwowej Straży 

Pożarnej, 
- Komenda Powiatowa Policji, 

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

 

3. WOJEWÓDZKI ZARZĄD 

MELIORACJI I URZĄDZEŃ 

WODNYCH 

 

-     dyżur doraźny – na 

czas występowania 
zagrożenia 

 

 

-     meldunki sytuacyjne, 

-     komunikaty na stronie 
internetowej. 

 

 

- prognozowanie rozwoju sytuacji w układzie krótko    

i długoterminowym współdziałanie z administracją 
publiczną i innymi instytucjami w sytuacjach 

kryzysowych w ramach informowania o aktualnej 

sytuacji na administrowanym terenie. 
 

 

- WCZK,  

- PCZK, 
- Gminne/Miejskie Centrum Zarzadzania   

Kryzysowego 

 
 

 

4. PAŃSTWOWY POWIATOWY 

INSPEKTORAT NADZORU 

BUDOWLANEGO   

 

-  w godzinach pracy  
urzędu                         

(od 8.00 – 16.00), 

- w razie potrzeby stały 
dyżur 

 

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

użytkownika, 

-     informacje pochodzące                  
z środków masowego przekazu; 

-     od innych instytucji i służb, 

-     komunikaty na stronie 
internetowej. 

 

- zbieranie informacji o zaistniałych katastrofach 
budowlanych na terenie województwa opolskiego, 

- sprawdzenie właściwości rzeczowej organu nadzoru 

budowlanego – PINB lub WINB w zależności 
od rodzaju obiektu budowlanego i robót 

budowlanych, 

- współdziałanie z administracją publiczną i innymi 
instytucjami i służbami (przyjmowanie i analiza 

meldunków dotyczących możliwości wystąpienia 

zagrożeń. 

 

- PCZK,  
- Gminne/Miejskie Centrum Zarzadzania   

Kryzysowego, 

- Komenda Powiatowa Policji,  
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży 

Pożarnej, 

- Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego. 

5. PODMIOTY 

ODPOWIEDZIALNE ZA 

- całodobowy 
(Pogotowie Energetyczne) 

- informacje o zagrożeniach          
w pracy sieci przesyłowej, 

- analizowanie zagrożeń w pracy sieci przesyłowej na 
administrowanym obszarze, 

-     WCZK,  
-     PCZK, 
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DOSTAWĘ I DYSTRYBUCJĘ 

ENERGII 

- informacje o zakłóceniach         

i awariach w sieci przesyłowej, 
- informację o ograniczeniach 

występujących w przesyle 

energii. 

- udzielanie informacji o stanie pracy sieci 

przesyłowej, 
- wymiana informacji z odbiorcami końcowymi 

przyłączonymi do sieci przesyłowej oraz 

wytwórcami. 

- Gminne/Miejskie Centrum Zarzadzania   

Kryzysowego, 
-      media, 

     inne podmioty – w zależności od potrzeb. 

 

Odpowiedzialny za prowadzenie 

monitoringu 
Tryb pracy Rodzaje informacji Zadania w zakresie monitorowania Wymiana informacji 

5. Susza i upały 
 

1. INSTYTUT METEOROLOGII       

I GOSPODARKI WODNEJ          

W WARSZAWIE 

 
-     dyżur całodobowy 

prowadzonych przez 

synoptyków 
meteorologicznych     

z wykorzystaniem 

systemów 
automatycznych 

pomiarów 

 
-     komunikaty o możliwości 

wystąpienia i ostrzeżenia            

o przewidywanym wystąpieniu 
niebezpiecznego zjawiska przy 

aktualnie obowiązujących 

kryteriach. 

 
- przekazywanie komunikatów, ostrzeżeń i innych 

informacji o rozwoju sytuacji synoptycznej, 

- ciągłe monitorowanie rozwoju sytuacji synoptycznej 
przy   pomocy systemów detekcji atmosfery: zdjęcia 

satelitarne, obrazy radarowe, rejestratory wyładowań 

atmosferycznych, automatyczne stacje pomiarowe,  
- zmiana lub odwołanie ostrzeżenia o niebezpiecznych 

zjawiskach. 

 
-     WCZK, 

-     PCZK, 

-     Gminne/Miejskie Centrum Zarzadzania   
Kryzysowego 

-     służby dyżurne: Państwowej Straży Pożarnej, 

Policji, 
-      media, 

-      inne podmioty – w zależności od potrzeb. 

 

 

2. REGIONALNA DYREKCJA 

LASÓW PAŃSTWOWYCH  

 
- dyżury w zależności 

od stopnia zagrożenia 

pożarowego lasu,            
z wykorzystaniem 

zautomatyzowanych 

punktów 
informacyjno-

dyspozycyjnych 

 
-     stopień zagrożenia pożarowego 

lasu, 

-     komunikaty na stronie 
internetowej. 

 

 
-     ustalanie stopnia zagrożenia pożarowego lasu, 

-     wykrywanie pożarów.  

 
-      Nadleśnictwa: Wyszków, Pułtusk i Drewnica, 

-      WCZK, 

-      PCZK,  
-      Gminne/Miejskie Centrum Zarzadzania   

Kryzysowego 

-      Komenda Powiatowa Państwowej Straży 
Pożarnej. 

 

3. ZARZĄDCY DRÓG 

KRAJOWYCH, 

WOJEWÓDZKICH, 

POWIATOWYCH I GMINNYCH 

 

 

 
-   patrole drogowe, 

-   dyżury całodobowe 

 

 
- stan zagrożenie do odpowiednich 

centrów zarządzania kryzysowego, 

- stan sieci drogowej, 
- komunikaty na stronie internetowej. 

 
- analizowanie sytuacji na administrowanych drogach, 

- przekazywanie komunikatów, ostrzeżeń  jednostkom 

własnym, 
- systematyczne zbieranie informacji                             

o  ograniczeniach w ruchu, utrudnieniach i 

zamkniętych drogach,  
- systematyczne przekazywanie informacji o sytuacji 

na drogach do odpowiednich instytucji, służb             

i mediów (społeczeństwa). 

 
- WCZK, 

- PCZK,  

- Gminne/Miejskie Centrum Zarzadzania   
Kryzysowego, 

- Komenda Powiatowa Państwowej Straży 

Pożarnej, 
- Komenda Powiatowa Policji, 

- media, 

- inne podmioty – w zależności od potrzeb. 
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Odpowiedzialny za prowadzenie 

monitoringu 
Tryb pracy Rodzaje informacji Zadania w zakresie monitorowania Wymiana informacji 

6. Skażenie chemiczno-ekologiczne 
 

1. WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT 

OCHRONY ŚRODOWISKA 

 

 

 

-   jednozmianowy, 

-   dyżur całodobowy 

 

-    wstępna informacja z podjętych 

działań, 

-    ankieta awarii, 

-    raport końcowy z wynikami prób, 

-    komunikaty na stronie 
internetowej. 

 

 

-    rozpoznanie i analiza rodzaju spalanych substancji 

niebezpiecznych oraz produktów spalania, 

zagrożenia oraz obszaru objętego 

zanieczyszczeniem, 

-    pobór prób (gleba, ścieki pogaśnicze) – określenie 
obszaru zanieczyszczonego oraz wynikających 

zagrożeń dla środowiska, 

-    klasyfikacja zagrożenia zgodnie zobowiązującymi 
przepisami, 

-    współudział w akcji ratowniczej oraz w pracach  

oczyszczających środowisko. 

 

-    Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu 

Wojewódzkiego, 

-     Główny Inspektor Ochrony Środowiska, 

-     starostwo powiatowe (Wydział Środowiska          
i Rolnictwa), 

-     gminy, 

-     Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska        
w Warszawie. 

 

2. KOMENDA WOJEWÓDZKA 

PAŃSTWOWEJ STRAŻY 

POŻARNEJ ORAZ JEDNOSTKI 

OSP 

 

całodobowy poprzez 

służbę dyżurną na 

Stanowisku Kierowania 
Komendy Powiatowej 

Państwowej Straży 
Pożarnej 

 

 
-    meldunki okresowe, 

-    raporty sytuacyjne,  

-    komunikaty za pomocą 
technicznych środków łączności, 

-    komunikaty na stronie 
internetowej. 

 

 
- analizowanie sytuacji na administrowanym terenie, 

- współdziałanie z administracją publiczną i innymi 

instytucjami i służbami w zakresie analiz i prognoz 
poprzez: 

  sporządzanie raportów dobowych i notatek 
służbowych o powstałych zagrożeniach 

mogących prowadzić do sytuacji 

kryzysowej, 

  przekazywanie komunikatów, ostrzeżeń                 

i innych niezbędnych informacji do 
określonych instytucji i służb, 

- zapewnienie obiegu informacji na potrzeby Centrum 

Operacyjnego Komendy Głównej Państwowej Straży 
Pożarnej i Rządowego Centrum Bezpieczeństwa 

(CAR – poprzez PCZK), 

- uzyskiwanie, przetwarzanie i przekazywanie 
informacji o zaistniałym zdarzeniu na potrzeby 

kierowania, dowodzenia i współdziałania,                 

w szczególności dla zespołów funkcjonalnych 
powołanego sztabu dowódcy operacji w zakresie 

rozpoznania, analizowania i prognozowania rozwoju 

sytuacji. 

 
Pomiędzy kierującym działaniami ratowniczymi ,  

a poszczególnymi stanowiskami kierowania              

i dowódcami poszczególnych odcinków bojowych, 
a ponadto z:  

-     PCZK,  
-     Gminne/Miejskie Centrum Zarzadzania   

Kryzysowego, 

-     Komenda Powiatowa Policji, 
-     podmioty systemu Państwowego Ratownictwa 

Medycznego, 

-     Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny, 
-     zarządcy dróg. 
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Odpowiedzialny za prowadzenie 

monitoringu 
Tryb pracy Rodzaje informacji Zadania w zakresie monitorowania Wymiana informacji 

7. Zagrożenia związane z wystąpieniem zdarzeń radiacyjnych 
 

1. PAŃSTWOWY POWIATOWY 

INSPEKTORAT SANITARNY  

 

- dyżur doraźny – na 

czas występowania 

zagrożenia 

 

-     dane statystyczne liczby 

zarejestrowanych  zachorowań, 

-     informacje odnośnie 
zapotrzebowania na środki  

dezynfekcyjne w Powiatowych 

Stacjach Sanitarno- 
Epidemiologicznych , 

-     sposób zabezpieczenia żywności 

dla ludności, w tym dla 
zorganizowanego pobytu osób 

ewakuowanych, 

-     zaopatrzenie w wodę 
przeznaczoną do spożycia, 

-     komunikaty na stronie 

internetowej. 

 

-     współdziałanie z administracją publiczną i innymi 

instytucjami i służbami w tym Prezesem Państwowej 

Agencji Atomistyki, 
-     sporządzanie raportów  z monitorowania środowiska 

związane z zagrożeniem, 

-     wymiana informacji  z właściwymi jednostkami  
organów administracji publicznej. 

 

 

-     Powiatowe Stacje Sanitarno –Epidemiologiczne 

województwa mazowieckiego, 

-     WCZK, 
-     Powiatowy Inspektorat Weterynarii, 

-     SP ZZOZ. 

 

 

2. POWIATOWY INSPEKTORAT 

WETERYNARII  

 

-     w godzinach pracy 

inspektoratu  
(od 730 - 1530), 

-     stan podwyższonej 

gotowości                  
– w zależności od 

skali zagrożenia 

 

- raporty,  

- informacje, 
- tabele, 

- komunikaty na stronie internetowej. 

 

-     analizowanie sytuacji zwierząt na terenie powiatu, 

-     nadzorowanie  tworzonych utylizacji utopionych 
zwierząt, 

-     współdziałanie z administracją publiczną i innymi 

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

-     sporządzanie raportów  i tabel dotyczących 

powstałych zagrożeń. 

 

-     Wojewódzki Lekarz Weterynarii,  

-     PCZK,  
-     Powiatowa Stacja Sanitarno – 

Epidemiologiczna, 

-     Komenda Powiatowa Państwowej Straży 
Pożarnej, 

-     Komenda Powiatowa Policji, 

-     gminy, 
-     inne jednostki administracji zespolonej                

i niezespolonej  w zależności od rozwoju 

sytuacji. 
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Odpowiedzialny za prowadzenie 

monitoringu 
Tryb pracy Rodzaje informacji Zadania w zakresie monitorowania Wymiana informacji 

8. Zagrożenia epidemiczne i epidemia 
 

1. PAŃSTWOWY POWIATOWY 

INSPEKTORAT SANITARNY  

 
- w godzinach pracy, 

- całodobowo wg. 

potrzeb 

 
- dane statystyczne dot. liczby 

zarejestrowanych  zachorowań, 

- wykaz  stałych nosicieli  
pałeczek duru i paraduru 

brzusznego (imię i nazwisko, 

miejsce zamieszkania, warunki 

mieszkaniowe), 

- informacje dotyczące 

zapotrzebowania na środki  
dezynfekcyjne 

- zbieranie informacji dot. liczby 

dawek niezbędnych szczepionek, 
- zbieranie informacji o liczbie 

osób poddanych izolacji, liczbie 

chorych u których wystąpiły 
objawy chorobowe i 

kwarantannie.  

 
- analizowanie sytuacji  epidemiologicznej  chorób 

zakaźnych  w województwie mazowieckim, 

- monitorowanie  sytuacji w zakresie  ewentualnej 
konieczności  wprowadzenia szczepień ochronnych, 

- monitorowanie  sytuacji w zakresie  konieczności 

przeprowadzania zabiegów dezynfekcji, dezynsekcji                 

i deratyzacji, 

- współpraca  z  jednostkami  ochrony zdrowia              

i  innych resortów, 
- monitorowanie sytuacji  w  obiektach 

przewidzianych  do  izolacji i kwarantanny osób. 

 
  

 
-     WCZK, 

-     Powiatowe Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne 

województwa mazowieckiego, 
-     Komenda Powiatowa Policji, 

-     Powiatowy Inspektorat Weterynarii. 

 

2. WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT 

FRAMACEUTYCZNY 

 

dyżur doraźny – na czas 
występowania 

zagrożenia. 

 

-     meldunki okresowe, 
-     raporty sytuacyjne, 

-     komunikaty na stronie 
internetowej. 

 

 

-     analizowanie sytuacji na terenie województwa 
mazowieckiego, 

-     systematyczne zbieranie informacji od aptek, 
-     współdziałanie z administracją publiczną i innymi 

instytucjami oraz wojewódzkim centrum zarządzania 

kryzysowego w zakresie przekazywania informacji 
dotyczącej zaopatrzenia aptek w określone produkty 

lecznicze. 

 

-     WCZK, 
-     PCZK, 

-     apteki z terenu powiatu wyszkowskiego              
w zakresie stanu zaopatrzenia w określone 

produkty lecznicze. 

9. Awarie – energetyczne, gazowe 
 

PODMIOTY 

ODPOWIEDZIALNE ZA 

DOSTAWĘ I DYSTRYBUCJĘ 

ENERGII/GAZU 

 

całodobowo: 
- Pogotowie 

Energetyczne, 

- Pogotowie Gazowe 

 

- informacje o zagrożeniach       
w pracy sieci przesyłowej, 

- informacje o zakłóceniach         

i awariach w sieci przesyłowej, 

- informację o ograniczeniach 

występujących w przesyle 

energii/gazu. 
- komunikaty na stronie 

internetowej. 

 

- analizowanie zagrożeń w pracy sieci przesyłowej na 
administrowanym obszarze, 

- udzielanie informacji o stanie pracy sieci 

przesyłowej, 

- wymiana informacji z odbiorcami końcowymi 

przyłączonymi do sieci przesyłowej oraz 

wytwórcami. 

 

-    WCZK,  
-     PCZK,  

-     Gminne/Miejskie Centrum Zarzadzania   

Kryzysowego, 

-     media, 

-     inne podmioty – w zależności od potrzeb. 
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Odpowiedzialny za prowadzenie 

monitoringu 
Tryb pracy Rodzaje informacji Zadania w zakresie monitorowania Wymiana informacji 

10. Katastrofy budowlane, drogowe, kolejowe, lotnicze 
KATASTROFY BUDOWLANE 

 

1. POWIATOWY INSPEKTORAT 

NADZORU BUDOWLANEGO 
 

 

- w godzinach pracy 
urzędu (od 800 – 1600), 

- w razie potrzeby stały 

dyżur  

 
-     od kierownika budowy (robót), 

właściciela, zarządcy lub 

użytkownika, 
-     informacje pochodzące z 

środków masowego przekazu; 

-     od innych instytucji i służb, 
-     komunikaty na stronie 

internetowej. 

- zbieranie informacji o zaistniałych katastrofach 
budowlanych na terenie powiatu, 

- sprawdzenie właściwości rzeczowej organu nadzoru 

budowlanego – PINB lub WINB w zależności 
od rodzaju obiektu budowlanego i robót 

budowlanych, 

- współdziałanie z administracją publiczną i innymi 
instytucjami i służbami (przyjmowanie i analiza 

meldunków dotyczących możliwości wystąpienia 

zagrożeń. 

- WCZK, 
- PCZK, 

- Gminne/Miejskie Centrum Zarzadzania   

Kryzysowego, 
- Komenda Powiatowa Policji, 

- Komenda Powiatowa Państwowej Straży 

Pożarnej, 
- Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego.  

KATASTROFY DROGOWE 

 

1. ZARZĄDCY DRÓG 

KRAJOWYCH, 

WOJEWÓDZKICH, 

POWIATOWYCH I GMINNYCH 

 

 

 

- patrole drogowe, 

- dyżury całodobowe 
 

 

-     stan zagrożenie do odpowiednich 

centrów zarządzania 
kryzysowego, 

-     stan sieci drogowej, 

-     komunikaty na stronie 
internetowej. 

- analizowanie sytuacji na administrowanych drogach, 

- przekazywanie komunikatów, ostrzeżeń  jednostkom 

własnym, 
- systematyczne zbieranie informacji                            

o  ograniczeniach w ruchu, utrudnieniach                           

i zamkniętych drogach,  
- systematyczne przekazywanie informacji o sytuacji 

na drogach do odpowiednich instytucji, służb                     

i mediów. 

- WCZK,  

- PCZK,  

- Gminne/Miejskie Centrum Zarzadzania   
Kryzysowego, 

- Komenda Powiatowa Państwowej Straży 

Pożarnej, 
- Komenda Powiatowa Policji, 

-  media (społeczeństwo), 
- inne podmioty – w zależności od potrzeb. 

2. WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT 

OCHRONY ŚRODOWISKA 

 

(katastrofa drogowa/kolejowa, 

lotnicza) 

- jednozmianowy, 

- dyżur całodobowy 

-    wstępna informacja z podjętych 

działań, 
-    ankieta awarii, 

-    raport końcowy z wynikami prób, 

-    komunikaty na stronie 
internetowej. 

 

-    rozpoznanie i analiza rodzaju substancji 

niebezpiecznych , zagrożenia oraz obszaru objętego 
zanieczyszczeniem, 

-    pobór prób (gleba, wody powierzchniowe) – 

określenie obszaru zanieczyszczonego oraz 
wynikających zagrożeń dla środowiska, 

-    klasyfikacja zagrożenia zgodnie zobowiązującymi 

przepisami, 
współudział w akcji ratowniczej oraz w pracach  

oczyszczających środowisko. 

-     WCZK, 

-     Główny Inspektor Ochrony Środowiska, 
-     starostwo powiatowe, 

-     gminy, 

-     Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska        
w Warszawie. 

3. POWIATOWY INSPEKTORAT 

NADZORU BUDOWLANEGO 

- w godzinach pracy     
urzędu (od 800 - 1600), 

- w razie potrzeby stały 

dyżur 

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

użytkownika, 

-     informacje pochodzące z 
środków masowego przekazu; 

-     od innych instytucji i służb, 

-    komunikaty na stronie 

internetowej. 

- zbieranie informacji o zaistniałych katastrofach 
budowlanych na terenie województwa opolskiego, 

- sprawdzenie właściwości rzeczowej organu nadzoru 

budowlanego – PINB lub WINB w zależności od 
rodzaju obiektu budowlanego i robót budowlanych, 

- współdziałanie z administracją publiczną i innymi 

instytucjami i służbami (przyjmowanie i analiza 

meldunków dotyczących możliwości wystąpienia 

zagrożeń związanych np. z podtopieniami, powodzią 

bądź silnymi wiatrami mogącymi w konsekwencji 
doprowadzić do wystąpienia katastrofy budowlanej). 

- PCZK,  
- Gminne/Miejskie Centrum Zarzadzania   

Kryzysowego, 

- Komenda Powiatowa Policji,  
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży 

Pożarnej, 

-     Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego. 

KATASTROFA KOLEJOWA 

 

1. DYREKCJA KOLEJI 

MAZOWIECKICH 

 

- dyżur całodobowy -     właściciela, zarządcy lub 

użytkownika, 
-     informacje pochodzące                

z środków masowego przekazu; 

-     od innych instytucji i służb. 

- zbieranie informacji o zaistniałych katastrofach 

kolejowych na terenie powiatu, 
- współdziałanie z administracją publiczną i innymi 

instytucjami i służbami. 

- PCZK,  

- Gminne/Miejskie Centrum Zarzadzania   
Kryzysowego, 

- Komenda Powiatowa Policji,  

- Komenda Powiatowa Państwowej Straży 
Pożarnej. 
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Odpowiedzialny za prowadzenie 

monitoringu 
Tryb pracy Rodzaje informacji Zadania w zakresie monitorowania Wymiana informacji 

11. Zagrożenie wystąpienia lub wystąpienie choroby zwierząt (epizootie) 
 

1. POWIATOWY INSPEKTORAT 

WETERYNARII 

 

 
stan pełnej aktywności – 

w zależności od potrzeb 

 
-    raporty,  

-    informacje, 

-    tabele, 
-    komunikaty na stronie www. 

Zadania Powiatowego Lekarza Weterynarii zgodnie z 
Planami Gotowości zwalczania chorób zakaźnych 

zwierząt polegają na: 

Utrzymaniu stanu gotowości zwalczania  chorób 

zakaźnych zwierząt: 

- analizowanie stanu zagrożenia, wyznaczanie zadań, 

koordynacja działań. 

Po przyjęciu zawiadomienia o podejrzeniu 

wystąpienia choroby zakaźnej: 

-     rejestracja zgłoszeń o podejrzeniu wystąpienia 
choroby zakaźnej dokonanych przez PLW lub inne 

osoby i instytucje, 

-      powiadomienie Wojewódzkiego Lekarza 
Weterynarii  o zgłoszonym podejrzeniu wystąpienia 

choroby  zakaźnej. 

Po wykluczeniu podejrzenia wystąpienia jednostki 

chorobowej w ognisku: 

-      powiadomienie Wojewódzkiego Lekarza 

Weterynarii o wykluczeniu podejrzenia wystąpienia 
choroby zakaźnej. 

Po potwierdzeniu wystąpienia jednostki chorobowej 

w ognisku: 

-     przekazanie informacji o stwierdzeniu choroby 

zakaźnej jednostce nadrzędnej,  
-     analiza stanu zagrożenia, wyznaczanie zadań, 

koordynacja działań i przekazywanie informacji                           

o przebiegu zwalczania choroby, 
-     współpraca z Wojewódzkim Lekarzem Weterynarii 

przy przygotowywaniu propozycji obszarów 

zapowietrzonego i zagrożonego, 
-     współdziałanie z instytucjami i organizacjami 

niezbędnymi do zwalczenia choroby. 

 
-     Wojewódzki Lekarz  Weterynarii,  

-     Powiatowy Inspektorat Weterynarii – sąsiednie 

powiaty, 
-     WCZK, 

-     PCZK, 

-     Gminne/Miejskie Centrum Zarzadzania   
Kryzysowego, 

-     Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, 

-     Komenda Powiatowa Państwowej Straży 
Pożarnej,  

-     Komenda Powiatowa Policji, 

-     inne jednostki administracji zespolonej                                  
i niezespolonej  w zależności od rozwoju 

sytuacji. 

12. Zagrożenie wystąpienia lub wystąpienie choroby roślin (epifitozy) 
 

1. WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT 

OCHRONY ROŚLIN                       

I NASIENNICTWA                              

W WARSZAWIE ODDZIAŁ                 

W WYSZKOWIE 

 

 

stan pełnej aktywności – 
w zależności od potrzeb 

 

-    komunikaty plakatowe, 
-    komunikaty na stronie www, 

-    komunikaty w prasie lokalnej. 

 

- analizowanie sytuacji na administrowanym terenie, 
- systematyczne zbieranie, gromadzenie danych, 

- przekazywanie komunikatów, ostrzeżeń i innych 

niezbędnych informacji do określonych instytucji                           
i służb, 

- współdziałanie z  innymi instytucjami i służbami                       

w zakresie analiz i prognoz, 
- sporządzanie doraźnych raportów i notatek 

służbowych o powstałych zagrożeniach. 

 

-     WCZK, 
-     PCZK, 

-     Gminne/Miejskie Centrum Zarzadzania   

Kryzysowego, 
-     Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny, 

-     Wojewódzki Inspektorat Weterynaryjny, 

-     Komenda Powiatowa Policji, 
-     Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej                                 

w Warszawie. 
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dpowiedzialny za prowadzenie 

monitoringu 
Tryb pracy Rodzaje informacji Zadania w zakresie monitorowania Wymiana informacji 

13. Zagrożenia terrorystyczne 
 

1. KOMENDA POWIATOWA 

POLICJI 

 
całodobowy poprzez 

służbę dyżurną 

 
 

 
-     meldunki okresowe, 

-     raporty sytuacyjne,  

-     komunikaty za pomocą 
technicznych środków łączności, 

-     komunikaty na stronie www. 

 

UWAGA 

Policja wspólnie z ABW prowadzi 

rozpoznanie operacyjne osób, grup 
pod katem zagrożenia 

terrorystycznego w sposób ciągły 

przy czym podmiotem wiodącym 
jest Agencja Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego. 

 
-     analizowanie sytuacji na administrowanym terenie, 

-     przekazywanie komunikatów, ostrzeżeń i innych 

niezbędnych informacji do określonych instytucji                         
i służb, 

-     sporządzanie raportów dobowych i notatek 

służbowych o powstałych zagrożeniach mogących 
prowadzić do sytuacji kryzysowej, 

-     współdziałanie z administracją publiczną i innymi 

instytucjami i służbami w zakresie analiz i prognoz, 
-     uzyskiwanie, przetwarzanie i przekazywanie 

informacji o zaistniałym zdarzeniu na potrzeby 

kierowania, dowodzenia i współdziałania,                 
w szczególności dla zespołów funkcjonalnych 

powołanego sztabu dowódcy operacji w zakresie 

rozpoznania, analizowania i prognozowania rozwoju 
sytuacji. 

 

 
-     WCZK, 

-     PCZK, 

-     Gminne/Miejskie Centrum Zarzadzania   
Kryzysowego, 

-     Komenda Powiatowa Państwowej Straży 

Pożarnej 
-     Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 

-     Biuro Ochrony Rządu. 

 

UWAGA 

W zależności od rodzaju zagrożenia 

terrorystycznego /atak bombowy,  materiał 
promieniotwórczy, chemiczny, uprowadzenie osób, 

środka transportu, zajęcie obiektu itp. policja 

współpracuje z innymi właściwymi podmiotami     
( np. inspekcją sanitarną, weterynaryjną, 

podmiotami leczniczymi, PSP itp.). 

  

2. KOMENDA POWIATOWA 

PAŃSTWOWEJ STRAŻY 

POŻARNEJ  

 

W przypadku zdarzeń terrorystycznych     

z wyciekiem lub emisją do powietrza  
substancji niebezpiecznych oraz               

w wyniku, których powstaną rozległe 

pożary. 

 

 
całodobowy poprzez 

służbę dyżurną na 

Stanowisku Kierowania  

 
-    meldunki okresowe, 

-    raporty sytuacyjne,  

-    komunikaty za pomocą 
technicznych środków łączności, 

-    komunikaty na stronie www. 

 

 
- analizowanie sytuacji na administrowanym terenie, 

- współdziałanie z administracją publiczną i innymi 

instytucjami i służbami w zakresie analiz i prognoz 
poprzez: 

 sporządzanie raportów dobowych                   

i notatek służbowych o powstałych 
zagrożeniach mogących prowadzić do 

sytuacji kryzysowej, 

 przekazywanie komunikatów, ostrzeżeń        
i innych niezbędnych informacji do 

określonych instytucji i służb, 
 

 
Pomiędzy kierującym działaniami ratowniczymi,   

a poszczególnymi stanowiskami kierowania            

i dowódcami poszczególnych odcinków bojowych, 
a ponadto z:  

-      PCZK,  

-      Gminne/Miejskie Centrum Zarzadzania   
Kryzysowego, 

-     Komenda Powiatowa Policji, 

-     podmioty systemu Państwowego Ratownictwa 
Medycznego, 

-     Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny, 

-     zarządcy dróg,  

3. PAŃSTWOWY POWIATOWY 

INSPEKTORAT SANITARNY  

 

(bioterroryzm) 

 

 

stan pełnej aktywności – 
w zależności od potrzeb 

- dane statystyczne dotyczące 

liczby zarejestrowanych  
zachorowań, 

- informacje dotyczące  

zapotrzebowania na środki  

dezynfekcyjne, 

- zbieranie informacji dot. liczby 

dawek niezbędnych szczepionek, 
- zbieranie Informacji o liczbie 

osób poddanych izolacji, liczbie 

chorych, u których wystąpiły 
objawy chorobowe                                      

i kwarantannie, 

- komunikaty na stronie 
internetowej. 

- analizowanie sytuacji  epidemiologicznej  chorób 

zakaźnych  w województwie mazowieckim. 
- monitorowanie  sytuacji w zakresie  ewentualnej 

konieczności  wprowadzenia szczepień ochronnych, 

- monitorowanie  sytuacji w zakresie  konieczności 

przeprowadzania zabiegów dezynfekcji, dezynsekcji 

i deratyzacji, 

- współpraca  z  podmiotami leczniczymi, 
- monitorowanie sytuacji  w  obiektach 

przewidzianych  do  izolacji i kwarantanny. 

-    WCZK, 

-     PCZK,  
-     Gminne/Miejskie Centrum Zarzadzania   

Kryzysowego, 

-     Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 
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Odpowiedzialny za prowadzenie 

monitoringu 
Tryb pracy Rodzaje informacji Zadania w zakresie monitorowania Wymiana informacji 

14. Zakłócenia bezpieczeństwa i porządku publicznego 
 

1. KOMENDA POWIATOWA 

POLICJI 

 

całodobowy poprzez 

służbę dyżurną 
 

 

 

-     meldunki okresowe, 

-     raporty sytuacyjne,  
-     komunikaty za pomocą 

technicznych środków łączności, 

-     komunikaty na stronie www. 

 

UWAGA 

Policja na bieżąco pozyskuje 

informacje na temat planowych  

(zgłoszonych i nie zgłoszonych) 

protestów społecznych, zgromadzeń 
i imprez masowych. 

 

 

-     analizowanie sytuacji na administrowanym terenie, 

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

i służb, 

-     sporządzanie raportów dobowych i notatek 
służbowych o powstałych zagrożeniach mogących 

prowadzić do sytuacji kryzysowej, 

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

-     zapewnienie obiegu informacji na potrzeby Centrum 

Operacyjnego Komendy Głównej Policji                     
i Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, 

-     uzyskiwanie, przetwarzanie i przekazywanie 

informacji o zaistniałym zdarzeniu na potrzeby 
kierowania, dowodzenia i współdziałania,                 

w szczególności dla zespołów funkcjonalnych 

powołanego sztabu dowódcy operacji w zakresie 
rozpoznania, analizowania  i prognozowania rozwoju 

sytuacji. 

 

-     WCZK, 

-     PCZK,  
-     Gminne/Miejskie Centrum Zarzadzania   

Kryzysowego, 

-     Komenda Powiatowa Państwowej Straży 
Pożarnej , 

-     podmioty systemu Państwowego Ratownictwa 

Medycznego, 
-     zarządcy dróg, 

-     pogotowie techniczne, gazowe, wodne, 

energetyczne itp.), 
-     administracja obiektów itp. 

 

 

2. ZARZĄDCY DRÓG 

KRAJOWYCH, 

WOJEWÓDZKICH, 

POWIATOWYCH I GMINNYCH 

 

 
(w przypadku blokady dróg) 

 
- patrole drogowe , 

- stan pełnej aktywności – 

w zależności od potrzeb 
 

 
-     stan zagrożenie do odpowiednich 

centrów zarządzania 

kryzysowego, 
-     stan sieci drogowej, 

-     komunikaty na stronie 

internetowej. 

 
- analizowanie sytuacji na administrowanych drogach, 

- przekazywanie komunikatów, ostrzeżeń  jednostkom 

własnym, 
- systematyczne zbieranie informacji                            

o  ograniczeniach w ruchu, utrudnieniach                    

i zamkniętych drogach,  
- systematyczne przekazywanie informacji o sytuacji 

na drogach do odpowiednich instytucji, służb                  

i mediów (społeczeństwa). 

 
- WCZK,  

- PCZK,  

- Gminne/Miejskie Centrum Zarzadzania   
Kryzysowego, 

-  Komenda Powiatowa Państwowej Straży 

Pożarnej, 
- Komenda Powiatowa Policji, 

- media (społeczeństwo), 

- inne podmioty – w zależności od potrzeb. 
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2. TRYB URUCHAMIANIA NIEZBĘDNYCH SIŁ I ŚRODKÓW 
     
      Decyzję o uruchomieniu Gminnego Planu Zarządzania  Kryzysowego 

podejmuje starosta w następujących sytuacjach: 

- konieczności   udzielenia  pomocy  gminie  (gminom)  dotkniętej  

sytuacją kryzysową, której Burmistrz/burmistrz zwrócił się do starosty 

z prośbą o pomoc, 

- w przypadku katastrofy obejmującej znaczny obszar powiatu (kilka 

gmin), kiedy starosta uzna, że niezbędne jest włączenie się szczebla 

powiatowego do działań zarządzania kryzysowego. 

      Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego w zależności od zaistniałej 

sytuacji, uruchamia się w pełnym zakresie lub tylko w części, niezbędnej         

do skutecznego reagowania na określone zdarzenie (sytuację). 

      Organami odpowiedzialnymi za organizację, kierowanie i koordynowanie 

zarządzania kryzysowego są w: 

- powiecie wyszkowskim – starosta, 

- mieście – burmistrz, 

- gminach – Burmistrzowie. 

      Starosta podejmuje przedsięwzięcia zarządzania kryzysowego w zakresie 

koordynacji działaniami podejmowanymi przez zespolone służby i inspekcje, 

oraz organy administracji niezespolonej szczebla powiatowego.  

Kierowanie działaniami reagowania na miejscu zdarzenia realizowane           

będą przez przedstawiciela kompetentnej służby, tzn.: 

- w przypadku pożarów, skażeń chemicznych, katastrof 

komunikacyjnych, budowlanych i innych zagrożeń związanych              

z klęskami, awariami i katastrofami – PSP, 

- w przypadku aktów terroru oraz naruszenia bezpieczeństwa i porządku 

publicznego – policji, 

- w przypadku epidemii – stacji sanitarno-epidemiologicznej, 

- w przypadku chorób zwierząt – inspekcji weterynaryjnej. 

       W przypadku zdarzeń o charakterze mieszanym oraz w razie sporów 

kompetencyjnych, kierującego działaniami na miejscu zdarzenia wyznacza 

starosta. 

       Określając działania, istotną rolę będą odgrywały następujące kryteria: 

       -   kryterium czasu, 

       -   kryterium możliwości sił i środków, 

       -   kryterium skuteczności. 

Kryterium czasu będzie determinowało możliwości zaplanowanych działań      

w określonym czasie. Należy przeprowadzić analizę z zakresu zarządzania 

czasem w sytuacjach kryzysowych uwzględniając: 

- czas, jaki jest do dyspozycji, tj. czas do wystąpienia zagrożenia            

i pierwszych skutków (czas reakcji), 

- czas, jaki jest niezbędny do realizacji wszystkich działań 
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                       przewidzianych w razie powstania określonej sytuacji kryzysowej 

                      (czas gotowości). 

        Analizę sił i środków należy przeprowadzić dla każdego planowanego 

działania w sytuacjach kryzysowych bazując na własnych siłach lub siłach 

wsparcia z jednostek sąsiednich lub jednostki nadrzędnej. 

Eskalacja zagrożenia i narastające potrzeby są głównymi przesłankami do 

formułowania wniosków o wsparcie, na podstawie, których organ nadrzędny 

może zdecydować o uruchomieniu dodatkowych zasobów. Odrębny, szczególny 

tryb postepowania ma zastosowanie przy kierowaniu do działań wydzielonych 

pododdziałów Sił Zbrojnych RP. 

        Kryterium skuteczności pozwala po dokonanej analizie wybranie 

odpowiedniego skutecznego działania. Skuteczność polega na osiągnięciu 

określonego celu działania poprzez maksymalną ochronę życia i mienia. 
 

Tryb uruchamiania i czas uzyskania gotowości do działania 
 

Przyjęty tryb uruchamiania sił i środków 
Czas uzyskania pełnej 

gotowości do działania 

PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA 

Decyzję o skierowaniu do działań właściwych sił i środków 

podejmuje dyżurny operacyjny Powiatowego Stanowiska 

Kierowania, na podstawie analizy przyjętego zgłoszenia oraz 

w zależności od rodzaju i wielkości zdarzenia – według 

procedury określonej w „Powiatowym planie ratowniczym”. 

Na żądanie obecnego na miejscu zdarzenia kierującego 

działaniem ratowniczym dyżurny dysponuje na miejsce 

dodatkowe siły i środki z terenu powiatu, w tym jednostki 

Ochotniczej Straży Pożarnej. W przypadku, gdy zdarzenie 

przekracza możliwości operacyjno-techniczne powiatu, 

dyżurny występuje do organu nadrzędnego (wojewódzkiego) 

o wsparcie w siły i środki. 

Czas uzyskania gotowości do 

działania dla jednostki PSP to 

średnio ok. 1-2 minut w porze 

dziennej i 3-4 minuty w porze 

nocnej. 

Formowanie poddziałów 

specjalistycznych  w rejonach 

koncentracji następuje średnio     

w czasie: 60 min. dla 

specjalistycznych grup 

ratownictwa, 120 min. dla 

kompanii wojewódzkiego obwodu 

operacyjnego, 180 min. dla 

kompanii centralnego obwodu 

operacyjnego. 

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE 

Jednostki OSP alarmowane są przez dyżurnego operacyjnego 

Powiatowego Stanowiska Kierowania poprzez system 

selektywnego (drogą radiową) powiadamiania danej jednostki 

OSP lub telefonicznie na podstawie posiadanych danych 

teleadresowych osób funkcyjnych.  

Zadysponowanie jednostki OSP do składu wojewódzkiego 

obwodu operacyjnego odbywa się poprzez Powiatowe 

Stanowisko Kierowania celem alarmowania właściwych 

jednostek. 

Jednostki OSP nie utrzymują 

stałych dyżurów w strażnicach, 

wobec czego czas wyjazdu 

alarmowego w większości 

przypadków wynosi ok. 5-10 

minut dla jednostek włączonych 

do KSRG i ok. 8-15 minut dla 

jednostek pozostałych (poza 

KSRG). 

W porze nocnej czas ten może 

ulec wydłużeniu. 

Wydzielone jednostki OSP 

uzyskują gotowość w ramach 

wojewódzkich obwodów 

operacyjnych w czasie do 120 

min. 
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PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE 

Dyspozytor medyczny przyjmuje powiadomienie                    

o zdarzeniach (głównie z nr alarmowego 999 oraz 112)            

i niezwłocznie dysponuje zespoły ratownictwa medycznego 

na miejsce zdarzenia. Powiadamia również o zdarzeniu 

szpitalne oddziały ratunkowe i jeżeli wymaga tego sytuacja - 

również jednostki organizacyjne szpitali wyspecjalizowanych 

w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych 

dla ratownictwa medycznego. 

Dyspozytor medyczny powiadamia o zdarzeniu jednostki 

współpracujące z systemem Państwowego Ratownictwa 

Medycznego. 

W przypadku zdarzenia masowego dyspozytor medyczny 

powiadamia właściwego dla miejsca zdarzenia lekarza 

koordynatora ratownictwa medycznego. Lekarz koordynator 

ratownictwa medycznego może zadysponować użycie 

zespołów z pozostałych rejonów województwa. 

Czas od chwili przyjęcia 

zgłoszenia do skierowania 

pomocy medycznej na miejsce 

zdarzenia to średnio 3-4 minuty,  

w trybie całodobowym. 

Uzyskanie pełnej gotowości przez 

jednostki współpracujące                        

z systemem Państwowego 

Ratownictwa Medycznego zależy 

od wewnętrznych procedur                     

i wynosi od kilku minut do                  

2 godzin. 

POLICJA 

Dyżurny KPP dysponuje siły interwencyjne do rejonu 

zdarzenia. 

Stosownie do rozwoju sytuacji, kierowanie narastającymi 

siłami przejmuje dowódca akcji lub operacji policyjnej – na 

podstawie dyspozycji właściwego przełożonego. 

Działania w formie interwencji 

podejmowane są niezwłocznie po 

zaistnieniu zdarzenia. 

Zgodnie z wewnętrznymi 

procedurami, wskazane siły 

i środki mogą zostać zgromadzone 

i wprowadzone do działań  

w trybie alarmowym w czasie do 

3 godzin. 

PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA 

Po uzyskaniu informacji o zagrożeniu zespół inspekcji 

kierowany jest na miejsce zdarzenia przez państwowego 

powiatowego inspektora sanitarnego.  

W przypadku zagrożenia, przekraczającego możliwości 

inspekcji powiatowej, kierowana jest pomoc z obszaru 

województwa. 

W stacji wprowadzony jest system 

całodobowych telefonów 

alarmowych. 

Podczas godzin pracy zespoły 

funkcyjne pozostają                               

w 60- minutowej gotowości do 

podjęcia działań w terenie.                     

W dniach wolnych od pracy i poza 

godzinami pracy – gotowość do             

6 godzin, natomiast cały 

niezbędny personel w ciągu                             

12 godzin. 
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INSPEKCJA WETERYNARYJNA 

Główna odpowiedzialność funkcjonalna za zwalczanie 

chorób zakaźnych zwierząt spoczywa na powiatowym lekarzu 

weterynarii. W razie zgłoszenia wystąpienia choroby 

przeprowadzane jest dochodzenie epizootyczne, a efektem 

dodatniego wyniku badań laboratoryjnych potwierdzających 

wystąpienie choroby jest podjęcie dalszych kroków 

(wyznaczenie ogniska choroby, obszarów zapowietrzenia, 

likwidacja ogniska itp.).  

W przypadku, gdy obszar zagrożony obejmuje zasięgiem 

obszar kilku powiatów, za zwalczanie choroby zakaźnej          

i koordynację działań służb weterynaryjnych odpowiada 

wojewódzki lekarz weterynarii. 

Z chwilą potwierdzenia informacji o zagrożeniu, wyznaczeni 

lekarze weterynarii są zobowiązani do natychmiastowego 

stawienia się do pracy.  

W sytuacjach kryzysowych 

działania inspekcji podejmowane 

są niezwłocznie. 

SIŁY ZBROJNE 

Wykorzystanie pododdziałów i oddziałów Sił Zbrojnych RP 

w przeciwdziałaniu zagrożeniom kryzysowym odbywa się na 

podstawie wniosku skierowanego przez jednostkę samorządu 

terytorialnego (gminnego, powiatowego) do wojewody. 

Wojewoda wniosek kieruje do Ministra Obrony Narodowej. 

Zgodnie z procedurami 

uruchomienia Sił Zbrojnych RP 

(przygotowanie sił i środków 

wojskowych do 24 godzin). 

Działania Sił Zbrojnych RP 

poprzedzone są rekonesansem                

w terenie (miejscu zagrożenia). 
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3. PROCEDURY REAGOWANIA KRYZYSOWEGO 

/DZIAŁANIE GCZK I GZZK/ 
 

 

 

 

OGÓLNE PROCEDURY ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GMINNE CENTRUM 

ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 

 
Informacja o zdarzeniu 

 

ANALIZA ZDARZENIA 
Zdarzenie jednostkowe Zdarzenie masowe 

POWIADOMIENIE SŁUŻB RATOWNICZYCH 

PSP/OSP, Policja, Pogotowie Ratunkowe                       

- w zależności od rodzaju zdarzenia - 

POWIADOMIENIE SŁUŻB 

RATOWNICZYCH 

Powiadomienie Burmistrza 

Powołanie Gminnego Zespołu 

Zarządzania Kryzysowego 

Analiza zagrożenia i wypracowanie decyzji 

PROWADZENIE DZIAŁAŃ  

RATOWNICZYCH 
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URUCHAMIANIE DZIAŁAŃ ZARZADZANIA KRYZYSOWEGO  

NA SZCZEBLU GMINY 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gminne Centrum Zarządzania 
Kryzysowego 

 

Informacja        

o zdarzeniu 

 
analiza zdarzenia 

Zdarzenie 

jednostkowe 
Zdarzenie masowe 

POWIADOMIENIE SŁUŻB RATOWNICZYCH 
 

PSP/OSP, Policja, Pogotowie Ratunkowe          

- w zależności od rodzaju zdarzenia - 

Powiadomienie Służb 

Ratowniczych 

Powiadomienie wójta 

Powołanie Gminnego Zespołu 

Zarządzania Kryzysowego 

Analiza zagrożenia i wypracowanie 
decyzji 

 
Prowadzenie Działań Ratowniczych 

Powiadomienie PCZK - starosty 
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SCHEMAT DZIAŁANIA W SYTUACJI ZAGROŻENIA KRYZYSOWEGO NA TERENIE GMINY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  
 

 

 

 

 

 

  

Burmistrz STAROSTA SPECJALISTYCZNE SIŁY RATOWNICZE 

MON 

Gminne/Miejskie Centrum 

Zarządzania Kryzysowego 

Gminne Centrum 
Zarządzania Kryzysowego 

 

POWIATOWE 
CENTRUM 

ZARZĄDZANIA 

KRYZYSOWEGO 

SIŁY I ŚRODKI 
ZAKŁADÓW 

PRACY 

OŚRODEK POMOCY 

SPOŁECZNEJ 
SŁUŻBY 

KOMUNALNE 

 

ORGANIZACJE 
SPOŁECZNE 

 PCK, PKPS, 
CARITAS 

 

SOŁTYSI 

RADNI 
 Naczelnicy 

Wydziałów  UM 

KP PSP 

OSP 

INSPEKCJA 
WETERYNARYJNA 

PPIS 

SIŁY I ŚRODKI  
RATOWNICZE POWIATU 

PCPR 

WOLONTARIUSZE 

POLICJA PODMIOTY 

LECZNICZE 

GRUPY 
ROZMINOWANIA 

PRZEWODNICZĄCY 

ZESPOŁU 

INNE WG POTRZEB 
FORMACJE OC 

OSP INNE SIŁY 
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WYKAZ PROCEDUR REAGOWANIA KRYZYSOWEGO 
 

 

NUMER 

PRK 
NAZWA PROCEDURY STRONA 

PRK – 1 Procedura postępowania w przypadku wystąpienia zdarzeń radiacyjnych 143 

PRK – 2 Procedura postępowania w czasie zagrożenia epidemicznego i epidemii oraz ptasiej grypy AH1N1 147 

PRK – 3 Procedura postępowania w czasie zagrożenia wystąpienia lub wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt 153 

PRK – 4 Plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz działania w czasie wystąpienia zagrożeń powodziowych lub meteorologicznych 157 

PRK – 5 Procedura postępowania w czasie wystąpienia poważnych awarii przemysłowych/pożaru 162 

PRK – 6 Procedura postępowania w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym 165 

PRK – 7 Procedura działania podczas stanu klęski żywiołowej 168 

PRK – 8 Procedura działania w stanie wyjątkowym 174 

PRK – 9 Procedura działania w stanie wojennym 179 

PRK – 10 Procedura działania w nietypowych sytuacjach kryzysowych 183 

PRK – 11 Procedura uruchomienia rezerw strategicznych 188 
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PRK-1 

PROCEDURA REAGOWANIA KRYZYSOWEGO 

Nazwa 

dokumentu 
Procedura postępowania w przypadku wystąpienia zdarzeń 

radiacyjnych 

Podmiot 

opracowujący 
SP 

 
I. Cel procedury 

  

      Określenie zasad postępowania starosty i podległych służb, inspekcji i straży w przypadku wystąpienia zdarzeń radiacyjnych. 

 

II. Lider/Uczestnicy procedury 

Starosta/Starostwo Powiatowe, służby, inspekcje i straże oraz inne podmioty, w których powstało zdarzenie. 

 
III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 

 

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury  

 

Stwierdzenie zdarzenia 

radiacyjnego 

 

Likwidacja skutków 

zdarzenia radiacyjnego 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe. 

2. Rozporządzenie RM z dnia 18.01.2005 r. w sprawie planów postępowania awaryjnego              

w przypadku zdarzeń radiacyjnych. 

3. Rozporządzenie RM z dnia 18.01 2005r. w sprawie dawek granicznych promieniowania 

jonizującego. 

4. Rozporządzenie RM z dnia 17.12.2002r. w sprawie stacji wczesnego wykrywania skażeń 

promieniotwórczych i placówek prowadzących pomiary skażeń promieniotwórczych. 

5. Rozporządzenie RM z dnia 27.06.2012 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz 

wykorzystywania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz właściwości 

organów w tych sprawach. 

6. Rozporządzenie RM z dnia 27.04.2004r. w sprawie określenia podmiotów właściwych                    

w sprawach kontroli po zdarzeniu radiacyjnym żywności i środków żywienia zwierząt na 

zgodność z maksymalnymi dopuszczalnymi poziomami skażeń promieniotwórczych. 
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IV. Opis postępowania   

  

Przedsięwzięcia  Wykonawcy 

A. Monitorowanie stanu skażeń promieniotwórczych 

 

 Na terenie powiatu wyszkowskiego monitoring prowadzą: 

- stacje wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych pracujące w systemie krajowym  

 

Państwowy Powiatowy 

Inspektor Sanitarny 

POADA 

B. Bilans i tryb uruchamiania sił i środków  

 1. Jednostki ratowniczo-gaśnicze PSP  spec. grupa JRG 

 2. Sprzęt stacjonarny do pomiarów mocy dawki skażeń promieniotwórczych w powietrzu, żywności i glebie oraz 

w sprzęt przenośny do pomiaru mocy dawki i skażeń promieniotwórczych emiterami alfa i beta. Stan kadrowy  

i wyposażenie tych komórek nie daje możliwości włączenia ich do akcji ratowniczej oraz likwidacji skutków 

zdarzeń radiacyjnych. 

wydzielone służby 

wojewody 

 3. Laboratorium do badania mięsa i wyrobów mięsnych: 

- na skażenie radioaktywnym metodą spektrometryczną za pomocą systemu oznaczania nuklidów gamma – czas 

analizy jednej próbki około 12 godzin; jednocześnie może być badana tylko jedna próbka; 

- na skażenie radioaktywnym na aparacie ZAPKS –1 wg. instrukcji CLOR – czas analizy jednej próbki około    

3 dni. Jednocześnie mogą być badane trzy próbki. 

Powiatowy Lekarz 

Weterynarii 

 4. Pododdziały specjalistyczne Sił Zbrojnych RP – na wniosek wojewody do MON. 
4 pchem w Brodnicy, 

WOMP w Bydgoszczy 

C. Uruchamianie działań  
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Przedsięwzięcia  Wykonawcy 

1. Postępowanie przedstawiciela służby, inspekcji lub straży podległych staroście, który uzyskał informacje         

o zaistnieniu zdarzenia radiacyjnego mogącego spowodować zagrożenie publiczne na terenie powiatu wg. 

standardowych procedur operacyjnych poszczególnych jednostek organizacyjnych. 

Policja 

PSP 

Państwowy Powiatowy 

Inspektor Sanitarny 

PCZK 

2. Wariant I - zdarzenie zaistniało w jednostce organizacyjnej ( zasięg jego skutków nie przekracza granic jej 

terenu). 

Kierownik jednostki organizacyjnej obowiązany jest zabezpieczyć miejsce zdarzenia i niezwłocznie zgłosić  to 

zdarzenie Prezesowi PAA, a w uzasadnionych przypadkach również innym organom i służbom, zgodnie  

z zakładowym planem postępowania awaryjnego.       

 

 

       

 

kierownik jednostki 

organizacyjnej, w której 

powstało zdarzenie 

 

 

 
3. Wariant II – zdarzenie o zasięgu powiatowym, które powstało na terenie jednostki organizacyjnej albo poza 

nią w czasie prowadzenia prac w terenie lub podczas transportu materiałów jądrowych, źródeł promieniowania 

jonizującego, odpadów promieniotwórczych i wypalonego paliwa jądrowego. Ponadto w razie zdarzenia 

radiacyjnego spowodowanego przez nieznanego sprawcę, w przypadku stwierdzenia podniesionego poziomu 

mocy dawki promieniowania jonizującego lub wystąpienia skażeń promieniotwórczych, których przyczyna nie 

jest znana, zdarzeń spowodowanych aktem terroru, a zasięg ich skutków nie przekracza obszaru powiatu. 

1) Zbieranie, analizowanie i prognozowanie przebiegu zdarzenia. 

2) Organizacja posiedzenia PZZK na polecenie starosty (SPO – 4) 

3) Koordynacja działań akcji ratowniczej. 

4) Wprowadzenie działań interwencyjnych: 

- ewakuacja (SPO – 10), 

- podanie preparatów ze stabilnym jodem (SPO -8), 

- zakaz lub ograniczenie spożywania skażonej żywności i wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, 

żywienia zwierząt, w tym wypasu zwierząt na skażonym terenie, 

- czasowe lub stałe przesiedlenie ludności, 

- nakaz pozostania w pomieszczeniach zamkniętych. 

5) Po zakończeniu działań interwencyjnych opracowanie i przesłanie raportu o zdarzeniu radiacyjnym 

wojewodzie.  

6) Wprowadzenie świadczeń osobistych i rzeczowych (wg przepisów dotyczących świadczeń w celu 

 

 

 

 

 

starosta, 

we współpracy                     

z Państwowym 

Powiatowym Inspektorem 

Sanitarnym 

 

 

PCZK 
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Przedsięwzięcia  Wykonawcy 

zwalczania klęsk żywiołowych), jeśli środki do likwidacji zagrożenia są niewystarczające. 

7) Po likwidacji zdarzenia organizacja kontroli żywności i środków żywienia zwierząt na zgodność  

z maksymalnymi dozwolonymi poziomami skażeń promieniotwórczych. 

 

 

4. Wariant III – zdarzenie powodujące zagrożenie publiczne o zasięgu krajowym. 

1) Zbieranie, analizowanie i prognozowanie przebiegu zdarzenia. 

2) Organizacja posiedzenia PZZK na polecenie starosty (SPO – 5). 

3) Realizacja zadań przekazanych przez wojewodę i prezesa PAA oraz koordynacja działań ratowniczych na 

terenie  powiatu. 

 

WCZK 

PCZK 

 

5. W przypadku zaistnienia konieczności przekazania informacji wyprzedzającej – na podstawie rozporządzenia 

Rady Ministrów starosta przyjmuje pisemną treść informacji od Prezesa PAA i przekazuje określonym grupom 

ludności.  

starosta  

PZZK 

Referat OC i ZK 

6. W przypadku przekazywania do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty aktów prawnych  

    wydanych przez Radę Ministrów, ministra kierującego działem administracji rządowej lub  

    wojewodę związanych z podejmowaniem działań interwencyjnych. . 

PZZK / PCZK 

7. W przypadku konieczności hospitalizacji większej grupy ludności w sytuacjach nagłych stosuje się procedurę  

podwyższania gotowości działania szpitali. 
PCZK / wojewoda 

8. Jeżeli siły i środki wojewody okażą się niewystarczające wojewoda rozpoczyna procedurę wnioskowania                       

o wsparcie działań siłami i środkami wojska (SPO – 11). 
WCZK 

9. Na polecenie Starosty uruchamia się punkt informacyjnego dla ludności na bazie sił i środków PCZK                 

(SPO – 1). 
starosta / PCZK 

10. Koszty działań interwencyjnych i usuwania skutków zdarzenia radiacyjnego pokrywane są przez: 

- jednostkę organizacyjną, z której przyczyny powstało zdarzenie radiacyjne, 

- budżet państwa, w przypadku, gdy sprawca nie jest znany lub nie można od sprawcy uzyskać pokrycia 

kosztów, koniecznym jest jednak stosowanie procedury oceniania i szacowania strat i szkód. 

 

sprawca zdarzenia 

 wojewoda 
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PRK-2 

PROCEDURA REAGOWANIA KRYZYSOWEGO 

Nazwa 

dokumentu 

 

Procedura postępowania w czasie zagrożenia epidemicznego i epidemii 

oraz ptasiej grypy AH1N1 

 

Podmiot 

opracowujący 
SP 

 

I. Cel procedury 

  

      Określenie zasad postępowania starosty w zakresie przeciwdziałania zagrożeniu epidemiologicznemu i epidemii oraz ptasiej grypy 

AH1N1. 

 

II. Lider/ Uczestnicy procedury 

Starosta/Starostwo Powiatowe, służby, inspekcje i straże oraz inne podmioty.    

 
III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 

 

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury  

 

Stwierdzenie zachorowań 

powodujących zagrożenie 

epidemiologiczne. 

 

Odwołanie zagrożenia 

epidemiologicznego lub 

stanu epidemii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

zakaźnych u ludzi. 

 2.   Rozporządzenie Min. Zdrowia z 10 lipca 2013r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu 

zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. 

 3.  Rozporządzenie Min. Zdrowia z 22 kwietnia 2003r. w sprawie sposobu  

      prowadzenia rejestru zachorowań na choroby zakaźne i dodatnich wyników  

      badań laboratoryjnych oraz sporządzania raportów o zarejestrowanych przypadkach. 

 4.  Rozporządzenie Min. Zdrowia z 28 maja 2003r. w sprawie trybu kierowania osób  

      do pracy przy epidemii oraz trybu finansowania kosztów świadczeń  

      zdrowotnych udzielanych w związku z zwalczaniem epidemii.  

 5. Rozporządzenie Min. Zdrowia z 7 kwietnia 2006r. w sprawie współdziałania między   
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Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury  

organami PIS, IW oraz IOŚ w zakresie zwalczania chorób zakaźnych. 

6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie wykazu 

chorób, które uzasadniają podjęcie decyzji o wydaleniu z terytorium RP obywatela UE 

lub członka rodziny nie będącego obywatelem UE z powodu zagrożenia dla zdrowia 

publicznego. 

 
 

IV. Opis postępowania   

  

Przedsięwzięcia  Wykonawcy 

A. Monitorowanie stanu sanitarno-epidemiologicznego 

 

 

     W celu monitorowania sytuacji epidemiologicznej chorób zakaźnych oraz zapewnienia systemu wczesnego 

     powiadamiania o zagrożeniu epidemicznym funkcjonuje sieć nadzoru epidemiologicznego i kontroli chorób 

     zakaźnych w kraju. 

lekarze podstawowej opieki 

zdrowotnej 

laboratoria wykonujące 

badania mikrobiologiczne, 

serologiczne i molekularne 

Państwowy Powiatowy 

Inspektor Sanitarny 

PCZK 

B. Bilans i tryb uruchamiania sił i środków 

  

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

starostę, 

- środki zabezpieczające będące w dyspozycji Inspekcji Sanitarnej, pogotowia ratunkowego i PCZK 

- miejsca hospitalizacji – według świadczeń kontraktowanych przez NFZ; 

- wydzielone siły i środki Sił Zbrojnych RP – na wniosek starosty (SPO – 11); 

- środki będące w dyspozycji Agencji Rezerw Materiałowych - na wniosek starosty. 

 

starosta 



147 

Przedsięwzięcia  Wykonawcy 

C. Uruchamianie działań  

Wariant I – w przypadku pandemii grypy. 
 

 

1. Okres międzypandemiczny.  

1) Dostosowanie planów reagowania kryzysowego do wymogów planowania pandemicznego przeciwko 

grypie. Opracowanie planów reagowania kryzysowego w zakresie zarządzania zasobami materialnymi     

i pracownikami, mającymi zasadnicze znaczenie w czasie pandemii; okresowe uaktualnianie planów. 

2) Zapewnienie, by proponowane w planach reagowania kryzysowego środki działania interwencyjnego 

były przedyskutowane z podmiotami w obrębie i poza sektorem zdrowotnym (transport, wodociągi, 

elektrociepłownie). 

3) Koordynacja działań związanych z wyznaczeniem i przygotowaniem zastępczych miejsc szpitalnych 

wraz z ich obsadą kadrową i wyposażeniem w niezbędny sprzęt medyczny, leki, miejsca zakwaterowania 

oraz środki transportu. 

4) Oszacowanie liczby zachorowań i absencji chorobowej w odniesieniu do zespolonych i niezespolonych 

służb, inspekcji i straży. Przeprowadzenie we współpracy z marszałkami województw oceny wpływu 

zachorowań, hospitalizacji i absencji chorobowej na funkcjonowanie infrastruktury zdrowotnej, 

gospodarczej i społecznej na obszarze powiatu. 

5) Prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych mających na celu zwiększenie odsetka osób 

zaszczepionych przeciwko grypie. 

6) Przeprowadzenie ćwiczeń planów pandemicznych.  
  

 

PCZK 

UM w Wyszkowie 

UG w Brańszczyku 

SP ZZOZ 

służby, inspekcje i straże 
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Przedsięwzięcia  Wykonawcy 

2. Okres alarmu pandemicznego. 

1) Uruchomienie PZZK (SPO – 4), koordynowanie przygotowań podmiotów leczniczych do działań w przypadku 

napływu chorych oraz współpraca z organizacjami pozarządowymi i środkami masowego przekazu. 

2) Aktualizowanie, we współpracy z podmiotami służby zdrowia oraz innymi planów reagowania kryzysowego. 

3) Zapewnienie, by proponowane w planach reagowania kryzysowego środki działania interwencyjnego były 

uzgadniane z podmiotami w obrębie i poza sektorem zdrowotnym (transport, wodociągi, elektrociepłownie). 

4) Aktualizacja i ocena szacunkowej liczby zachorowań i absencji chorobowej w odniesieniu do zespolonych i 

niezespolonych służb, inspekcji i straży. Przeprowadzenie we współpracy z marszałkami województw oceny 

wpływu zachorowań, hospitalizacji i absencji chorobowej na funkcjonowanie infrastruktury zdrowotnej, 

gospodarczej i społecznej na obszarze powiatu. 

PPIS 

PZZK 

PCZK 

3. Okres pandemiczny. 

1) Ogłoszenie w drodze rozporządzenia, po zasięgnięciu opinii Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, stanu 

zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii na obszarze powiatu lub jego części. 

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

wyposażenia oraz personelu. 

3) Finansowanie kosztów świadczeń zdrowotnych udzielanych w związku z zwalczaniem epidemii, w tym kosztów 

wynagradzania osób skierowanych do pracy przy jej zwalczaniu. 

4) Prowadzenie działań informacyjnych dotyczących podjętych działań przeciwepidemicznych. 

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

wymogów planowania pandemicznego przeciwko grypie. 

6) Szacowanie liczby zachorowań i absencji chorobowej w odniesieniu do zespolonych i niezespolonych służb, 

inspekcji i straży. Przeprowadzenie we współpracy z marszałkami województw oceny wpływu zachorowań, 

hospitalizacji i absencji chorobowej na funkcjonowanie infrastruktury zdrowotnej, gospodarczej i społecznej na 

obszarze powiatu. 

Starosta 

PZZK 

PPIS 

PCZK 

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

  1.  Przedstawianie informacji o stanie sanitarno-epidemiologicznym powiatu. 
Państwowy Powiatowy 

Inspektor Sanitarny 

  2.  Działania PCZK (SPO – 5). PCZK 

  3. W przypadkach uzasadnionych uruchamia się funkcjonowanie PZZK (SPO – 4). starosta 
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4. Wniosek Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o nałożenie obowiązku szczepień ochronnych 

w drodze rozporządzenia. 

Państwowy Powiatowy 

Inspektor Sanitarny 

5. Podjęcie decyzji, w porozumieniu z  Ministrem Zdrowia, o wydaniu rozporządzenia w sprawie szczepień 

ochronnych i opublikowanie w wojewódzkim dzienniku urzędowym.  wojewoda 

6. Wydanie rozporządzenia wojewody w sprawie szczepień ochronnych. wojewoda 

7. W przypadku dalszego wzrostu zagrożenia sanitarno-epidemiologicznego zorganizowanie rozszerzonego  

posiedzenia PZZK, podjęcie decyzji o ogłoszeniu stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, po 

zasięgnięciu opinii Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. 

starosta 

8. Opracowanie rozporządzenia: 

- procedura wydawania rozporządzenia ogłaszającego /odwołującego/ stan zagrożenia epidemicznego lub 

  epidemii, 

- w rozporządzeniu wojewoda może wprowadzić: 

- czasowe ograniczenia w ruchu osobowym, 

- czasowe ograniczenia funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy, 

- zakaz organizowania widowisk, zgromadzeń i innych skupisk ludności, 

- obowiązek wykonania określonych zabiegów sanitarnych i szczepień ochronnych, 

- nakaz udostępnienia nieruchomości, lokali, terenów i dostarczenia środków transportu do działań 

  przeciwepidemicznych, 

- czasowe ograniczenia lub zakaz obrotu i używania przedmiotów i artykułów spożywczych. 

wojewoda / WCZK 

9. Przekazywania do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty aktów prawnych wydanych przez  

Radę Ministrów, ministra kierującego działem administracji rządowej lub wojewody (SPO – 3). PCZK 

10. Uruchomienie zaplanowanych miejsc kwarantanny i izolacji wraz z zabezpieczeniem logistycznym. PCZK 

11. Nadzór nad przestrzeganiem ograniczeń w prawach obywateli i nakazach realizacji określonych czynności – 

poprzez kontrolowanie przez właściwe służby i podmioty, które działają w ramach: 

 – działania kontrolne policji; 

 – działania kontrolne inspekcji sanitarnej. 

Policja 

Państwowy Powiatowy 

Inspektor Sanitarny 

12. Kierowanie osób do pracy przy zwalczaniu epidemii na terenie powiatu. PCZK 
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13. Realizacja usług pocztowych na obszarach zapowietrzonych, zagrożonych oraz na obszarach zagrożenia 

epidemicznego i epidemii, która jest nakładana do realizacji na operatorów pocztowych w planach 

operatorów pocztowych na wypadek szczególnych zagrożeń. 

PCZK  

operatorzy pocztowi 

14. Wnioskowanie o wsparcie działań siłami i środkami wojska (SPO – 11). starosta 

15. Wnioskowanie o wsparcie przez Agencję Rezerw Materiałowych środkami z rezerwy państwowej – w ten 

     sposób planuje się zapewnić wyposażenie miejsc izolacji, kwarantanny i hospitalizacji w ramach podnoszenia 

     gotowości działania szpitala.  

starosta 

16. W przypadku eskalacji epidemii i braku możliwości przeciwdziałania w normalnym stanie prawnym  

     starosta wnioskuje do wojewody, a wojewoda do Rady Ministrów o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej 
starosta 

17. Informowanie ludności (SPO – 1).  
rzecznik prasowy 

PCZK 

18. Organizowanie punktu informacyjnego dla ludności (SPO – 1).  
starosta  

PCZK 

19. Posiedzenie PZZK i podjęcie decyzji o odwołaniu stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii. starosta 

20. Refundowanie kosztów świadczeń zdrowotnych udzielanych w związku ze zwalczaniem epidemii. wojewoda 
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PRK - 3 

PROCEDURA REAGOWANIA KRYZYSOWEGO 

Nazwa 

dokumentu 
Procedura postępowania w czasie zagrożenia wystąpienia lub wystąpienia 

choroby zakaźnej zwierząt  

Podmiot 

opracowujący 
SP 

 

I. Cel procedury 

 

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

            zakaźnych zwierząt. 

 

II. Lider/ Uczestnicy procedury 

 

Starosta/Starostwo Powiatowe oraz kierownicy jednostek zespolonych i niezespolonych administracji powiatowej.    

 

III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 

 

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury 

 

Zagrożenie wystąpienia lub wystąpienie 

choroby zakaźnej zwierząt na obszarze 

przekraczającym jeden powiat. 

 

Odwołanie zagrożenia chorobą 

zakaźną lub likwidacja choroby 

zakaźnej. 

 

 

 

1. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zwierząt oraz 

zwalczaniu chorób zakaźnych.  

2. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 

    8 września 2004 r. w sprawie zakresu i warunków współpracy 

organów administracji rządowej i jednostek samorządu 

terytorialnego oraz innych podmiotów w tworzeniu planów 

gotowości zwalczania chorób zakaźnych. 

3. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia  

    18 grudnia 2007 r. w sprawie zwalczania grypy ptaków. 

4. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia  

    26 sierpnia 2005 r. w sprawie sposobu i warunków 

wprowadzania czasowych zakazów opuszczania ogniska 

choroby zakaźnej zwierząt oraz czasowych ograniczeń w ruchu 

osobowym lub pojazdów. 
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Opis postępowania Wykonawca 

1) Monitorowanie stanu występowania chorób zakaźnych zwierząt. 
 

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

weterynaryjnej. 

 

Powiatowy Lekarz 

Weterynarii 

1) Bilans i tryb uruchamiania sił i środków. 
 

a) Starosta do zwalczania chorób zakaźnych zwierząt może wykorzystać środki prawne i podległą administrację  

b) laboratoria, zakłady utylizacyjne i inne podmioty za porozumieniem z WLW.  

starosta 

3) Uruchamianie działań  

   - Uruchomienie PZZK (SPO – 4)   starosta 

   - Koordynowanie i wspieranie działań powiatowego lekarza weterynarii PZZK 

   - W przypadku konieczności organizacja punktu informacyjnego dla ludności (SPO – 1)  starosta / PCZK 

   - Informowanie Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii o zaistniałym zagrożeniu. PLW 

   - Informowanie wojewody o zaistniałym zagrożeniu. starosta 

- Wystąpienie z wnioskiem do wojewody w sprawie wydania rozporządzenia wprowadzającego nakazy  

  i ograniczenia w sprawie likwidacji choroby zakaźnej. 

Powiatowy Lekarz 

Weterynarii 

 - Wojewoda na wniosek powiatowego lekarza weterynarii w drodze rozporządzenia określa: 

1) obszar, na którym występuje choroba zakaźna lub zagrożenie wystąpienia choroby zakaźnej, jako obszar 

zapowietrzony, zagrożony lub buforowy oraz sposób oznakowania tych obszarów  

2) wprowadza czasowe ograniczenia w przemieszczaniu się osób lub pojazdów  

3) czasowo zakazuje organizowania: 

wojewoda / PLW 
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a) widowisk, zgromadzeń, pochodów lub nakazuje czasowe zawieszenie określonej działalności, lub, 

b) targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt, polowań o odłowów zwierząt łownych  

4) ogranicza obrót albo zakazuje obrotu zwierzętami, zwłokami zwierzęcymi, produktami, surowcami                   

i produktami rolnymi oraz innymi przedmiotami, które mogą spowodować szerzenie się choroby zakaźnej,  

5) nakazuje zaopatrywanie zwierząt lub produktów w świadectwa zdrowia wystawiane przez urzędowego 

lekarza weterynarii,  

6) nakazuje przeprowadzenie zabiegów na zwierzętach, w tym szczepień,  

7) nakazuje oczyszczenie, odkażania, deratyzację i dezynsekcję miejsc przebywania zwierząt lub miejsc 

przechowywania i przetwarzania zwłok zwierzęcych, produktów, środków żywienia zwierząt, a także 

oczyszczanie i odkażanie środków transportu,  

8) nakazuje odstrzał sanitarny zwierząt na określonym obszarze,  

9) nakazuje podmiotom prowadzącym działalność w zakresie produkcji produktów zastosowanie określonej 

technologii. 

- Przekazanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty aktów prawnych wydanych 

   przez  Prezydenta, Radę Ministrów, ministra kierującego działem administracji rządowej lub wojewody. 

rzecznik prasowy  

PCZK 

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

     choroby zakaźnej zwierząt (SPO – 1). PCZK 

- O wydaniu przez wojewodę rozporządzenia wprowadzającego czasowe ograniczenia na obszarze powiatu  

   lub  jego części informuje się osoby funkcyjne. 
PLW 

- Koordynacja współdziałania wykonania zadań przez wykonawców wymienionych w rozporządzeniu. PCZK 

 

- Nadzór nad realizacją ograniczeń i zakazów – poprzez kontrole. 

 

skoordynowane przez PZZK 

służby, inspekcje i straże 

- W przypadku zagrożenia dla ludności podniesienie gotowości działania szpitala. starosta 
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- Uchylenie wydanego rozporządzenia na wniosek WLW po ustaniu wystąpienia zagrożenia lub choroby zakaźnej 

   zwierząt. 

wojewoda 

- Finansowanie likwidacji chorób zakaźnych zwierząt realizowane jest z budżetu państwa.  wojewoda 
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PRK- 4 

PROCEDURA REAGOWANIA KRYZYSOWEGO 

Nazwa 

dokumentu 
Plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz działania w czasie   

wystąpienia zagrożeń powodziowych lub meteorologicznych 

Podmiot 

opracowujący 
SP 

 

 

I. Cel procedury 

  

Określenie zasad postępowania starosty i podległych służb, inspekcji i straży w przypadku wystąpienia zagrożenia powodziowego lub 

powodzi. 

 

II. Lider/ Uczestnicy procedury 

 

Starosta/Starostwo Powiatowe, służby, inspekcje i straże oraz inne podmioty.  

 
III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 

 

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury  

 

Powstanie zagrożenia 

powodziowego lub 

powodzi. 

 

Ustąpienie zagrożenia 

powodziowego lub 

likwidacja skutków 

powodzi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie 

- Ustawa z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym. 

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne 

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

którym państwowa służba hydrologiczno-meteorologiczna i państwowa służba 

hydrologiczna są obowiązane przekazywać ostrzeżenia, prognozy, komunikaty                      

i biuletyny oraz sposobu i częstotliwości ich przekazywania  
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IV. Opis postępowania   

  
 

Przedsięwzięcia  Wykonawcy 

          Monitorowanie sytuacji hydrologicznej i meteorologicznej 

 

Starosta poprzez działające całodobowo PCZK zabezpiecza przyjęcie od państwowej służby hydrologiczno-

meteorologicznej ostrzeżeń, prognoz, komunikatów i biuletynów (SPO – 5). 

Ponadto PCZK prowadzi monitoring sytuacji na podstawie: 

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

  i straży,  

- informacji uzyskiwanych od RZGW i WZMiUW 

- informacji przekazywanych przez organy JST; 

- informacji przekazywanych przez środki masowego przekazu.  

       

 

 

PCZK 

we współpracy                      

z RZGW i gminami 

          Bilans i tryb uruchamiania sił i środków  

1.  Sprzęt w powiatowym magazynie obrony cywilnej uruchamiany  na polecenie starosty (SPO – 6). PCZK 

3.  Sprzęt w powiatowych magazynach przeciwpowodziowych uruchamiany przez starostę (SPO – 6). PCZK 

4.  Pododdziały specjalistyczne Sił Zbrojnych RP – na wniosek starosty do wojewody (SPO – 11).  starosta/wojewoda 

5.  Siły i środki JRG uruchamiane przez Komendanta Powiatowego PSP. Komendant Powiatowy PSP 

6.  Siły i środki Policji uruchamiane przez Komendanta Powiatowego Policji. 
Komendant Powiatowy 

Policji 

7.  Siły i środki systemu PRM koordynowane przez Wojewodę poprzez Lekarza Koordynatora Ratownictwa   

Medycznego. 
LKRM 

8.  Siły i środki specjalistycznych podmiotów odpowiedzialnych za ochronę przeciwpowodziową uruchamiane 

przez dyrektorów tych podmiotów.  

Dyrektor RZGW oraz 

Dyrektor WB i ZK MUW 
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       Uruchamianie działań 
 

      Po otrzymaniu komunikatów ostrzegawczych lub alarmowych od państwowej służby  

      hydrologiczno-meteorologicznej uruchamia się procedurę powiadamiania o zagrożeniach (SPO – 1). 
PCZK 

     Wariant I - stan zagrożenia hydrologicznego  

a) jeśli sytuacja dotyczy przekroczenia stanów ostrzegawczych z tendencją wzrostową na wodowskazach,  

w co najmniej jednej zlewni, monitorowane przez podstawową sieć obserwacyjno-pomiarową państwowej 

służby hydrologiczno-meteorologicznej realizuje się procedurę ogłaszania pogotowia przeciwpowodziowego, 

gdzie treść pogotowia opracowuje PCZK; 

b) w sytuacji wystąpienia zatoru lodowego poniżej wodowskazu podstawowej sieci obserwacyjno-pomiarowej 

państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej, powodującego przekroczenie stanu ostrzegawczego na 

tym wodowskazie realizuje się procedurę ogłaszania pogotowia przeciwpowodziowego  

c) jeśli sytuacja dotyczy wystąpienia niebezpiecznego opadu mogącego spowodować sytuację opisaną w lit. a 

realizuje się procedurę ogłaszania pogotowia przeciwpowodziowego  

       

 

 

       

starosta  poprzez 

PCZK 

 

 

 

     Wariant II – stan alarmu hydrologicznego  

a) jeśli sytuacja dotyczy przekroczenia stanów alarmowego na wodowskazach w co najmniej jednej zlewni 

monitorowane przez podstawową sieć obserwacyjno-pomiarową; 

b)  jeśli wystąpi sytuacja wystąpienia zatoru lodowego poniżej wodowskazu podstawowej sieci obserwacyjno-

pomiarowej powodującego przekroczenie stanu alarmowego na tym wodowskazie realizuje się procedurę  

c) jeśli wystąpienie niebezpiecznego opadu mogącego spowodować sytuację opisaną w lit.a  realizuje się 

procedurę ogłaszania alarmu przeciwpowodziowego  

 

starosta  poprzez 

PCZK 
 

     Wariant III – stan zagrożenia lub alarmu meteorologicznego  

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

wystąpienia lub wystąpienia jednego z następujących zjawisk: 

        - silny wiatr, którego średnia prędkość przekroczy 15 m/s lub prędkość w porywach przekroczy 20 m/s; 

        - oblodzenie nawierzchni powodowane nagłymi zmianami temperatury powietrza, gdy temperatura 

           kształtuje się w pobliżu 0 °C;' 

          - roztopy pokrywy śnieżnej powodowane przez nagły wzrost temperatury powietrza o 10 °C lub więcej, 

            gdy temperatura powietrza kształtuje się poniżej 0 °C; 

Starosta poprzez PCZK 
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    - upały, gdy temperatura powietrza osiągną lub przekroczą 30 °C; 

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

       minimalnej jest większy niż 5 °C; 

    - intensywne opady deszczu powyżej 30 mm na dobę; 

    - opady gradu; 

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

    - pady marznące powodujące gołoledź; 

    - zawieja lub zamieć śnieżna, 

    - silna mgła występująca na znacznym obszarze lub mgła intensywnie osadzająca szadź; 

    - silne burze; 

    - zaleganie pokrywy śnieżnej o ciężarze przekraczającym normę obliczeniową PN-80/B-02010  

       "Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia śniegiem." 

W zależności od rozwoju sytuacji hydrometeorologicznej organizuje się posiedzenie PZZK związane  

z koordynacją przeciwdziałania skutkom zjawisk (SPO – 4). starosta / PCZK 

     Zapewnienie współdziałania wszystkich jednostek organizacyjnych administracji samorządowej w  ramach 

     działania PZZK.   
starosta /  PZZK 

     Podwyższanie gotowości działania szpitala. starosta/dyrektor SP ZZOZ 

     Koordynowanie działań PRM. LKRM 

    Organizowanie punktu informacyjnego dla ludności (SPO – 1). starosta/PCZK 

     Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty aktów prawnych  wydanych  

     przez Prezydenta RP, Radę Ministrów, ministra kierującego działem administracji rządowej lub wojewodę.  

rzecznik prasowy  

 PCZK 

     Informowanie ludności  (SPO – 1). 
rzecznik prasowy  

 PCZK 
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      Wydawanie poleceń obowiązujących wszystkie organy administracji samorządu terytorialnego.  starosta/PZZK 

      W przypadku eskalacji zjawisk przekraczających możliwości przeciwdziałania skutkom zjawisk  

       w normalnym stanie prawnym starostwa.  
starosta 

      Ocenianie i dokumentowanie strat (SPO – 7). Burmistrz/Wójt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



160 

PRK-5 

PROCEDURA REAGOWANIA KRYZYSOWEGO 

Nazwa 

dokumentu 

 

Procedura postępowania w przypadku wystąpienia poważnych awarii 

przemysłowych/pożaru 

Podmiot 

opracowujący 
 SP 

 

 

I. Cel procedury 

  

      Określenie zasad postępowania starosty i podległych służb, inspekcji i straży w przypadku wystąpienia poważnej awarii  

            przemysłowej. 

 

II. Lider/ Uczestnicy procedury 

 

Starosta/Komenda Powiatowa PSP, OSP, służby i inspekcje powiatowe oraz inne podmioty.    

 
III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 

 

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury  

 

Otrzymanie przez PCZK 

informacji o poważnej 

awarii 

przemysłowej/pożarze 

 

Likwidacja 

awarii/pożaru                  

i ich skutków 

 

 

 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. 

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne. 
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IV. Opis postępowania   

Przedsięwzięcia  Wykonawcy 

Monitorowanie wystąpienia poważnych awarii przemysłowych 

 

     Na terenie powiatu wyszkowskiego monitoring w tym zakresie prowadzą - jednostki PSP.  

 

 

 

PSP 

Bilans i tryb uruchamiania sił i środków 
 

1. Siły i środki jednostek ochrony przeciwpożarowej  Komendant Powiatowy PSP 

2. Siły i środki policji 
Komendant Powiatowy 

Policji 

3. Pracownicy ochrony środowiska 

Wydział Środowiska            

i Rolnictwa Starostwa 

Powiatowego 

4. Pododdziały specjalistyczne Sił Zbrojnych RP – na wniosek starosty do wojewody (SPO – 11). starosta / wojewoda 

5. Sprzęt w powiatowym magazynie obrony cywilne uruchamiany na polecenie starostę (SPO – 6). PCZK  

Uruchamianie działań  

 

 

Po wystąpieniu poważnej awarii przemysłowej/pożaru starosta poprzez Komendanta Powiatowego PSP                      

i naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego podejmuje działania                          

i zastosowuje środki niezbędne do usunięcia awarii i jej skutków, określa w szczególności związane z tym 

obowiązki organów administracji i podmiotów korzystających ze środowiska. 

starosta / KP PSP / 

naczelnik Wydz. Środ.         

i Rolnictwa 
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Przedsięwzięcia  Wykonawcy 

Zwołanie posiedzenia PZZK (SPO – 4) starosta / PCZK 

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

o sposobach zachowania 

a) wszczynana jest procedura alarmowania i ostrzegania ludności (SPO -1) 

b) wszczynana jest procedura informowania ludności (SPO -1) 

c) wszczynana jest procedura wsparcia ewakuacji ludności (SPO – 10) 

 

       

 

       

PCZK 

 

Wariant II – zdarzenie powoduje konieczność wprowadzenie świadczeń osobistych i rzeczowych  

a) stwierdzenie konieczności wprowadzenia świadczeń osobistych i rzeczowych w myśl obowiązujących 

przepisów  

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

- dostarczanie środków przewozowych, 

- wykonywaniu określonych robót; 

c) koordynacja podejmowanych działań realizowana jest poprzez PCZK działający w trybie całodobowym  

starosta 
poprzez PCZK 

 

O podjętych działaniach związanych z przeciwdziałaniem skutkom związanym z wystąpieniem poważnej 

awarii przemysłowej/pożaru. PCZK w imieniu starosty powiadamia wojewodę. 
PCZK 

1. W przypadku eskalacji zjawisk przekraczających możliwości przeciwdziałania skutkom zjawisk     

w normalnym stanie prawnym starosta wnioskuje do wojewody o udzielenie pomocy  
starosta 

2. Koordynowanie działań PRM LKRM 

3. W uzasadnionych sytuacjach lub konieczności starosta wnioskuje o użycie sił i środków wojska 

(SPO – 11) 
starosta 

4. Na podstawie decyzji starosty organizowany jest punkt informacyjny dla ludności (SPO -1)  starosta / PCZK 

                  5.   Ocenianie i dokumentowanie strat  (SPO – 7) PCZK 
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PRK- 6 

PROCEDURA REAGOWANIA KRYZYSOWEGO 

Nazwa 

dokumentu 

 

Procedura postępowania w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa 

paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym  

 

Podmiot 

opracowujący 
SP 

 

   

I. Cel procedury 

  

      Określenie zasad działania starosty w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym  
.  

 

II. Lider/ Uczestnicy procedury 

 

Starosta/służby, inspekcje i straże, samorządy gminne, drukarnia. 

  

III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 
 

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury  

 

Występowanie zakłóceń  

w zaopatrywaniu                       

w paliwa 

 

 

Ustanie trudności          

w zaopatrywaniu             

w paliwa 

 

 

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

ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa 

paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie 

szczegółowego sposobu obniżania ilości zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub 

paliw. 
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IV. Opis postępowania   

  

Przedsięwzięcia  Wykonawcy 

        Monitorowanie zagrożeń 
  

Monitorowanie przez PCZK symptomów braku paliw, stwarzających zagrożenie dla funkcjonowania 

administracji oraz kluczowych systemów infrastruktury krytycznej na obszarze powiatu   

 

PCZK 
 

       Bilans i tryb uruchamiania sił i środków 
  

Wniosek do Ministra Gospodarki poprzez Wojewodę o uruchomienie rezerw lub wprowadzenie ograniczeń na 

obszarze powiatu.  

 

starosta 

         Uruchamianie działań  

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

Decyzja o zorganizowaniu posiedzenia PZZK (SPO – 4). starosta 

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

paliwami lub ograniczeń mających na celu zmniejszenia zużycia paliw: 

               -  wdrożenie przygotowanego planu rozdziału upoważnień do zakupu paliw, 

               -  rozdział i wydawanie upoważnień do zakupu paliw, 

               -  określenie sposobu koordynacji kontroli przestrzegania ograniczeń paliwowych.  

 

starosta 

PCZK 

 

Burmistrz (Wójt) 

Ogłaszanie informacji o wydaniu rozporządzeń przez Radę Ministrów w sprawie ograniczeń  paliwowych 

poprzez podanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na danym obszarze  

 

rzecznik prasowy  

 PCZK 

Informowanie ludności o zakłóceniach na rynku paliw (SPO – 1) 
rzecznik prasowy  

 PCZK 
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Przedsięwzięcia  Wykonawcy 

Przygotowanie i nadzór nad technicznym funkcjonowaniem aplikacji informatycznej „Platforma paliwowa”   starosta 

Działania kontrolne 

 
policja 

Zorganizowanie punktu informacyjnego dla ludności (SPO – 1). starosta / PCZK 
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PRK-7 

PROCEDURA REAGOWANIA KRYZYSOWEGO 

Nazwa 

dokumentu 
Procedura działania podczas stanu klęski żywiołowej 

Podmiot 

opracowujący 
SP 

 

 

I. Cel procedury 

  

      Określenie zasad postępowania starosty w zakresie wnioskowania o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej i po jego wprowadzeniu 

 

II. Lider/ Uczestnicy procedury 

 

Starosta/Starostwo Powiatowe,  służby, inspekcje i straże powiatu oraz inne podmioty    

 
III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 

 

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury  

 

Wystąpienie zdarzenia     

o znamionach klęski 

żywiołowej 

 

Zlikwidowanie skutków 

klęski żywiołowej 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej 

- Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r o zarządzaniu kryzysowym 

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

żywiołowych 

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

o świadczeniach w celu zwalczania klęsk żywiołowych 

- Ustawa z dnia 24 lutego 2006 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz 

niektórych innych ustaw 

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

wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw 

człowieka i obywatela 

- Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym 
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Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury  

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

i wypłaty odszkodowań za szkody poniesione w związku z akcjami zwalczania 

klęsk żywiołowych 

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

udziału pododdziałów SZ RP w zapobieganiu skutkom klęski żywiołowej lub ich 

usuwaniu 

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

potwierdzających wykonywanie przez przedsiębiorcę przewozów w ramach 

pomocy humanitarnej, medycznej lub w przypadku klęski żywiołowej 

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

podmiotów, którym państwowa służba hydrologiczno-meteorologiczna                      

i hydrologiczna są obowiązane przekazywać ostrzeżenia, prognozy, komunikaty        

i biuletyny oraz sposobu i częstotliwości ich przekazywania 

- Zarządzenie Starosty w sprawie określenia składu Powiatowego Zespołu 

Zarządzania Kryzysowego 

- Regulamin organizacji i pracy PZZK 
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IV. Opis postępowania   

  

Przedsięwzięcia  Wykonawcy 

Monitorowanie zagrożeń  
 

Monitorowanie zdarzeń i zagrożeń mających znamiona klęski żywiołowej.  

PCZK 

służby, inspekcje                  

i straże 

 Bilans i tryb uruchamiania sił i środków 
  
Siły i środki jakimi dysponować może Starosta to zasoby sprzętowe i ludzkie;  

Środki zgromadzone w magazynie sprzętu obrony cywilnej (SPO – 6);  

Możliwe do wykorzystania są również uzgodnione usługi operatorów pocztowych i telekomunikacyjnych, 

świadczone w sytuacjach szczególnych zagrożeń;   

Jako wsparcie mogą być wykorzystane siły i środki Sił Zbrojnych RP, uruchamiane na wniosek Wojewody do 

Ministra Obrony Narodowej; 

Jako wsparcie mogą być wykorzystane środki będące w dyspozycji agencji rezerw materiałowych, 

uruchamianie na wniosek Wojewody do Ministra Gospodarki; 

Starosta nie dysponuje rezerwą finansową na działania kryzysowe, tak więc koniecznym jest wsparcie 

finansowe z budżetu państwa w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej. 

 

starosta 

Uruchamianie działań  

Zapewnienie obiegu informacji o zaistniałych zdarzeniach o znamionach klęski żywiołowej lub 

prawdopodobnym jego rozwoju do rozmiarów takiego zdarzenia. 

 

 

PCZK, powiatowe służby, 

inspekcje i straże 

     Informowanie starosty o zaistniałej sytuacji. PCZK 

     Decyzja o uruchomieniu PZZK (SOP – 4). starosta 

     Posiedzenia PZZK.   
Dokonanie oceny, czy zaistniałe zdarzenie obejmuje i nie przekroczy obszaru jednej gminy, czy też  

rozprzestrzeni się na obszar dwu lub więcej gmin. 

starosta / PCZK 
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Przedsięwzięcia  Wykonawcy 

Wariant 1: W przypadku powstania zdarzenia na terenie jednej gminy 

Monitorowanie przebiegu zdarzenia. GCZK, PCZK 

Koordynacja działań w akcji ratunkowej. PZZK/GZZK 

Udzielanie pomocy na prośbę Burmistrza  PCZK 

Wniosek starosty o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej na terenie jednej lub więcej gmin powiatu (SPO – 12). starosta 

Rozpatrzenie wniosku starosty o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej, w przypadku uznania takiej potrzeby 

wystąpienie do Rady Ministrów z takim wnioskiem  
starosta / wojewoda 

W przypadku wprowadzenia przez Rady Ministrów stanu klęski żywiołowej podanie do publicznej wiadomości   

w drodze obwieszczenia Wojewody przez rozplakatowanie w miejscach publicznych, a także w sposób 

zwyczajowo przyjęty na danym obszarze (SPO – 3)  

WCZK, rzecznik prasowy 

wojewody, starosta, 

Burmistrzowie 

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

Wariant 2: W przypadku powstania zdarzenia na terenie powiatu (dwóch lub więcej gmin) 

Monitorowanie przebiegu zdarzenia. WCZK, PCZK, GCZK 

Koordynowanie działań w akcji ratunkowej, udzielanie wsparcia gminom. 
PZZK 

PCZK, GZZK/GCZK 

Podjęcie decyzji i wystąpienie z wnioskiem do Rady Ministrów o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej na 

terenie powiatu (dwie lub więcej gmin)  
starosta 

Przejęcie kierowania działaniami w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia.  starosta/Burmistrz (Wójt) 
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Przedsięwzięcia  Wykonawcy 

 Wariant 3: W przypadku powstania zdarzenia na terenie województwa  

Monitorowanie przebiegu zdarzenia. GCZK, PCZK, WCZK 

Koordynacja działań w akcji ratunkowej. WCZK/PZZK/GZZK 

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

Realizacja zadań stawianych przez Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego wojewoda 

W wariantach 1,2 i 3 

Wprowadzanie ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela w stanie klęski żywiołowej   PCZK 

Wprowadzanie obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych w stanie klęski żywiołowej  PCZK 

Zawieszanie organów JST i wyznaczenia pełnomocnika do kierowania działaniami  starosta 

Wnioskowanie o wsparcie przez Agencję Rezerw Materiałowych środkami z rezerwy państwowej.  starosta 

Wnioskowanie o wsparcie działań siłami i środkami wojska (SPO – 11) starosta, PCZK 

Realizacja usług pocztowych na obszarach zagrożonych  PCZK, operatorzy pocztowi 

W przypadku wprowadzenia przez Rady Ministrów stanu klęski żywiołowej podanie do publicznej  

wiadomości w drodze obwieszczenia wojewody przez rozplakatowanie w miejscach publicznych,  

a także w sposób zwyczajowo przyjęty na danym obszarze informowanie ludności (SPO – 3)  

WCZK, rzecznik prasowy 

wojewody, PCZK, starosta, 

Burmistrz/Wójt 

Ostrzeganie i alarmowanie ludności o zagrożeniach (SPO – 1) PCZK 
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Przedsięwzięcia  Wykonawcy 

Koordynowanie działań PRM LKRM 

Przyznawanie odszkodowania za poniesione straty wynikające z ograniczenia w czasie  

stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela  
wojewoda 

Organizowanie punktu informacyjnego dla ludności (SPO – 1) starosta / PCZK 

Finansowanie kosztów likwidacji zdarzenia i jego skutków: 

- do czasu wprowadzenia stanu klęski żywiołowej – ze środków własnych samorządów oraz służb, 

      inspekcji  i straży, 

- po wprowadzeniu stanu klęski żywiołowej – z budżetu państwa. 

 starosta, Burmistrz (Wójt) 
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PRK- 8 

PROCEDURA REAGOWANIA KRYZYSOWEGO 

Nazwa 

dokumentu 

 

Procedura działania w stanie wyjątkowym 
 

Podmiot 

opracowujący 
SP 

 

 

I. Cel procedury 

  

      Określenie zasad działania starosty w stanie wyjątkowym.  

 

II. Lider/ Uczestnicy procedury 

 

Starosta/służby, inspekcje i straże 

  

III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 
 

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury  

 

Opublikowanie                

w dzienniku ustaw 

rozporządzenia 

Prezydenta RP                          

o wprowadzenie stanu 

wyjątkowego. 

 

 

Po upływie czasu na jaki 

wprowadzony został 

stan wyjątkowy, lub 

przed upływem czasu po 

opublikowaniu 

rozporządzenia 

Prezydenta RP                            

o zniesienie stanu 

wyjątkowego. 

 

 

1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym (Dz.U. z 2002 r. nr 113, poz. 

985), 

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

użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych RP w czasie stanu wyjątkowego 

(Dz.U. z 2003 r. nr 89, poz. 821), 

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

i kontroli oraz określenia właściwych organów do emisji sygnałów uniemożliwiających 

nadawanie lub odbiór przekazów radiowych lub telewizyjnych. 
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IV. Opis postępowania   

  
 

Przedsięwzięcia  Wykonawcy 

Monitorowanie zagrożeń  
 

Monitorowanie zagrożeń stwarzających przyczyny wprowadzenia stanu wyjątkowego. 

PCZK, służby, 

inspekcje i straże. 

Bilans i tryb uruchamiania sił i środków 
 

Posiadane siły i środki w powiecie to inspekcje, służby i straże.  
starosta 

Uruchamianie działań 

 

W przypadku wprowadzenia stanu wyjątkowego na obszarze kraju. 

 

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

aktów prawnych dotyczących tego stanu w drodze obwieszczenia, przez rozplakatowanie w miejscach 

publicznych, a także w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie: 
 

- przekazanie redaktorom naczelnym dzienników oraz nadawcom programów telewizyjnych i radiowych  

  do nieodpłatnego opublikowania treści ww. dokumentów,  

- organizacja druku obwieszczenia, 

- rozprowadzenie obwieszczenia (SPO – 3), 

- rozplakatowanie obwieszczenia (SPO – 3).  

 

wojewoda / starosta 

 

 

rzecznik prasowy 

wojewody/starosty 
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Przedsięwzięcia  Wykonawcy 

Zwołaniu posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w składzie ustalonym przez 

Przewodniczącego Zespołu.   

Następne posiedzenia Zespołu odbywają się cyklicznie, według decyzji Przewodniczącego Zespołu (SPO – 4).  

starosta 

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

a w szczególności  koordynację i kontrolę funkcjonowania administracji samorządowej 

starosta 

poprzez wydziały starostwa, 

służby, inspekcje i straże 

Zasady koordynacji i kontroli funkcjonowania administracji samorządowej  starosta/PZZK 

Ograniczanie działalności edukacyjnej w drodze rozporządzenia, poprzez okresowe zawieszanie zajęć 

dydaktycznych w szkołach, 

starosta/naczelnik    

Wydziału Oświaty 

Procedura przekazywania do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty aktów prawnych wydanych 

przez Prezydenta, Radę Ministrów, ministra kierującego działem administracji rządowej lub wojewody  

PCZK,  

rzecznik prasowy 

Informowanie ludności (SPO – 1). PCZK,  

rzecznik prasowy  

Ostrzeganie i alarmowanie ludności (SPO – 1). PCZK 

Koordynowanie działań PRM. LKRM 

Zorganizowanie punktu informacyjnego dla ludności (SPO – 1). starosta/PCZK 
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Przedsięwzięcia  Wykonawcy 

II. Dodatkowo w przypadku wprowadzenia stanu wyjątkowego tylko na obszarze województwa (powiatu) 

 

 

Przygotowanie propozycji do rozporządzenia wojewody na podstawie Rozporządzenia Prezydenta RP, które może 

obejmować: 
 

a) szczegółowy tryb i sposoby oraz podmiotowy i przedmiotowy zakres wprowadzenia i stosowania 

ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela ustalonych w rozporządzeniu Prezydenta RP, 

b) w zakres działalności edukacyjnej 

c) w zakres dostępu do towarów konsumpcyjnych - całkowitą lub częściową reglamentację zaopatrzenia 

ludności, 

d)  zakres wolności działalności gospodarczej - nakazanie okresowego zaniechania prowadzenia działalności 

gospodarczej określonego rodzaju albo ustanowienie obowiązku uzyskania zezwolenia na rozpoczęcie 

działalności gospodarczej określonego rodzaju, 

e) zakres transportu drogowego, kolejowego i lotniczego oraz w ruchu jednostek pływających na 

śródlądowych drogach wodnych, 

f) zakres obrotu krajowymi środkami płatniczymi, 

g) zakres funkcjonowania środków łączności, 

h) zakres prawa posiadania broni, 

i) nakazy i zakazy: 

- przebywania lub opuszczenia w ustalonym czasie oznaczonych obiektów, miejsc i obszarów, 

- uzyskania zezwolenia na zmianę miejsca zamieszkania, 

- utrwalania za pomocą środków technicznych wyglądu lub innych cech określonych miejsc, obiektów 

lub obszarów. 

 

 

 

WZZK / PZZK 
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Przedsięwzięcia  Wykonawcy 

Wydanie w drodze decyzji starosty nakazów i zakazów.  starosta 

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

a w szczególności  koordynację i kontrolę funkcjonowania administracji rządowej i samorządowej 

wykonuje Wojewoda. W tym celu Wojewoda za pomocą posiadanego aparatu sprawuję nadzór  

i kontrolę nad wdrażaniem  i przestrzeganiem przez organy JST ograniczeń wynikających  

    z wprowadzanego stanu wyjątkowego. 

wojewoda / starosta 

Wprowadzenie cenzury.  

wojewoda poprzez organy 

administracji publicznej, 

którym nakazał realizację 

Działanie PCZK (SPO – 5). PCZK 
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PRK- 9 

PROCEDURA REAGOWANIA KRYZYSOWEGO 

Nazwa 

dokumentu 

 

Procedura działania w stanie wojennym 
 

Podmiot 

opracowujący 
SP 

 

 

I. Cel procedury 

  

      Określenie zasad działania starosty w stanie wojennym.  

 

II. Lider/ Uczestnicy procedury 

 

Starosta, służby, inspekcje i straże 

  

III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 
 

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury  

 

Opublikowanie                            

w dzienniku ustaw 

rozporządzenia 

Prezydenta RP                                

o wprowadzenie stanu 

wojennego. 

 

 

Opublikowanie 

rozporządzenia 

Prezydenta RP                        

o zniesienie stanu 

wojennego. 

 

 

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

Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom 

Rzeczypospolitej Polskiej 

- Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP 
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IV. Opis postępowania   

  

Przedsięwzięcia  Wykonawcy 

Monitorowanie zagrożeń  

Monitorowanie zagrożeń zewnętrznych i przyjmowanie informacji w ramach stałego dyżuru.  
PCZK 

 

Bilans i tryb uruchamiania sił i środków.  

Posiadane siły i środki w powiecie oraz inne siły i środki wydzielane do dyspozycji starosty i skierowane do 

wykonywania zadań związanych z obroną państwa, województwa i powiatu, a także związanych z obroną 

cywilną. 

 

 

 

Działania starosty 

Organizacja pracy i zakres działania PCZK (SPO – 4). PCZK 

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

aktów prawnych dotyczących tego stanu w drodze obwieszczenia, przez rozplakatowanie w miejscach 

publicznych, a także w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie przekazanie redaktorom naczelnym 

dzienników oraz nadawcom programów telewizyjnych i radiowych do nieodpłatnego opublikowania treści ww. 

dokumentów, organizacja druku obwieszczenia, rozprowadzenie obwieszczenia,  rozplakatowanie 

obwieszczenia.  

starosta 

rzecznik prasowy  

organy gminy 

PZZK działa w składzie ustalonym przez Przewodniczącego Zespołu. 

Posiedzenia Zespołu odbywają się cyklicznie, według decyzji Przewodniczącego Zespołu. 
starosta 
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Przedsięwzięcia  Wykonawcy 

Zadania Zespołu: 

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

i prognozowanie tych zagrożeń, 

- przygotowanie propozycji działań i przedstawianie staroście wniosków dotyczących wykonania zadań 

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

- przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniami, 

 

członkowie PZZK 

Organy władzy publicznej działają w dotychczasowych strukturach organizacyjnych państwa i w ramach 

przysługujących im kompetencji, z zastrzeżeniem przepisów wynikających z powyższej ustawy.     
organy administracji 

publicznej 

Kierowanie realizacją zadań obronnych i obrony cywilnej, w szczególności: 

ocenia zagrożenie, 

a) wprowadza, w zakresie nie należącym do właściwości innych organów, ograniczenia wolności i praw 

człowieka i obywatela oraz łagodzi i uchyla te ograniczenia, 

b) występuje z wnioskami do właściwych organów o wprowadzenie ograniczeń wolności i praw człowieka i 

obywatela, jak również o ich złagodzenie lub uchylenie, 

c) określa zadania wynikające z przepisów stanu wojennego, 

d) koordynuje i kontroluje działalność: 

- organów władzy publicznej,  

- przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych działających na obszarze powiatu, 

starosta 

jednostki organizacyjne 

administracji publicznej 

oraz siły i środki 

wydzielone do dyspozycji 

starosty 

Ograniczanie działalności edukacyjnej w drodze rozporządzenia, poprzez okresowe zawieszanie zajęć 

dydaktycznych w szkołach, z wyłączeniem szkół wyższych. 

starosta/naczelnik Wydziału 

Oświaty 

Wprowadzenie cenzury: 

- prewencyjnej środków społecznego przekazu obejmująca materiały prasowe w rozumieniu ustawy  

  z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe, 

- kontrola zawartości przesyłek, listów, paczek przekazywanych w ramach usług pocztowych lub kurierskich, 

- kontrola treści korespondencji telekomunikacyjnej i rozmów telefonicznych, 

- emisja sygnałów uniemożliwiających nadawanie lub odbiór przekazów radiowych i telewizyjnych. 

 

organy administracji 

publicznej, którym 

wojewoda nakazał 

realizację zadań 
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Przedsięwzięcia  Wykonawcy 

Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty aktów prawnych wydanych przez 

Prezydenta, Radę Ministrów, ministra kierującego działem administracji rządowej lub wojewody. 
rzecznik prasowy  

Ostrzeganie i alarmowanie ludności przed atakami z powietrza (SPO – 1). PCZK 

Koordynowanie działań PRM. LKRM 

  Informowanie ludności (SPO – 1). PCZK 

 Przyznawanie odszkodowania za poniesione straty wynikające z ograniczenia w czasie stanu  

 nadzwyczajnego  wolności i praw człowieka i obywatela  

 

wojewoda 

Działania przywracające konstytucyjny ustrój państwa, bezpieczeństwa obywateli lub porządek publiczny 

wykonawcy, wyznaczeni 

przez wojewodę/starostę     

- stosownie do potrzeb 
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PRK-10 

PROCEDURA REAGOWANIA KRYZYSOWEGO 

Nazwa 

dokumentu 
Procedura działania w nietypowych sytuacjach kryzysowych 

Podmiot 

opracowujący 
SP 

 

 

- Cel procedury 

  

      Określenie zasad postępowania starosty i podległych służb, inspekcji i straży w przypadku wystąpienia nietypowych sytuacji  

       kryzysowych. 

 

 

II. Lider/ Uczestnicy procedury 

 

Starosta/służby, inspekcje i straże oraz inne podmioty.    

 

 
III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 

 

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury  

 

Otrzymanie informacji 

o zdarzeniu 

 

Likwidacja zagrożenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej. 

- Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym. 

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

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

o świadczeniach w celu zwalczania klęsk żywiołowych. 

- Ustawa z dnia 24 lutego 2006 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz 

niektórych innych ustaw. 
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Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury  

 

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

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

- Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym 

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

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

żywiołowych 

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

pododdziałów SZ RP w zapobieganiu skutkom klęski żywiołowej lub ich usuwaniu 

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

potwierdzających wykonywanie przez przedsiębiorcę przewozów w ramach pomocy 

humanitarnej, medycznej lub w przypadku klęski żywiołowej 

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

którym państwowa służba hydrologiczno-meteorologiczna i hydrologiczna są obowiązane 

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

ich przekazywania 

- Zarządzenie Starosty Wyszkowskiego w sprawie określenia składu Powiatowego Zespołu 

Zarządzania Kryzysowego 

- Regulamin organizacji i pracy PZZK 
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IV. Opis postępowania   

  

Przedsięwzięcia  Wykonawcy 

Monitorowanie wystąpienia zagrożeń powodujących nietypowe sytuacje kryzysowe  

 

WCZK przyjmuje informacje z prowadzonego monitoringu.  

Przyjmowanie informacji o wypadkach kolejowych od służb kolejowych. 

Przyjmowanie informacji o katastrofach lotniczych. 

służby, inspekcje i straże 

oraz inne podmioty 

szczebla powiatowego 

Bilans i tryb uruchamiania sił i środków   

1. Siły i środki JRG. 
Komendant Powiatowy 

PSP 

2. Siły i środki policji 
Komendant Powiatowy 

Policji 

3. Pododdziały specjalistyczne Sił Zbrojnych RP – na wniosek wojewody  wojewoda/starostwa 

4. Sprzęt w powiatowym magazynie obrony cywilnej uruchamiany na polecenie starosty. PZZK 

Uruchamianie działań  

Prognozowanie rozwoju zagrożeń na obszarze powiatu oraz dostarczanie niezbędnych informacji dotyczących aktualnego stanu 

bezpieczeństwa. 
PCZK 

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

zagrożeń. Przygotowanie propozycji działań i przedstawianie Staroście wniosków dotyczących wykonywania, zmiany lub 

zaniechania działań  

PZZK 

Informowanie ludności (SPO – 1) PZZK 

Podwyższanie gotowości szpitala do działania  
starosta / dyrektor                   

SP ZZOZ 
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Przedsięwzięcia  Wykonawcy 

Działania PCZK  (SPO – 5)  PCZK 

Organizacja punktu informacyjnego dla ludności (SPO – 1)  PCZK 

Jeśli zdarzenie powoduje konieczność wprowadzenie świadczeń osobistych i rzeczowych  

- stwierdzenie konieczności wprowadzenia świadczeń osobistych i rzeczowych w myśl odpowiednich przepisów;  

- świadczenia na rzecz zorganizowanej akcji społecznej na poziomie powiatu obejmować będą: 

- dostarczanie środków przewozowych, 

- wykonywaniu określonych robót, 

c) koordynacja podejmowanych działań realizowana jest poprzez PZZK działający w trybie całodobowym  

starosta 

poprzez PCZK 

 

Zapewnienie współdziałania wszystkich jednostek organizacyjnych administracji samorządowej w  ramach działania PZZK.   starosta poprzez PZZK 

Wydawanie poleceń obowiązujących wszystkie organy administracji samorządu terytorialnego.  starosta 

   W przypadku eskalacji zjawisk przekraczających możliwości przeciwdziałania skutkom zjawisk w normalnym stanie  

   prawnym starosta poprzez wojewodę wnioskuje do Rady Ministrów o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej.  
starosta 

   W uzasadnionych sytuacjach lub konieczności wojewoda wnioskuje o użycie sił i środków wojska na prośbę starosty                  

(SPO – 11)  
starosta / wojewoda 

   Ocenianie i dokumentowanie strat  (SPO – 7) PCZK 

Wariant 1 – zdarzenie terrorystyczne 

        Wojewoda zajmuje się koordynacją ratownictwa medycznego – poprzez działania Lekarza Koordynatora Ratownictwa 

Medycznego – według procedury koordynacji ratownictwa medycznego w przypadkach zdarzeń masowych oraz 

podwyższania gotowości szpitali do działania  

       Jeśli skutki zdarzenia terrorystycznego powodują zagrożenia w zakresie: możliwości wystąpienia epidemii (chorób 

zakaźnych ludzi); zdarzenia radiacyjnego, poważnej awarii przemysłowej lub klęski żywiołowej wówczas wojewoda 

realizuje procedury zawarte w planie reagowania kryzysowego właściwe do tych zagrożeń.  

       Wsparcie w zakresie środków transportu i pomocy socjalno-bytowej.  

 

 

WCZK / PCZK 

 

LKRM 
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Przedsięwzięcia  Wykonawcy 

Wariant 2 – katastrofy komunikacyjne 

       Wojewoda zajmuje się koordynacją ratownictwa medycznego – poprzez działania Lekarza Koordynatora Ratownictwa 

Medycznego – według procedury koordynacji ratownictwa medycznego w przypadkach zdarzeń masowych oraz 

podwyższania gotowości szpitali do działania  

        Jeśli skutki katastrofy komunikacyjne związane z wystąpieniem zdarzenia radiacyjnego lub poważnej awarii przemysłowej 

realizowane są odpowiednie PRK.  

       Wsparcie w zakresie środków transportu i pomocy socjalno-bytowej.  

LKRM 

PCZK 

PSP 

Wariant 3 – katastrofy budowlane 

       Wojewoda zajmuje się koordynacją ratownictwa medycznego – poprzez działania Lekarza Koordynatora Ratownictwa 

Medycznego – według procedury koordynacji ratownictwa medycznego w przypadkach zdarzeń masowych oraz 

podwyższania gotowości szpitali do działania  

       Wsparcie w zakresie środków transportu i pomocy socjalno-bytowej.  

 

LKRM 

PCZK 

PSP 

Wariant 4 – pożary obiektów wielko-powierzchniowych i pożary lasów (na dużych obszarach) 

       Wojewoda zajmuje się koordynacją ratownictwa medycznego – poprzez działania Lekarza Koordynatora Ratownictwa 

Medycznego – według procedury koordynacji ratownictwa medycznego w przypadkach zdarzeń masowych oraz 

podwyższania gotowości szpitali do działania. 

       Wsparcie w zakresie środków transportu i pomocy socjalno-bytowej.  

 

LKRM 

PCZK 

PSP 

Wariant 5 – przekroczenie poziomów szkodliwych substancji w powietrzu (dane z monitoringu środowiska) 

Informowanie WCZK o występujących przekroczeniach . 

Informowanie o przekroczeniach dopuszczalnych albo alarmowych poziomów substancji w powietrzu albo o wystąpieniu 

takich przekroczeń według procedury   

 

PCZK 

WCZK 

Wariant 6 – zdarzenie polegające na braku możliwości powrotu turystów z zagranicy 

        Realizowana jest procedura, w której PCZK informuje za pośrednictwem WCZK wskazanych pracowników Urzędu 

Marszałkowskiego o zdarzeniu. Pracownicy ci podejmują stosowne działania. 

Urząd Marszałkowski 

Wariant 7 – brak dostaw energii elektrycznej dla dużej grupy mieszkańców powiatu 

- monitorowanie przebiegu zdarzenia, 

- podjęcie działań mających na celu wznowienie dostaw energii elektrycznej 

PCZK, PSP, Policja, 

operatorzy energetyczni 
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PRK-11 

PROCEDURA REAGOWANIA KRYZYSOWEGO 

Nazwa 

dokumentu 
Procedura uruchamiania rezerw strategicznych 

Podmiot 

opracowujący 
SP 

 

I. Cel procedury 

  

      Określenie zasad postępowania starosty w zakresie wnioskowania o uruchomienie rezerw strategicznych w stanie klęsk żywiołowych.  

 

II. Lider/ Uczestnicy procedury 

Starosta/samorządy, służby, inspekcje i straże oraz inne podmioty    

 
III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 

 

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury  

 

Wystąpienie zdarzenia  

o znamionach klęski 

żywiołowej. 

 

Zlikwidowanie skutków 

klęski żywiołowej. 

 

 

 

 

 

 

  

 

1. Ustawa z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych. 

2. Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o zasobach ropy naftowej i gazu ziemnego oraz 

zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa  

i zakłóceń na rynku naftowym.  

3. Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej. 

4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2007 r o zarządzaniu kryzysowym. 

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

żywiołowych. 

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

o świadczeniach w celu zwalczania klęsk żywiołowych. 

7. Ustawa z dnia 24 lutego 2006 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz 

niektórych innych ustaw. 
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Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury  

 

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

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

9. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. 

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

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

żywiołowych. 

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

pododdziałów SZ RP w zapobieganiu skutkom klęski żywiołowej lub ich usuwaniu. 

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

potwierdzających wykonywanie przez przedsiębiorcę przewozów w ramach pomocy 

humanitarnej, medycznej lub w przypadku klęski żywiołowej. 

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

którym państwowa służba hydrologiczno-meteorologiczna i hydrologiczna są 

obowiązane przekazywać ostrzeżenia, prognozy, komunikaty i biuletyny oraz sposobu    

i częstotliwości ich przekazywania. 
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IV. Opis postępowania   

  

                                                                              Przedsięwzięcia        Wykonawcy 

A. Monitorowanie zagrożeń  

Monitorowanie zdarzeń i zagrożeń noszących znamiona klęski żywiołowej.  
PCZK, służby, inspekcje  

i straże. 

B. Bilans i tryb uruchamiania sił i środków  

1. Siły i środki jakimi dysponować może starosta to zasoby sprzętowe i ludzkie administracji zespolonej;  

2. Środki zgromadzone w powiatowym magazynie sprzętu obrony cywilnej (SPO – 6). 

3. Jako wsparcie mogą być wykorzystane środki będące w dyspozycji wojewody lub Agencji Rezerw Materiałowych, 

uruchamiane na wniosek wojewody do Ministra Gospodarki. 

4. Środki transportu osobowego z zakładu obsługi administracji;   

5. Możliwe do wykorzystania są również uzgodnione usługi operatorów pocztowych i telekomunikacyjnych, świadczone  

w sytuacjach szczególnych zagrożeń;   

6. Jako wsparcie mogą być wykorzystane siły i środki Sił Zbrojnych RP, uruchamiane na wniosek Wojewody do Ministra 

Obrony Narodowej; 

7. Wojewoda nie dysponuje rezerwą finansową, sprzętem i środkami na działania kryzysowe, tak więc koniecznym jest 

wsparcie finansowe z budżetu państwa i logistyczne w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Uruchamianie działań 

     

 

1. Zapewnienie obiegu informacji o zaistniałych zdarzeniach o znamionach klęski żywiołowej lub prawdopodobnym jego 
rozwoju do rozmiarów takiego zdarzenia. 

 

 

PCZK 

służby, inspekcje i straże 

2. Informowanie starosty/wojewody o zaistniałej sytuacji. PCZK/WCZK 

3. Decyzja o uruchomieniu PZZK (SPO – 1). starosta 
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                                                                              Przedsięwzięcia        Wykonawcy 

Wariant 1: W przypadku powstania zdarzenia na terenie jednej gminy 

1. Monitorowanie przebiegu zdarzenia. GCZK, PCZK, WCZK  

2. Koordynacja działań w akcji ratunkowej. PZZK/GZZK 

3. Udzielanie pomocy na prośbę Burmistrza lub starosty. WZZK/WCZK 

4. Wniosek starosty o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej na terenie jednej lub więcej gmin powiatu.  starosta  

5. Rozpatrzenie wniosku starosty o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej, w przypadku uznania takiej potrzeby 

wystąpienie do Rady Ministrów z takim wnioskiem. 
wojewoda 

6. W przypadku wprowadzenia przez Rady Ministrów stanu klęski żywiołowej podanie do publicznej wiadomości 

w drodze obwieszczenia wojewody przez rozplakatowanie w miejscach publicznych, a także w sposób 

zwyczajowo przyjęty na danym obszarze. 

WCZK, rzecznik prasowy 

wojewody, starosta, 

Burmistrz/ Wójt 

7. Przejęcie kierowania działaniami w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia.  Burmistrz (Wójt)/starosta 

Wariant 2: W przypadku powstania zdarzenia na terenie powiatu (dwóch lub więcej gmin) 

1. Monitorowanie przebiegu zdarzenia. WCZK, PCZK, GCZK 

2. Koordynowanie działań w akcji ratunkowej, udzielanie wsparcia gminom. 
starosta                                 

służby, inspekcje i straże 

3. Podjęcie decyzji i wystąpienie z wnioskiem do Rady Ministrów o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej na 

terenie powiatu (dwu lub więcej gmin). 
starosta 

4. Przejęcie kierowania działaniami w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia.  starosta 
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                                                                              Przedsięwzięcia        Wykonawcy 

 

Wariant 3: W przypadku powstania zdarzenia na terenie powiatu 

1. Monitorowanie przebiegu zdarzenia. GCZK, PCZK, WCZK 

2. Koordynacja działań w akcji ratunkowej. PZZK/GZZK 

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

4. Realizacja zadań stawianych przez Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego. starosta/Burmistrz (Wójt) 

W wariantach 1,2 i 3 

1. Wprowadzanie ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela w stanie klęski żywiołowej.  WCZK/PCZK 

2. Wprowadzanie obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych w stanie klęski żywiołowej.   WCZK/GZZK 

3. Zawieszanie organów JST i wyznaczenia pełnomocnika do kierowania działaniami. wojewoda 

4. Wnioskowanie o wsparcie przez Agencję Rezerw Materiałowych środkami z rezerwy państwowej.  wojewoda 

5. Dystrybucja otrzymanej pomocy z  ARM poprzez pomoc społeczną.  
PCPR, 

MOPS GOPR 

6. Wnioskowanie o wsparcie działań siłami i środkami wojska. wojewoda 

7. Realizacja usług pocztowych na obszarach zagrożonych. 
WCZK/PCZK 

operatorzy pocztowi 
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                                                                              Przedsięwzięcia        Wykonawcy 

8. W przypadku wprowadzenia przez Rady Ministrów stanu klęski żywiołowej podanie do publicznej wiadomości 

w drodze obwieszczenia wojewody przez rozplakatowanie w miejscach publicznych, a także w sposób 

zwyczajowo przyjęty na danym obszarze. 

WCZK, Rzecznik Prasowy 

Wojewody, starosta, 

Burmistrz/ Wójt 

9. Informowanie ludności (SPO – 1). WCZK/PCZK/GCZK 

10. Ostrzeganie i alarmowanie ludności o zagrożeniach (SPO – 1). WCZK/PCZK/GCZK 

11. Koordynowanie działań PRM LKRM 

12. Przyznawanie odszkodowania za poniesione straty w związku z udziałem w zorganizowanej akcji społecznej. wojewoda 

13. Organizowanie punktu informacyjnego dla ludności. 

WCZK 

PCZK 

GCZK 

14. Finansowanie kosztów likwidacji zdarzenia i jego skutków: 

a) do czasu wprowadzenia stanu klęski żywiołowej – ze środków własnych samorządów oraz służb,  

      inspekcji i straży, 

b) po wprowadzeniu stanu klęski żywiołowej – z budżetu państwa. 

wojewoda 

marszałek województwa 

starosta  

Burmistrz/ Wójt 
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WYKAZ 

STANDARDOWYCH PROCEDUR OPERACYJNYCH (SPO) 
 

 

NUMER 

SPO 
NAZWA PROCEDURY STRONA 

SPO – 1 Zasady informowania ludności o zagrożeniach – organizacja procesu komunikacji społecznej w sytuacji kryzysowej 195 

SPO – 2 Przekazywanie ludności informacji wyprzedzającej o zdarzeniu radiacyjnym 198 

SPO – 3 Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty aktów prawnych  200 

SPO – 4 Uruchamianie i działanie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 202 

SPO – 5 Działanie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego 204 

SPO – 6 Wykorzystywanie sprzętu z magazynu OC oraz magazynu przeciwpowodziowego 206 

SPO – 7 Ocenianie i dokumentowanie szkód 208 

SPO – 8 Wprowadzanie działań interwencyjnych po zdarzeniu radiacyjnym 210 

SPO – 9 Koordynowanie działań wolontariatu podczas prognozowanego zagrożenia i jego wystąpienia 213 

SPO – 10 Wsparcie ewakuacji dla jednostek samorządu gminnego 215 

SPO – 11 Wsparcie działań oddziałami lub pododdziałami Sił Zbrojnych RP 217 

SPO – 12 Wnioskowanie o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej 219 

SPO – 13 Uruchomienie zastępczych miejsc szpitalnych 221 
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SPO – 1 

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA 

 

ZASADY INFORMOWANIA LUDNOŚCI O ZAGROŻENIACH – ORGANIZACJA PROCESU KOMUNIKACJI 

SPOŁECZNEJ W SYTUACJI KRYZYSOWEJ 

 

 
 

I. Cel procedury 

 

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

 

 

II. Lider/ Uczestnicy procedury 

 

Starosta/Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego, Kierownik Referatu OC i ZK, Inspektor ds. promocji i współpracy z mediami we 

współdziałaniu z rzecznikami prasowymi służb, inspekcji i straży. 

 

 

III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 

 

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury 

 

Rozpoczęcie procesu 

komunikacji społecznej         

w związku z powstaniem 

potencjalnego zagrożenia 

sytuacją kryzysową oraz 

wystąpieniem realnej sytuacji 

kryzysowej. 

 

Zakończenie procesu 

komunikacji w związku 

z rozwiązaniem sytuacji 

kryzysowej. 

 

 

 

 

 Ustawy o zarządzaniu kryzysowym  

 Ustawa Prawo prasowe 

 Ustawa o dostępie do informacji publicznej 

 Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa OCK, 

szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin 
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IV. Opis postępowania   

 

Przedsięwzięcia Wykonawcy 

1. Monitorowanie, analizowanie i prognozowanie bezpieczeństwa ludności i środowiska naturalnego poprzez 

wymianę informacji z innymi inspekcjami, służbami, strażami oraz instytucjami. 
 PCZK 

2. Przyjęcie, weryfikacja i przygotowanie informacji. 

3. Informowanie społeczeństwa, stosownie do rodzaju zagrożenia i czasu jego powstania (z wyjątkiem sposobu 

informowania o zdarzeniach radiacyjnych  (SPO – 2), poprzez: 

1) konferencje prasowe starosty lub kierowników służb, inspekcji i straży, 

2) konferencje prasowe inspektora ds., promocji i współpracy z mediami Starostwa Powiatowego lub rzeczników 

prasowych służb, inspekcji i straży, 

3) przekazywanie informacji do mediów, 

4) umieszczanie informacji na stronach internetowych, 

5) ulotki i obwieszczenia. 

 starosta 

 Powiatowy Zespół Zarządzania 

Kryzysowego, 

 inspektor ds. promocji                    

i współpracy z mediami 

 rzecznicy prasowi służb, inspekcji 

i straży 

4. Na polecenie starosty zorganizowanie punktu informacyjny dla ludności – na bazie PCZK.  sekretarz 

5. Przekazanie informacji do: 

1) WCZK, sąsiednich powiatów (PCZK), 

2) gminnych centrów zarządzania kryzysowego ościennych gmin. 

 dyżurny PCZK 

6. Regularne przekazywanie informacji o przebiegu usuwania i likwidacji skutków sytuacji kryzysowej i zakresu 

pomocy na jaką ze strony administracji publicznej mogą liczyć poszkodowani. 
 inspektor ds. promocji  

i współpracy z mediami 

 rzecznicy prasowi służb, inspekcji 

i straży 
7. Przedstawienie opinii publicznej podsumowania działań poszczególnych instytucji biorących udział                        

w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowej. 
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Ostrzeganie – działania mające na celu przekazanie komunikatów i informacji uprzedzających o prawdopodobnych zagrożeniach i zalecających podjęcie 

działań zabezpieczających i ochronnych oraz instruujące o sposobach wykonania takich działań. 
 

Alarmowanie – działania mające na celu natychmiastowe przekazanie sygnału do właściwych terytorialnie władz, służb i ludności na danym terenie, 

informującego o zagrożeniu skażeniem, skażeniu lub o innym zagrożeniu wymagającym natychmiastowego działania. 

 
 

V.   Postanowienia końcowe 
 

1. Powyższa procedura odnosi się do zorganizowania procesu komunikacji społecznej z chwilą wystąpienia sytuacji kryzysowej, w trakcie 

jej trwania oraz po zakończeniu fazy reagowania w sytuacji kryzysowej. 

2. Rzecznicy prasowi organu właściwego dla rodzaju sytuacji kryzysowej są odpowiedzialni za koordynację komunikacji ze 

społeczeństwem poprzez media. 
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SPO – 2 

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA 

 

PRZEKAZYWANIE LUDNOŚCI INFORMACJI WYPRZEDZAJĄCEJ  

O ZDARZENIU RADIACYJNYM 

 

 

 

 

I. Cel procedury 

 

 Przekazanie informacji wyprzedzającej o zdarzeniu radiacyjnym. 

 

 

II. Lider/ Uczestnicy procedury 

 

Starosta/Kierownik Referatu OC i ZK we współdziałaniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, Naczelnikiem Wydziału 

Organizacyjnego i Spraw Społecznych, Komendantem Powiatowy Policji, Komendantem Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej oraz innymi 

wyznaczonymi osobami. 

 

 

III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 

 

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury 

 

Otrzymanie rozporządzenia 

od wojewody (WCZK). 

 

Przekazanie 

rozporządzenia do 

publicznej wiadomości. 

 

 Ustawa Prawo atomowe  

  
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie informacji 

wyprzedzającej dla ludności na wypadek zdarzeń radiacyjnych 
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IV. Opis postępowania   

 

 Przedsięwzięcia Wykonawcy 

1. Przyjęcie rozporządzenia wojewody zawierającego informację wyprzedzającą o zdarzeniu radiacyjnym. 
 dyżurny PCZK 

2.  Przekazanie rozporządzenia wojewody jednostkom samorządu gminnego celem rozpowszechnienia. 

 sekretarz 

 kierownik Referatu OC i ZK  

3.  Umieszczenie treści rozporządzenia wojewody na stronach internetowych jednostek samorządowych oraz służb, 

inspekcji i straży. 

 inspektor ds. promocji  

i współpracy z mediami SP 

 rzecznicy prasowi 4.  Przekazanie treści rozporządzenia wojewody do lokalnych środków masowego przekazu z przypomnieniem 

obowiązku ustawowego - bezpłatnego publikowania. 

5.  Dystrybuowanie zarządzenia wojewody w strefach zagrożonych poprzez Komendę Powiatową Policji i Komendę 

Powiatową Państwowej Straży Pożarnej. 

 inspektor ds. promocji i współpracy 

z mediami 

 wyznaczeni funkcjonariusze 

6. Powielanie treści rozporządzenia w formie ulotek, komunikatów itp. 

 inspektor ds. promocji i współpracy 

z mediami 

 rzecznicy prasowi 

   7. Opublikowanie rozporządzenia wojewody zmieniającego lub uchylającego rozporządzenie przekazujące 

informacje wyprzedzające. 
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SPO – 3 

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA 

 

PRZEKAZYWANIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI W SPOSÓB ZWYCZAJOWO PRZYJĘTY AKTÓW PRAWNYCH  

 

 

 

I. Cel procedury 

 

  Określenie sposobu rozpowszechniania aktów prawnych starosty do publicznej wiadomości. 

 

 

II. Lider/ Uczestnicy procedury 
 

Starosta /sekretarz, Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Społecznych (inspektor ds. promocji i współpracy z mediami), PCZK. 

 

 

III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 

 

 

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury 

 

Konieczność podania do 

publicznej wiadomości treści 

aktu prawnego. 

 

 

Przekazanie treści aktu 

prawnego do publicznej 

wiadomości. 

 

 Ustawa o stanie klęski żywiołowej 

 Ustawa o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych 

 Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi 

 Ustawa o ochronie zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt 
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IV. Opis postępowania   

 

Przedsięwzięcia Wykonawcy 

1. Wydanie polecenia o podaniu do publicznej wiadomości określonych aktów prawnych.  starosta 

2. Przygotowanie do opublikowania aktów prawnych wojewody (stosownie do zapisów w danym akcie prawnym): 

1) wydrukowanie obwieszczenia, 

2) powielanie odpowiedniej liczby egzemplarzy wydrukowanego aktu prawnego i rozesłanie do 

zainteresowanych, 

3) umieszczanie na stronie internetowej Starostwa Powiatowego, 

4) przekazywanie aktu prawnego do gmin oraz służb, inspekcji i straży, 

5) przekazywanie informacji do mediów, 

6) przeprowadzenie konferencji prasowej. 
 sekretarz 

 kierownik Referatu OC i ZK 

 inspektor ds. promocji                

i współpracy z mediami 

 

3. Przygotowanie do opublikowania aktów prawnych starosty: 

1) opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, 

2) wydrukowanie obwieszczenia, 

3) powielanie odpowiedniej liczby egzemplarzy i rozesłanie do zainteresowanych, 

4) umieszczanie na stronie internetowej urzędu, 

5) przekazywanie aktu prawnego do gmin oraz służb, inspekcji i straży, 

6) przekazanie aktu prawnego (do wiadomości) do sąsiednich powiatów, 

7) przekazywanie informacji do mediów, 

8) przekazanie konferencji prasowej. 
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SPO – 4 

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA 

URUCHAMIANIE I DZIAŁANIE POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 

 

I. Cel procedury 

 

Określenie sposobu organizacji pracy i działania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (PZZK) w czasie wystąpienia sytuacji 

kryzysowych. 

 

 

II. Lider/ Uczestnicy procedury 

 

Starosta/członkowie PZZK. 

 

 

III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 

 

 

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury 

 

Powstanie zdarzenia 

wymagającego uruchomienia 

PZZK. 

 

 

Zlikwidowanie 

zagrożenia i jego 

skutków. 

 

 Ustawy o zarządzaniu kryzysowym  

 Regulamin funkcjonowania Powiatowego Zespołu Zarzadzania Kryzysowego w Wyszkowie 
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III. Opis postępowania   

 

Przedsięwzięcia Wykonawcy 

URUCHOMIENIE ZESPOŁU   

1. Zwołanie posiedzenia zespołu w trybie nadzwyczajnym – w przypadku wystąpienia zagrożeń, mogących mieć 

wpływ na bezpieczeństwo publiczne oraz środowisko naturalne. 

 starosta 

 kierownik Referatu OC i ZK 

2. Wyznaczenie miejsca pracy zespołu.  sekretarz 

3. Powiadomienie członków zespołu o posiedzeniu.  kierownik Referatu OC i ZK 

4. Zabezpieczenie miejsca pracy zespołu: odpowiednia ilość miejsc, nagłośnienie, napoje, obsługa kancelaryjna. 

W sytuacji całodobowej pracy zespołu – zabezpieczenie logistyczne. 
 sekretarz 

 

5. Przeniesienie miejsca pracy zespołu w przypadku jego zagrożenia.  sekretarz 

6. Zapewnienie obsługi kancelaryjno-biurowej i miejsc pracy dla członków PZZK.  kierownik Referatu OC i ZK 

DZIAŁANIE ZESPOŁU  

1. Ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne 

 i prognozowanie tych zagrożeń. 

 starosta 

 PZZK 

2. Przygotowanie propozycji działań i przedstawienie staroście wniosków dotyczących wykonania, zmiany lub 

zaniechania działań ujętych w Powiatowym Planie Zarządzania Kryzysowego. 
 PZZK 

3. Przekazanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniem (SPO - 1). 

4. Dyżury członków PZZK – wg. potrzeb i ustaleń przewodniczącego (starosty).  PZZK 

5. Określenie terminów cyklicznych posiedzeń PZZK. 
 przewodniczący 

6. Podjęcie decyzji o zakończeniu pracy PZZK. 
 przewodniczący 
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SPO – 5 

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA 

DZIAŁANIE POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 

 

I. Cel procedury 

 

Określenie sposobu funkcjonowania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. 

 

 

II. Lider/ Uczestnicy procedury 

 

Starosta/Kierownik Referatu Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego, dyżurni PCZK 

 

 

III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 

 

 

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury 

 

Art. 18 ust. 1 ustawy                           

o zarządzaniu kryzysowym. 

 

Dyżury w systemie 

całodobowym. 

 

 

 Ustawa o zarzadzaniu kryzysowym 

 Instrukcja Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego 
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IV. Opis postępowania   

 

Przedsięwzięcia Wykonawcy 

1. Monitorowanie sytuacji, zagrożeń na terenie powiatu. 

 dyżurny PCZK 

2. Przyjęcie ostrzeżeń, komunikatów i informacji, ich weryfikacja.  

3. Prowadzenie analizy otrzymanych ostrzeżeń, komunikatów i informacji. 

4. Przekazanie ostrzeżeń, komunikatów i informacji (SPO -1, SPO -2). 

5. Samodzielne podejmowanie działań w zakresie własnych kompetencji. 

6. Przekazanie staroście istotnych informacji oraz informacji o sposobie podjętych działań. 
 dyżurny PCZK 

 kierownik Referatu OC i ZK 
7. Natychmiastowe przekazanie staroście informacji o zdarzeniach wymagających koordynacji działań. 

8. Prowadzenie ewidencji podejmowanych działań.  dyżurny PCZK 

9. Udzielanie wybranych informacji mediom. 
 inspektor ds. promocji i współpracy 

z mediami 

10. Podjęcie decyzji o wzmocnieniu obsady osobowej PCZK , przez pracowników Starostwa Powiatowego,                    

w sytuacji kryzysowej, gdy występujące zagrożenie ma negatywny wpływ na poziom bezpieczeństwa ludzi, 

mienia lub środowiska w znacznych rozmiarach. 

 starosta 

11. Wykonanie grafiku dyżurów spośród pracowników Starostwa Powiatowego.  kierownik Referatu OC i ZK 

12. Pełnienie dyżurów przez pracowników Starostwa Powiatowego (przejęcie roli koordynatora).  wyznaczony pracownik 

13. Odwołanie dyżurów spośród pracowników Starostwa Powiatowego (po ustaniu zagrożenia).  starosta 
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SPO – 6 

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA 

WYKORZYSTYWANIE SPRZĘTU Z MAGAZYNU OC ORAZ MAGAZYNU PRZECIWPOWODZIOWEGO 

 

I. Cel procedury 

 

Określenie sposobu wykorzystania sprzętu OC w sytuacjach kryzysowych. 

 

 

II. Lider/ Uczestnicy procedury 

 

Starosta/Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego MUW, Kierownik Referatu Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego. 

 

 

III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 

 

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji  

 

Zaistnienie sytuacji 

kryzysowej wymagającej 

wsparcia sił ratowniczych 

sprzętem przechowywanym 

w magazynie OC oraz 

magazynie 

przeciwpowodziowym. 

 

 

Wydanie/przyjęcie 

sprzętu do wykonania 

określonych prac. 

 

 

 Rozporządzenia Radu Ministrów w sprawie szczegółowego  zakresu działania Szefa Obrony 

Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin 
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IV. Opis postępowania  

 Przedsięwzięcia Wykonawcy 

          Na szczeblu powiatu funkcjonuje – magazyn sprzętu OC i przeciwpowodziowy (teren KP PSP)  

1. Użycie sprzętu wg. potrzeb służb ratowniczych 
 inspektor ds. obrony cywilnej 

 dyżurny PCZK 

2. Przeprowadzenie inwentaryzacji, wybrakowania sprzętu. 
 inspektor ds. obrony cywilnej 

 komisja 

Na szczeblu wojewódzkim funkcjonuje – Wojewódzki Magazyn Sprzętu Obrony Cywilnej w Zielonce  

1. Złożenie wniosku do WBZiK MUW o wsparcie sił ratowniczych sprzętem utrzymywanym w magazynie 

wojewódzkim.  
 Kierownik Referatu OC i ZK 

2. Przyjęcie informacji z WBZiK OUW o decyzji w sprawie wydzielenia sprzętu i zasadach jego użyczenia. 

 inspektor ds. obrony cywilnej 

 dyżurny PCZK 

 

3. Zorganizowanie transportu celem odbioru sprzętu. 

4. Przyjęcie sprzętu na podstawie umowy użyczenia przez osobę upoważnioną przez zainteresowany organ 

administracyjny. 

5. Prowadzenie bieżącego monitoringu i analizy potrzeb podczas występowania sytuacji kryzysowej, zwłaszcza 

uzupełnień w sprzęt i materiały bezpośredniego użycia, a także po zakończeniu działań ratowniczych. 

6. Przeprowadzenie przeglądu, ewentualna konserwacja oraz odtransportowanie użyczonego sprzętu do 

wojewódzkiego magazynu – zgodnie z umową użyczenia. 
 inspektor ds. obrony cywilnej 
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SPO – 7 

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA 

OCENIANIE I DOKUMENTOWANIE SZKÓD 

 

 

I. Cel procedury 

 

Określenie sposobu oceniania i dokumentowania strat. 

 

 

II. Lider/ Uczestnicy procedury 

 

Starosta/Skarbnik, Sekretarz, komisja ds. szacowania szkód. 

 

 

III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 

 

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury 

 

Otrzymanie informacji od 

poszkodowanych. 

 

Przekazanie wniosku do 

wojewody o dotację 

celową. 

 

 Ustawa o pomocy społecznej  

 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zasad oraz trybu ustalania i wypłaty odszkodowań 

za szkody poniesione w związku z akcjami zwalczania klęsk żywiołowych  

 wytyczne Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie „Zasad  i trybu uruchamiania 

środków budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania związane z 

przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych” 
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III. Opis postępowania   

 Przedsięwzięcia Wykonawcy 

STRATY W INFRASTRUKTURZE KOMUNALNEJ  

1. Przyjęcie zgłoszeń od osób poszkodowanych. 
 starosta 

 PCZK 

2. Powołanie komisji ds. weryfikacji strat.   starosta 

3. Zgłoszenie do wojewody potrzeb związanych z usuwaniem skutków sytuacji kryzysowych na podstawie 

sporządzonych protokołów z prac komisji. 
 komisja 

4. Po otrzymaniu informacji, podpisanie umów o dotację z wojewodą. 
 starosta 

 skarbnik 

5. Kontrola właściwego wykorzystania środków finansowych przekazanych osobom poszkodowanym. 
 skarbnik 

 wyznaczony pracownik 

6. Przesławnie informacji wojewodzie o sposobie wykorzystania środków przyznanych w ramach dotacji  sekretarz 
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SPO – 8 

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA 

WPROWADZANIE DZIAŁAŃ INTERWENCYJNYCH PO ZDARZENIU RADIACYJNYM 

 

 

 

 

I. Cel procedury 

 

Określenie sposobu wprowadzenia działań interwencyjnych oraz powiadamiania ludności o sposobach postępowania po  wprowadzeniu tych 

działań. 
 

 

II. Lider/ Uczestnicy procedury 

 

Starosta /Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, Komendant Powiatowy Policji, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej, 

Powiatowy Lekarz Weterynarii, Dyrektor SP ZZOZ, Kierownik Referatu Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego, Naczelnik Wydziału 

Organizacyjnego i Spraw Społecznych. 
 

 

III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 

 

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury 

 

Wystąpienie zdarzenia 

radiacyjnego, w wyniku 

którego może dojść do 

przekroczenia poziomów 

interwencyjnych na  obszarze 

powiatu. 

 

Wdrożenie działań 

interwencyjnych. 

 

 

 

 Ustawa Prawo atomowe 

 Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie planów postępowania awaryjnego w przypadku 

zdarzeń radiacyjnych  

 

 

 

 



209 

IV.    Opis postępowania   

  

Przedsięwzięcia Wykonawcy 

1. Uzyskanie od WCZK informacji o możliwości przekroczenia lub przekroczeniu poziomów interwencyjnych.  PCZK 

2. Poinformowanie starosty. Zwołanie posiedzenia PZZK (SPO - 4 ). 
 PCZK 

 starosta 

3. Przekazanie informacji do gmin.  PCZK 

4. Na podstawie uzyskanych informacji na temat zagrożenia radiacyjnego – przekazanie informacji wyprzedającej 

społeczeństwu( SPO - 2).    

 PCZK 

 sekretarz  

 

5. Przekazanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty aktów prawnych wydanych przez 

wojewodę/starostę (SPO- 3). 

 

 PCZK 

 

6. Uruchomienie punktu informacyjnego dla ludności w PCZK. 

 

 starosta 

 sekretarz 

7. Kierowanie nw. Działaniami interwencyjnymi: 

- nakaz pozostania w pomieszczeniach zamkniętych 

- zakaz lub ograniczenie spożywania skażonej żywności i skażonej wody, żywienia zwierząt skażoną 

paszą itp. 

- ewakuacja (czasowe przesiedlenie ludności) 

- stałe przesiedlenie ludności 

- podanie preparatów ze stabilnym jodem 

 starosta 

 sekretarz  

 Państwowy Powiatowy Inspektor 

Sanitarny 
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8. Postępowanie zgodnie z zapisami „Planu dystrybucji preparatów jodowych w przypadku wystąpienia 

zagrożenia radiacyjnego”. 

 

 

 starosta 

 kierownicy poszczególnych 

jednostek organizacyjnych 

9. Analiza poniesionych strat oraz wydatków związanych z likwidacją skutków zagrożenia.  
 kierownik Referatu OC i ZK 

 skarbnik  
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SPO – 9 

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA 

KOORDYNOWANIE DZIAŁAŃ WOLANTARIATU PODCZAS PROGNOZOWANEGO ZAGROŻENIA                                               

I JEGO WYSTĄPIENIA 

 

 

 

I. Cel procedury 

 

Określenie procesu decyzyjnego przy działaniach pomocowych dla poszkodowanych 

 

 

II. Lider/ Uczestnicy procedury 

 

Starosta/Skarbnik, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, organizacje pozarządowe. 

 

 

III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 

 

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury 

 

Sytuacje powodujące 

wzmocnienie prowadzących 

działania ratownicze. 

 

Przywrócenie 

bezpieczeństwa 

obywateli i porządku 

publicznego. 

 

 Ustawa o pomocy społecznej  

 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zasad oraz trybu ustalania i wypłaty odszkodowań 

za szkody poniesione w związku z akcjami zwalczania klęsk żywiołowych  

 wytyczne Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie „Zasad  i trybu uruchamiania 

środków budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania związane            

z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych” 
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IV. Opis postępowania   

 Przedsięwzięcia Wykonawcy 

1. Monitorowanie działań ratowniczych. 
 starosta 

 PCZK 

2. Podjęcie przez starostę decyzji o skierowaniu w zagrożone rejony dodatkowych sił.  starosta 

3.  Ubezpieczenie skierowanych osób od nieszczęśliwych wypadków. 
 sekretarz 

 firma ubezpieczeniowa 

4.  Zorganizowanie i przygotowanie: 

- środków transportu do przewiezienia dodatkowych sił w rejon zagrożenia, 

- odzieży roboczej, narzędzi itp., 

- posiłków i napojów. 

 sekretarz 

5. Przeszkolenie w zakresie BHP. 
 kierujący akcją ratowniczą lub 

osoba przez niego wyznaczona 

6. Nadzór nad realizacją powierzonych zadań.  wyznaczona osoba 

7. Podsumowanie wykonania zadań przez wolontariat.   starosta 
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SPO – 10 

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA 

 

WSPARCIE EWAKUACJI DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU GMINNEGO 

  

 
 

I. Cel procedury 

 

  Określenie sposobu wsparcia przez starostę realizacji ewakuacji. 
 

 

II. Lider/ Uczestnicy procedury 

 

Starosta/Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego, Komendant Powiatowy Policji, Komendant Powiatowy PSP, Powiatowy Lekarz 

Weterynarii, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, kierownicy innych jednostek organizacyjnych (wydziałów). 

 
 

III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 

 

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury 

 

Wniosek 

Burmistrza/burmistrza o 

wsparcie. 

 

Udzielenie pomocy 

 w zakresie 

ewakuacji/zakończenie 

ewakuacji. 

 

 Ustawa o zarządzaniu kryzysowym 

 Plan ewakuacji (przyjęcia) ludności, zwierząt i mienia II stopnia na wypadek masowego 

zagrożenia 
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IV.  Opis postępowania   

 

Przedsięwzięcia Wykonawcy 

 

1. Monitorowanie powstałego zagrożenia i przedsięwzięć realizowanych przez służby ratownicze. 
 

 PCZK 

2. Przyjęcie wniosku Burmistrza/burmistrza o wsparcie ewakuacji.  starosta 

3. Zwołanie posiedzenia PPZK, postawienie zadań.  starosta (przewodniczący PZZK) 

4. Wsparcie zadań ewakuacyjnych. 
 wyznaczeni pracownicy 

 kierownicy jednostek organizacyjnych 

5. Koordynowanie i nadzorowanie wykonywania zadań.  starosta 

6. Odwołanie/zakończenie ewakuacji.  starosta 
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SPO – 11 

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA 

 

WSPARCIE DZIAŁAŃ ODDZIAŁAMI LUB PODODDZIAŁAMI SIŁ ZBROJNYCH RP 

  

 
 

I. Cel procedury 

 

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

 

II. Lider/ Uczestnicy procedury 

 

Starosta/Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego, Kierownik Referatu Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego, Wojskowy Komendant 

Uzupełnień w Wyszkowie. 

 
 

III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 

 

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury 

 

Powstanie zdarzenia 

wymagającego wsparcia sił    

i środków ratowniczych przez 

oddziały i pododdziały Sił 

Zbrojnych. 

 

Zakończenie działań 

oddziałów                                     

i pododdziałów Sił 

Zbrojnych. 

 

 Ustawa o zarządzaniu kryzysowym 

 Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad udziału pododdziałów           

i oddziałów Sił Zbrojnych RP w zapobieganiu skutkom klęski żywiołowej lub ich usuwania 

 Ustawa o stanie klęski żywiołowej 

 Ustawa o finansach publicznych 
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IV.  Opis postępowania   

 

Przedsięwzięcia Wykonawcy 

 

1. Monitorowanie powstałego zagrożenia i przedsięwzięć realizowanych przez służby ratownicze. 
 

 PCZK 

2. Podjęcie decyzji o wystąpienie do wojewody o wsparcie siłami i środkami wojska. 
 starosta 

 kierownik Referatu OC i ZK 

3. Powiadomienie Komendanta WKU.  kierownik Referatu OC i ZK 

4. Po otrzymaniu decyzji o skierowaniu sił i środków wojskowych do wsparcia akcji ratunkowej – 

koordynacja działań w tym zakresie. 
 starosta 

5. Wskazanie celów dla dowódcy sił wojskowych.  starosta 

6. Zabezpieczenie logistyczne działań sił wojskowych.  sekretarz 

7. Podjęcie decyzji o zakończeniu działania przez wydzielone siły wojskowe.  starosta 
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SPO – 12 

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA 

 

WNIOSKOWANIE O WPROWADZENIE STANU KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ 

  

 
 

I. Cel procedury 

 

  Określenie sposobu opracowania wniosku do wojewody. 
 

 

II. Lider/ Uczestnicy procedury 

 

Starosta/Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego, Kierownik Referatu Obrony Cywilnej i Zarzadzania Kryzysowego. 

 
 

III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 

 

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury 

 

Podjęcie decyzji                            

o opracowaniu wniosku        

w przypadku wystąpienia 

klęski żywiołowej, a także, 

gdy wystąpiły lub mogą 

wystąpić skutki tej klęski na 

danym terenie. 

 

Otrzymanie informacji o 

wprowadzeniu lub 

odmowie wprowadzenia 

stanu klęski przez Radę 

Ministrów na danym 

obszarze. 

 

 Ustawa o zarządzaniu kryzysowym 

 Ustawa o stanie klęski żywiołowej 
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IV.  Opis postępowania   

 

Przedsięwzięcia Wykonawcy 

 

1. Analizowanie przesłanek o potrzebie wystąpienia z wnioskiem o wprowadzenie stanu klęski 

żywiołowej. 

 

 starosta 

 PCZK 

2. Podjęcie decyzji o konieczności wystąpienia z wnioskiem do wojewody o wprowadzenie stanu klęski 

żywiołowej na wskazanym terenie. 

 starosta 

 PZZK 

3. Przygotowanie i wysłanie wniosku.  starosta  

4. Po wydaniu rozporządzenia przez Radę Ministrów przekazanie do publicznej wiadomości (SPO - 1). 
 inspektor ds. promocji i współpracy 

z mediami 

5. Koordynowanie przedsięwzięć związanych z wprowadzeniem stanu klęski żywiołowej.  starosta 
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SPO – 13 

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA 

URUCHAMIANIE ZASTĘPCZYCH MIEJSC SZPITALNYCH 

 

 

I. Cel procedury 

 

Określenie działań umożliwiających rozwinięcie zastępczych miejsc szpitalnych, uzupełniających istniejącą łóżkową bazę szpitalną  wynikającą           

z potrzeb spowodowanych wystąpieniem określonej sytuacji kryzysowej.  

 

 

II. Lider/ Uczestnicy procedury 

 

Starosta/Burmistrz Wyszkowa, Wójt Urzędu Gmin y w Brańszczyku, Dyrektor SP ZZOZ, Kierownik Referatu Obrony Cywilnej i Zarządzania 

Kryzysowego. 

  

 

III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 

 

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury 

 

Wystąpienie sytuacji 

kryzysowej, powodującej 

konieczność  uzupełnienie 

istniejącej łóżkowej bazy 

szpitalnej. 

 

 

 

Zorganizowanie odpowiedniej 

liczby zastępczych miejsc 

szpitalnych – uzupełniających 

istniejąca łóżkową bazę 

szpitalną.  

 

 Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej  

 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz 

wykorzystywania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz 

właściwości organów w tych sprawach  
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IV. Opis postępowania   

 

Przedsięwzięcia Wykonawcy 

 

1. Przyjmowanie informacji o sytuacji i przekazywanie ich staroście 
 

 PZZK 

 

 

2. Przyjęcie decyzji wojewody o uruchomieniu zastępczych miejsc szpitalnych. 

 

 starosta 

 Wójt  
 Burmistrz 

 dyrektor SP ZZOZ 
 

3. Przekazanie decyzji uczestniczącym w realizacji zadania o uruchomieniu zespołów zastępczych miejsc 

szpitalnych. 

 

 starosta 

 

 

 

4. Organizacja  zastępczych miejsc szpitalnych.  

 

 Wójt  
 Burmistrz 
 dyrektor SP ZZOZ 

 

 

5. Realizacja decyzji wojewody o zakończeniu działania zastępczych miejsc szpitalnych. 

 

 starosta 

 Wójt  
 Burmistrz 

 dyrektor SP ZZOZ 
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4.  WSPÓŁDZIAŁANIE MIĘDZY SIŁAMI UCZESTNICZĄCYMI 

W  REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ PLANOWANYCH       

NA WYPADEK  SYTUACJI  KRYZYSOWYCH 
  

 Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego uruchamiany jest alarmowo 

przez Przewodniczącego Zespołu za pośrednictwem Powiatowego Centrum 

Zarządzania Kryzysowego, na wniosek członka zespołu, w wypadku, gdy 

wystąpiły symptomy lub sytuacja kryzysowa. 

 Stanowiska kierowania ( dyżurni ) służb i instytucji wchodzących w skład 

Zespołu przyjmują zgłoszenia według swoich kompetencji i wykonują działania 

alarmowe dla wszystkich sił i środków zgodnie z procedurami ustalonymi  

w planie zarządzania kryzysowego na określone zagrożenie oraz informują  

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego. 

 Służby, inspekcje, straże, instytucje oraz inne podmioty (w tym eksperci 

zajmujący się analizowaniem i prognozowaniem zagrożeń oraz specjalistów       

w sprawach ratowniczych) współdziałają w zakresie zarządzania kryzysowego. 

 Organizacja systemu zarządzania kryzysowego w zakresie współdziałania 

polega na realizowaniu współpracy podmiotów w zakresie wspólnego                  

i zintegrowanego planowania oraz przygotowania do prowadzenia działań. 

Organizacja w szczególności polega między innymi na: 

 wymianie informacji dotyczących zaistniałych zdarzeń oraz zagrożeń  

z uwzględnieniem sposobów i metod ich monitorowania                        

i analizowania, 

 aktualizowanie procedur i analiz w planach, 

 rozmieszczenie sił i środków podczas działań, 

 tworzenie przez podmioty wspólnych zespołów ratowniczych, 

 organizowanie ćwiczeń oraz realizowanie wspólnych szkoleń, 

 organizowanie łączności podczas prowadzonych działań, 

 ujednolicanie dokumentacji dotyczącej organizacji, planowania             

i prowadzenia działań związanych z zarządzaniem kryzysowym, 

 ujednolicanie metod wsparcia psychologicznego osób uczestniczących 

w działaniach ratowniczych, 

 współdziałanie (wspomaganie) działań z zakresu zarządzania 

kryzysowego poprzez media, operatorów świadczących usługi 

telekomunikacyjne oraz wolontariuszy. 

Współdziałanie polega również na ujednoliceniu metod ostrzegania, 

alarmowania i informowania ludności o aktualnych i prognozowanych 

zagrożeniach oraz prowadzenia działań edukacyjnych z zakresu zarządzania 

kryzysowego. 
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PRZEPISY PRAWNE: 
 

 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. 

 Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym             

(Dz. U. 2013 poz. 1166). 

 Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym               

(Dz. U. 2013 poz. 595 z późn. zm.). 

 Ustawa z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych           

(Dz. U. 2010 nr 229, poz. 1496). 

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

i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2013 r. poz. 947 – tekst jednolity). 

 Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie 

Medycznym (Dz. U. 2013 r. poz. 757 i 1245). 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska                   

(Dz. U. 2013 r. poz. 1232 i 1238). 

 Ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe (Dz. U. 1984             

nr 5, poz. 24, z późn. zm.). 

 Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych       

(Dz. U. 2010 nr 182, poz. 1228). 

 Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity Dz. U. 2011 r., 

nr 12, poz. 59). 

 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009 r. 

nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie 

stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza (Dz. U. z 2012   

poz. 914).  

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie 

Narodowego Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej (Dz. U. nr 83, 

poz. 541). 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie 

planów ochrony infrastruktury krytycznej (Dz. U. nr 83, poz.542). 

 Zarządzenie nr 74 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 października 2011 r. 

w sprawie wykazu przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania 

kryzysowego wraz załącznikiem nr 5 i 6. 
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1. PROCEDURY REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU 

ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 
 

      Działanie administracji w sytuacji kryzysowej opierać się będzie na 

bieżących stanach osobowych z pewnymi zakłóceniami spowodowanymi 

koniecznością powołania urzędników do Gminnego Zespołu Zarządzania 

Kryzysowego i wykonywaniem w związku z tym innych zadań. Stan ilościowy 

będzie ustalany na bieżąco zgodnie z potrzebami w sytuacji kryzysowej. 

     Poziom wykształcenia ogólnego i specjalistycznego urzędników jest na 

poziomie dobrym, zapewniający właściwe funkcjonowanie urzędu w sytuacjach 

kryzysowych. Prowadzone są z urzędnikami szkolenia z zakresu zarządzania 

kryzysowego. Większe trudności funkcjonowania Urzędu Gminy mogą 

wystąpić podczas zagrożenia wojennego i wojny. Spowodowane to będzie 

powołaniem części pracowników do służby wojskowej zgodnie z posiadanymi 

przydziałami. 

      Zabezpieczenie logistyczne oceniane jest na poziomie dobrym. 

      Stan osobowy sił ratowniczych dobrze jest przygotowany do działań           

w sytuacjach kryzysowych.  

      Środki wyposażenia i rezerwy są powiększane zgodnie z posiadanymi 

środkami finansowymi. 

      W przypadkach ekstremalnych będą wykorzystane siły i środki firm 

prywatnych zgodnie z podpisanymi porozumieniami. Stan rezerw państwowych 

nie będzie w stanie zabezpieczyć większych działań w sytuacjach kryzysowych. 

Należy zwiększać wysiłek poświęcony na działalność profilaktyczną związaną  

z wykrywaniem zagrożeń i likwidacji ich skutków.  

     W celu zapewnienia wspólnego przeciwdziałania zagrożeniom oraz podjęcia 

wspólnych działań w przypadku powstania sytuacji kryzysowych Starosta 

Powiatu Wyszkowskiego uzgodnił ze starostami powiatów sąsiadujących tj.: 

legionowskim, wołomińskim, pułtuskim, makowskim, ostrowskim, węgrowskim 

i ostrołęckim przedsięwzięcia dotyczące: 
 

- wzajemnego informowania o sytuacjach mogących stanowić zagrożenie 

dla powiatów sąsiednich; 

- organizacji łączności, ostrzegania oraz współdziałania w przypadku 

prowadzenia wspólnych działań reagowania kryzysowego; 

- wymiany informacji o podjętych działaniach reagowania kryzysowego; 

- wymiany danych o siłach i środkach możliwych do wydzielenia w celu 

wsparcia działań prowadzonych przez powiat sąsiedni. 
 

    Procedury działania w sytuacjach kryzysowych poszczególnych służb, 

inspekcji i straży są zawarte w dokumentach źródłowych tych instytucji              

– wyciągi znajdują się w Referacie Obrony Cywilnej i Zarządzania 

Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Wyszkowie. 
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Zakres działań oraz zasady współdziałania zostały określone w planach:  
 

1) Planie operacyjnym bezpośredniej ochrony przed powodzią Gminy 

Wyszków; 

2) Planie ewakuacji (przyjęcia) ludności, zwierząt i mienia II stopnia na 

wypadek masowego zagrożenia; 

3) Planie dystrybucji preparatów jodowych w przypadku wystąpienia 

zagrożenia radiacyjnego na terenie Gminy Wyszków; 
 

Powiatowy Lekarz Weterynarii z uwagi na narastające zagrożenie 

epizootyczne dla Polski ze strony wirusa Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF) 

opracował „Plan gotowości zwalczania afrykańskiego pomoru świń na poziomie 

powiatu wyszkowskiego” wraz z procedurami i instrukcjami postępowania.  
 

 
Uszczegółowienie w dokumentach źródłowych poszczególnych służb, inspekcji i straży. 
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OGÓLNA PROCEDURA REAGOWANIA KRYZYSOWEGO 
 

 

  

 

 

 

  

 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAGROŻENIE WYKRACZAJĄCE POZA 

MOŻLIWOŚCI ETATOWYCH SŁUŻB 

RATOWNICZYCH 

Uruchomienie działania 
Gminnego/Miejskiego Zespołu Zarządzania 

Kryzysowego – koordynacja działań                      

z wykorzystaniem sił gminnych 

 

Wniosek wójta/burmistrza do starosty                      

o wsparcie działań gminnych                 

 
 

Likwidacja zagrożenia i przejście do fazy 
odbudowy 

POWIATOWE CENTRUM 
ZARZADZANIA KRYZYSOWEGO                                  

- monitorowanie zagrożeń 

ZAGROŻENIE OBEJMUJĄCE 

OBSZAR DWÓCH I WIĘCEJ GMIN 

Uruchomienie działań kolejnych GZZK 

ZAGROŻENIE OBEJMUJĄCE 

OBSZAR DWÓCH I WIĘCEJ 

POWIATÓW 

Uruchomienie działań PCZK                          

we wzmocnionym składzie 

Wniosek starosty do wojewody o wsparcie 

działań gminnych 

WOJEWÓDZKIE CENTRUM 
ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO                           

- monitorowanie zagrożeń 

Uruchomienie WCZK                              

we wzmocnionym składzie 

WCZK wzmocniona obsada 

monitoruje zagrożenie 

Uruchomienie działań PZZK                            
– koordynacja działań z wykorzystaniem 

sił powiatu 

Wniosek starosty do wojewody o wsparcie 

działań powiatu 

Likwidacja zagrożeń i przejście do fazy 

odbudowy 

Uruchomienie WCZK w pełnym 

składzie, wsparcie powiatu zgodnie          
z potrzebami 

Uruchomienie działań kolejnych PZZK 

Uruchomienie działań WCZK – 

koordynacja działań z wykorzystaniem 

wojewódzkich sił i środków 

Wykorzystanie sił i środków ze 
szczebla centralnego i sąsiednich 

województw 

Wniosek wojewody do Rady 
Ministrów o wprowadzenie stanu 

klęski żywiołowej 

WPROWADZENIE STANU KLĘSKI 

ŻYWIOŁOWEJ 
NIE                                           

kontynuacja prowadzenia działań 

ratowniczych zgodnie z posiadanymi 

kompetencjami 

TAK                                          
kierowanie działaniami                             

z wykorzystaniem szczególnych 
uprawnień wójtów, starostów                   

i wojewody wynikających z ustawy          

o stanie klęski żywiołowej 

Likwidacja zagrożeń 

Przejście do fazy odbudowy 
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2. ORGANIZACJA ŁĄCZNOŚCI      
 

     Zadania jakie wykonuje Burmistrz z zakresu zarzadzania kryzysowego na 

terenie gminy, wymagają odpowiednich środków łączności, które muszą 

zapewnić ich skuteczną realizację. 

     Środki łączności znajdujące się w dyspozycji starosty stanowią podstawę 

systemu kierowania działaniami ratowniczymi podczas zdarzeń zagrażających 

ludności, zwierzętom, mieniu i środowisku. Od ich sprawności zależy 

powodzenie koordynacji działań wszystkich służb biorących udział                    

w działaniach ratowniczych. 

     Burmistrz utrzymuje i zapewnia funkcjonowanie środków łączności: 

- łączność telefonii stacjonarnej TP SA, 

- łączność telefonii komórkowej, 

- łączność radiową. 

W ramach usług powszechnych zapewniona jest łączność faksowa i e-mailowa.  

     Łączność radiowa wchodzi w skład wojewódzkiej sieci łączności. 

Radiotelefon zamontowany jest w pomieszczeniu dawnego sekretariatu na 

piętrze urzędu.  

     System łączności radiowej zapewnia łączność z Wojewódzkim Centrum 

Zarządzania Kryzysowego, powiatami województwa mazowieckiego oraz 

gminami powiatu wyszkowskiego. 

     Burmistrz nie posiada dostępu do analogowej łączności resortowej MSW              

i MON. 

     W powiecie wyszkowskim przyjęto zasadę, że zabezpieczenie łączności 

(przy pomocy wszelkich dostępnych środków) w czasie sytuacji kryzysowych 

odbywa się w ramach poszczególnych służb, inspekcji i straży biorących udział 

w działaniach ratowniczych. 
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 SCHEMAT POWIADAMIANIA 
 
 

  

  

SSŁŁUUŻŻBBAA  DDYYŻŻUURRNNAA  

PPOOWWIIAATTOOWWEEGGOO  CCEENNTTRRUUMM  

ZZAARRZZĄĄDDZZAANNIIAA  KKRRYYZZYYSSOOWWEEGGOO  

 

  

MMAAZZOOWWIIEECCKKII  UURRZZĄĄDD  

WWOOJJEEWWÓÓDDZZKKII  WW  WWAARRSSZZAAWWIIEE  

WWYYDDZZIIAAŁŁ  BBEEZZPPIIEECCZZEEŃŃSSTTWWAA                                      

II  ZZAARRZZĄĄDDZZAANNIIAA  KKRRYYZZYYSSOOWWEEGGOO    

SSTTAARROOSSTTAA  WWYYSSZZKKOOWWSSKKII  

  

BBUURRMMIISSTTRRZZ  GGMMIINNYY  WWYYSSZZKKÓÓWW  

  

  

  

KKOOMMEENNDDAANNTT  PPOOWWIIAATTOOWWYY  

PPAAŃŃSSTTWWOOWWEEJJ  SSTTRRAAŻŻYY  PPOOŻŻAARRNNEEJJ    

WW  WWYYSSZZKKOOWWIIEE  

  

  

WWIICCEESSTTAARROOSSTTAA  

  

  

SSEEKKRREETTAARRZZ  

  

RREEFFEERRAATTYY  OOBBRROONNYY  CCYYWWIILLNNEEJJ                            

II  ZZAARRZZĄĄDDZZAANNIIAA  KKRRYYZZYYSSOOWWEEGGOO  

  

  KKOOMMEENNDDAANNTT  

PPOOWWIIAATTOOWWYY  PPOOLLIICCJJII                                          

WW  WWYYSSZZKKOOWWIIEE  
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MMAAZZOOWWIIEECCKKII  UURRZZĄĄDD  WWOOJJEEWWÓÓDDZZKKII  
WWOOJJ..  CCEENNTTRRUUMM  ZZAARRZZĄĄDDZZAANNIIAA  KKRRYYRRZZYYSSOOWWEEGGOO  

TTEELL..2222  669955--6611--6688;;  669955--6611--6699  

FFAAXX  2222  669955--6633--5533;;2222  662200--1199--4400  

RRAADDIIOOTTEELLEEFFOONN::  //WWAA  880000  0000//  

TEL. ALARMOWY 987  

  

  

SSTTAARROOSSTTWWOO  PPOOWWIIAATTOOWWEE  WW  WWYYSSZZKKOOWWIIEE  

  

TTEELL..  2299  7744  335599  0000                                                                                                                          

FFAAXX  2299  7744--335599  3333  

 

  

KKOOMMEENNDDAA  PPOOWWIIAATTOOWWAA  PPOOLLIICCJJII                                                

WW  WWYYSSZZKKOOWWIIEE  

TTEELL..2299  7744--336622--0000  

  FFAAXX    2299  7744--336622--0000  wweeww..  224499  

    

URZĄD GMINY W WYSZKOWIE 

TEL.(0-29) 74-242-01;FAX 74-242-20 

RADIOTELEFON: /WIS£A 27100/ 

UURRZZĄĄDD  GGMMIINNYY  WW  DDUUGGOOSSIIOODDLLEE    

TTEELL..  2299  7744--112255--1122;;FFAAXX  7744--112255--1122  

RRAADDIIOOTTEELLEEFFOONN:://WWAA  669922  0000//          

UURRZZĄĄDD  GGMMIINNYY  WW  SSOOMMIIAANNCCEE  

TTEELL..2299  7744--118877--9900;;FFAAXX::  7744--118877--9966  

RRAADDOOIIOOTTEELLEEFFOONN::  //WWAA  669933  0000//  

zz__kkrryyzzyyssoowwee@@oopp..ppll  

PPOOWWIIAATTOOWWEE  CCEENNTTRRUUMM  ZZAARRZZĄĄDDZZAANNIIAA  

KKRRYYZZYYSSOOWWEEGGOO  

BBUUDDYYNNEEKK  PPOOWWIIAATTOOWWEEJJ  PPAAŃŃSSTTWWOOWWEEJJ  SSTTRRAAŻŻYY  

PPOOŻŻAARRNNEEJJ  WW  WWYYSSZZKKOOWWIIEE  

TTEELL..  2299  774422--5544--2211;;774422--5544--2222  

FFAAXX  2299  774433--0099--3388  

TTEELL..  AALLAARRMMOOWWYY::    999988  

MMWW  669900  0000  

  

UURRZZĄĄDD  MMIIEEJJSSKKII  WW  WWYYSSZZKKOOWWIIEE  

TTEELL..2299  7744--224422--0011;;FFAAXX  7744--224422--0099  

RRAADDIIOOTTEELLEEFFOONN::  //WWAA  669900  0000//  

UURRZZĄĄDD  GGMMIINNYY  WW  BBRRAAŃŃSSZZCCZZYYKKUU  

TTEELL..;;FFAAXX::  2299  667799--4400--4400  

RRAADDIIOOTTEELLEEFFOONN;;  //WWAA  669911  5500//  

UURRZZĄĄDD  GGMMIINNYY  WW  RRZZĄĄŚŚNNIIKKUU  

TTEELL..::2299  7744--119988--1155;;  FFAAXX::  7744--119988--9900  

RRAADDIIOOTTEELLEEFFOONN::  //WWAA  669922  5500//  

UURRZZĄĄDD  GGMMIINNYY  WW  ZZAABBRROODDZZIIUU  

TTEELL..::  2299  7755--771122--2288;;FFAAXX::  7755--771122--6611  

RRAADDIIOOTTEELLEEFFOONN::  //WWAA  669933  5500//  

    SSTTAARROOSSTTWWAA  SSĄĄSSIIEEDDNNIIEE  

SSTTAARROOSSTTWWOO  PPOOWWIIAATTOOWWEE  WW  LLEEGGIIOONNOOWWIIEE  

TTEELL..  2222  777744--2200--1177  ;;  FFAAXX  ((00--2222))  777744--0066--4411  

ssttaarroossttaa@@ppoowwiiaatt--lleeggiioonnoowwsskkii..ppll 

SSTTAARROOSSTTWWOO  PPOOWWIIAATTOOWWEE  WW  PPUUTTUUSSKKUU  

TTEELL..((00--2233))  669922--1122--6666;;  

FFAAXX  ((00--2233))  669922--5522--7777;;  669922--4422--4466;;669922--2277--3388  

TTEELL..KKOOMM..::  00--660066--113333--665577  

ssttaarroossttwwooppuułłttuusskk@@ppoocczzttaa..oonneett..ppll  

SSTTAARROOSSTTWWOO  PPOOWWIIAATTOOWWEE  WW  MMAAKKOOWWIIEE  

MMAAZZOOWWIIEECCKKIIMM  

TTEELL..  2299  771177--3366--6600;;FFAAXX    2299  771177--3366--6644  

ssttaarroossttwwoo@@ppoowwiiaatt--mmaakkoowwsskkii..ppll  

SSTTAARROOSSTTWWOO  PPOOWWIIAATTOOWWEE  WW  OOSSTTRROOŁŁĘĘCCEE  

TTEELL..2299  7766--443366--4455;;  FFAAXX  7766--443322--8811  

pprroommooccjjaa@@ppoowwiiaatt..oossttrroolleekkaa..ppll  

SSTTAARROOSSTTWWOO  PPOOWWIIAATTOOWWEE  WW  OOSSTTRROOWWII  MMAAZZ..  

TTEELL..::  2299  6644--557711--0011;;  FFAAXX    2299    6644--557711--0011  

ssttaarroossttwwoo@@ppoowwiiaattoossttrroowwmmaazz..ppll  

SSTTAARROOSSTTWWOO  PPOOWWIIAATTOOWWEEWW  WWĘĘGGRROOWWIIEE  

TTEELL..    2255  7799--222266--1177;;  FFAAXX    2255  7799--222266--1177  

SSttaarroossttaa..wwwwee@@ppoowwiiaattyyppoollsskkiiee..ppll  

SSTTAARROOSSTTWWOO  PPOOWWIIAATTOOWWEE  WW    WWOOŁŁOOMMIINNIIEE  

TTEELL..  2222  7788--774433--0011;;    

FFAAXX    2222  7766--665500--9933;;    

bbiiuurrooQQppoowwiiaatt--wwoolloommiinnsskkii..ppll  

SCHEMAT ŁĄCZNOŚCI  
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DANE TELEADRESOWE 

 

Lp. 
Nazwa i adres 

urzędu 

Nazwisko i imię oraz adres zamieszkana 

kadry kierowniczej urzędu 
pracowników ds. zarządzania 

kryzysowego 

1 2 3 4 

1 

STAROSTWO 

POWIATOWE 

W WYSZKOWIE 

Al. Róż 2 

07-200 Wyszków 

STAROSTA 

Bogdan Pągowski 

Trzcianka 183 

07-221 Brańszczyk 

tel. sł. 29 743 59 35 

tel. kom. 604 581 974 

 

WICESTAROSTA 

Zdzisław Bocian 

Gulczewo ul. Krótka 3 

07-200 Wyszków 

tel. sł. 29 743 59 35 

tel. kom. 664 159 852 

504 254 508 

 

SEKRETARZ 

Jerzy Ausfeld 

ul. Strusia 6 

07-200 Wyszków 

tel. sł. 29 743 59 35 

tel. kom. 604 647 836 

 

KIEROWNIK 

Referatu Obrony Cywilnej                 

i Zarządzania Kryzysowego 

Stanisław Dymek 

ul. Dworcowa 15a/2 

07-202 Wyszków 

tel. sł. 743 59 08 

tel. kom. 662 279 845 

 

 

 

INSPEKTOR 

ds. Obrony Cywilnej 

Wojciech Hołymczuk 

ul. 3-go Maja 10/18 

07-200 Wyszków 

tel. sł. 743 59 07 

tel. kom. 664 841 416 

 

 

 

 

2 

URZAD MIEJSKI 

W WYSZKOWIE 

Al. Róż 2 

07-200 Wyszków 
 

 

BURMISTRZ 

Grzegorz Nowosielski 

Wyszków, ul.I AWP 123 

tel. Kom. 697 820 209 

 

 

Z-ca BURMISTRZA 

Adam Mróz 

Wyszków, ul. 11-go Listopada 

56/42 

tel. Kom. 609 934 433 

KOMENDANT GMINNY OCHRONY 

PRZECIWPOŻAROWEJ  

Dariusz Kądziela 

Wyszków, ul. Prosta 18/5 

tel. kom .695 509 300 

tel. sł. 029 743 7744 

3 

URZĄD GMINY 

W BRAŃSZCZYKU 

ul. Jana Pawła II 45 

07- 221 Brańszczyk 

 

 

Wójt  

Mieczysław Pękul  

ul. Bielińska 43 a 

07-221 Brańszczyk 

tel. sł. 29 679 40 40 

         502 599 179 

tel. pr. 679 41 81 

 

Z-ca Wójta 

Andrzej Łapiński 

ul. Przyjemna 22 

07-200 Wyszków 

tel. sł. 29 679 40 40 

604 454 322 

tel. kom. 679 40 91  

INSPEKTOR 

ds. O, OC, ZK i IN 

Jacek Zalewski 

ul. Okrzei 57/5 

07-200 Wyszków 

tel. sł. 29 679 40 40 

tel. kom. 504 721 520 
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Lp. 
Nazwa i adres 

urzędu 

Nazwisko i imię oraz adres zamieszkana 

kadry kierowniczej urzędu 
pracowników ds. zarządzania 

kryzysowego 

1 2 3 4 

3 

URZĄD GMINY 

W RZĄŚNIKU 

ul. Jesionowa 3 

07- 205 Rząśnik 

 

Wójt  
Paweł Kołodziejski 

Lubiel Nowy 4 

07-207 Lubiel 

tel. sł. 29 679 19 20 

tel. kom. 503 447 376 

 

SEKRETARZ 

Karol Kołakowski 

ul. Jasna 4 

07-205 Rząśnik 

tel. sł. 29 679 19 20 

tel. pr. 679 20 82 

 

 

 

INSPEKTOR 

ds. O, OC i ZK  

Józef Sawicki 

ul. Sikorskiego 29/15 

07-200 Wyszków 

tel. sł. 29 592 92 68 

tel. kom. 504 721 520 

 

 

 

4 

 

 

URZĄD GMINY 

W ZABRODZIU 

ul. Wł. St. 

Reymonta 51 

07- 230 Wyszków 

 

Wójt  
Tadeusz Michalik  

Choszczowe 16 

07-230 Wyszków 

tel. sł. 29 757 12 28 

696 625 591 

 

SEKRETARZ 

Agnieszka Sosnowska 

ul. Kolejowa 16 

05-240 Tłuszcz 

tel. sł. 29 757 19 64 

tel. pr. 22 777 40 55  

693 060 570 

 

INSPEKTOR 

ds. OC i ZK 

Marek Jeziórski 

ul. Szkolna 19 

07-230 Wyszków 

tel. sł. 29 757 12 28 

tel. kom. 601 326 930 

 

 

5 

URZĄD GMINY 

W DŁUGOSIDLE 

ul. Kościuszki 2 

07- 210 

DŁUGOSIODŁO 

 

Wójt  
Stanisław Jastrzębski 

ul. Powstańców 38 

07-201 Wyszków 

tel. sł. 29 741 25 12 

tel. kom. 606 751 131 

 

Z-ca Wójta 

Ewa Karczewska 

ul. Dąbrowszczaków 15 

07-210 Rząśnik 

tel. sł. 29 741 25 12 

tel. pr. 602 193 561 

 

 

REFERENT 

ds. OC i ZK  

Łukasz Reising 

ul. Kościuszki 4 

07-210 Długosiodło 

tel. sł. 29 642 36 64 

tel. kom. 500 677 521  

 

 

6 

 

URZĄD GMINY 

W SOMIANCE 

Somianka – Parcele 

16 b  

07- 203 Somianka 

 

Wójt  
Andrzej Żołyński  

Wola Mystkowska 5 

07-206 Somianka 

tel. sł. 29 741 87 90 

tel. kom. 506 086 670 
 

Z-ca Wójta 

Agnieszka Salwin              
tel. sł. 29 741 87 90 

tel. kom. 601 613 507 

 

INSPEKTOR 

ds. O, OC, ZK i IN 

Bogdan Krysiak 

Somianka Parcele 17b 

07-203 Somianka 

tel. sł. 29 741 88 99 

tel. kom. 697 172 695 
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MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE 

Plac Bankowy 3/5 
 

Wojewoda mazowiecki 

22 695 65 88 
 

Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 

22 695 64 81 
 

Wojewódzkie Centrum Zarzadzania Kryzysowego 

tel. alarmowy 987 

tel. 22 595 13 05                22 595 13 00 

fax 22 620 19 40                22 695 63 53  

e-mail: wczk@mazowieckie.pl             kryzys@Mazowieckie.pl 

  

INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE 
 

 

LP. 

 

NAZWA INSTYTUCJI 

 

 

ADRES 

 

TELEFON 

 

E - MAIL 

1.  

 

Komenda Powiatowa Państwowej 
Straży Pożarnej w Wyszkowie 

 

 

ul. Strażacka 5 
07-200 Wyszków 

 
29 742-54-21 lub 22 

 

 
wyszkow@mazowsze.straz.pl 

 

2.  

 

Komenda Powiatowa Policji   
w Wyszkowie 

 

 

ul. Kościuszki 13 

07-200 Wyszków 

 
29 743-62-00 

wyszkow@mazowiecka.policja.gov.pl 

3.  

 
Powiatowy Lekarz Weterynarii 

w Wyszkowie 

 

ul. Serocka 3 

07-200 Wyszków 
29 742-54-46 

 
wyszkow.piw@wetgiw.gov.pl 

 

4.  

 

Państwowa Powiatowa Stacja 

Sanitarno-Epidemiologiczna                  
w Wyszkowie 

ul. Daszyńskiego 28 

07-200 Wyszków 

 

29 742-32-45 

 

 

wyszkow@psse.waw.pl 
 

5.  

 
Powiatowy Inspektorat Nadzoru 

Budowlanego w Wyszkowie 

 

Aleja Róż 2 

07-200 Wyszków 

 

29 742-83-68 

 

6.  

 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej                     

Nadzór Wodny w Wyszkowie 
 

 
Aleja Róż 3 

07-200 Wyszków 

 

29 742-42-40 

Kier. Narowski  
506 118 489 

 

7.  

 

Wojewódzki Zarząd Melioracji              

i Urządzeń Wodnych w Warszawie 
Inspektorat w Wyszkowie 

 

 

ul. Serocka 34 
07-200 Wyszków 

 

29 742-41-18 
 

8.  

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin     
i Nasiennictwa – Wojewódzki 

Inspektorat w Warszawie Oddział             

w Wyszkowie 

ul. I AWP 171 

07-200 Wyszków 
29 743 04 80 o-wyszkow@piorin.gov 

9.  

 
Samodzielny Publiczny Zespół 

Zakładów Opieki Zdrowotnej  

w Wyszkowie 
 

ul. KEN 1 

07-200 Wyszków 

 

29 743-76-00 

29 742-48-93 

 
 

spzzoz@wp.pl 

10.  

 

Woj. Kom. Uzup. w Wyszkowie 
 

ul. Serocka 3 

07-200 Wyszków 

29 742-30-25 

29 742-35-22 
wkuwyszkow@pow.mil.pl  

  11. 

 

Zapora Dębe 
 

 

22 774 32 40 

22 782 07 01 
Dyr. Chęć  605 480 216 

 

mailto:wczk@mazowieckie.pl
mailto:spzzoz@wp.pl
mailto:wkuwyszkow@pow.mil.pl
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POWIATY SĄSIEDNIE 

 
 

 

LP. 

 

POWIAT 

 

 

STAROSTA 

 

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE 

 

UWAGI 

1 LEGIONOWSKI 

 

Jan Grabiec 
22 774 20 17 

22 674 04 19 

 

 

Tadeusz Dziuba 
22 764 04 15 

22 764 04 17 

 

 
 

 

    2 

 

PUŁTUSKI 

 

 

Edward Wroniewski 

23 692 12 66 

 
Robert Dynak 

23 692 10 03 

 

PCZK  603 506 207 

    3 
 

OSTROŁĘCKI 

 

Stanisław Kubeł 
29 764 36 45 

 
Antoni Górski 

29 764 32 46 

 

 

 

    4 
 

OSTROWSKI 

Zbigniew Kamiński 

29 645 71 00 

 

Józef Jastrzębski 

29 645 71 01 
 

 
 

 

    5 

 

WOŁOMIŃSKI 

 

Piotr Uściński 

22 787 77 69 

22 792 26 17 

 
Paweł Kaczmarczyk 

22 787 77 69 

22 776 03 01 
 

 

    6 

 

WĘGROWSKI 
 

Krzysztof Fedorczyk 

25 792 26 17 

 

Włodzimierz Cichocki 

25 792 57 16 
692 268 963 

 

 

 

7 

 

MAKOWSKI 
Zbigniew Deptuła 

29 717 36 60 
Tadeusz Brakoniecki 

29 717 36 84 
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3.  ORGANIZACJA     SYSTEMU    MONITOROWANIA 

    ZAGROŻEŃ, OSTRZEGANIA I ALARMOWANIA 

 
Gmina realizuje podstawowe zadania związane z ochroną ludności, 

skupiając swój wysiłek głównie na: monitorowaniu, ostrzeganiu, alarmowaniu                   

i informowaniu ludności o zagrożeniach, prowadzeniu ewakuacji oraz 

zapewnieniu ewakuowanym pomocy medycznej i socjalnej głównie w zakresie 

zakwaterowania i wyżywienia. 

 Służby dyżurne poszczególnych służb, inspekcji i straży uzyskują 

informacje o powstałym zagrożeniu między innymi od: obywateli, zakładów 

pracy, zakładów komunalnych, straży miejskiej itp.  

Istotnym źródłem informacji o zagrożeniach są też działania kontrolno-

rozpoznawcze prowadzone przez różne organy i instytucje np. Państwową Straż 

Pożarną, Państwową Inspekcję Sanitarną, Inspektorat Nadzoru Budowlanego 

itp. 

Monitorowanie zagrożeń i zdarzeń zagrażających ludziom, zwierzętom, 

mieniu i środowisku realizowane jest przez wszystkie inspekcje, służby i straże 

oraz instytucje, zgodnie z ich ustawowymi kompetencjami i zadaniami 

statutowymi. 

Główne przedsięwzięcia w tym zakresie to: 

- zbieranie, ewidencjonowanie, analizowanie i ocenianie danych         

o zdarzeniach zaistniałych na obszarze powiatu, związanych            

z rozwojem cywilizacyjnym lub działaniem sił natury, 

- prognozowanie rozwoju powstałego zagrożenia, 

- prowadzenie analizy i oceny sytuacji zagrożenia, 

- rejestrowanie i ewidencjonowanie informacji (meldunków)             

z zaistniałych zdarzeń. 

Jednym z głównych zagrożeń w Gminie Wyszków  jest zagrożenie 

powodziowe, które oceniane jest w oparciu o stany wody zarejestrowane na 

wodowskazach państwowej sieci hydrologiczno-meteorologicznej.  

Wodowskazami takimi są: 

-   na rzece Bug – wodowskaz w Wyszkowie. 

 

STANY OSTRZEGAWCZE I ALARMOWE 
 

Rzeka Wodowskaz 
Stan 

ostrzegawczy 

Stan 

alarmowy 

Stan zanotowany        

w 1979 r. 

Stan 

odnotowany 

w 2011 r. 

Bug Wyszków 400 450 653 634 

  

 Podstawą do ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego jest 

przekroczenie stanu ostrzegawczego wody na wodowskazie, zaś alarmu 

przeciwpowodziowego – stanu alarmowego wody na wodowskazie. 
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 Pogotowie lub alarm przeciwpowodziowy dla obszaru powiatu lub jego 

części można ogłosić w każdej sytuacji, jeżeli starosta uzna ją za groźną dla 

danego obszaru lub, gdy zagraża to życiu i mieniu ludności zamieszkującej teren 

zagrożony. 

O wprowadzonym pogotowiu lub alarmie przeciwpowodziowym na 

terenie powiatu lub jego części starosta powiadamia: wojewodę mazowieckiego 

(WCZK), powiatowe służby, inspekcje i straże oraz sąsiednie starostwa. 

W przypadku lokalnego zagrożenia powodziowego, właściwy Burmistrz 

(Wójt) ogłasza i odwołuje pogotowie oraz alarm przeciwpowodziowy       na 

swoim terenie.  Powiadamia starostę i sąsiednich Wójtów (Burmistrza). 
 

Uszczegółowienie w „Planie operacyjnym ochrony przed powodzią Gminy Wyszków”. 

 

System monitorowania zagrożeń oparty jest o zadania jakie w tej materii 

zostały nałożone na poszczególne służby, inspekcje i straże mocą 

obowiązujących przepisów prawnych. 

Podmioty prowadzące monitoring na podstawie odrębnych ustaw 

zobowiązane są do powiadamiania, czyli przekazywania uzyskanych informacji 

do właściwych terytorialnie organów i ludności. Wszelkie informacje uzyskane 

z monitoringu mogą być podstawą do ostrzegania i alarmowania ludności. 

Realizacja ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach 

prowadzona jest za pomocą między innymi: 

-  dźwiękowych sygnałów alarmowych, 

-  komunikatów ostrzegawczych i alarmowych nadawanych za  

pośrednictwem lokalnych mediów, ogłoszeń podczas mszy            

w kościołach itp., 

-  komunikatów przekazywanych za pomocą stałych lub ruchomych 

urządzeń nagłaśniających. 
 

W celu uzyskania niezbędnych informacji i zapewnienia podjęcia 

odpowiednich działań do organizowania ochrony ludności przed zagrożeniami 

związanymi ze zbliżaniem się lub zaistnieniem na terenie Gminy Wyszków 

niebezpieczeństwa dla zdrowia i życia ludzi, związanego  z wystąpieniem klęsk 

żywiołowych, awarii obiektów technicznych, zagrożeń środowiska, działań 

zbrojnych lub innych podobnych zdarzeń, organizuje się na terenie gminy 

System Wykrywania i Alarmowania (SWA). 

 
Uszczegółowienie w zarządzeniu nr 5/2012 Starosty Wyszkowskiego Szefa Obrony Cywilnej 

Powiatu Wyszkowskiego z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie organizacji Systemu 

Wykrywania i Alarmowania na terenie powiatu wyszkowskiego, „Planie działania 

Powiatowego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania” i „Planie działania Powiatowego 

Ośrodka Analiz Laboratoryjnych w powiecie wyszkowskim”. 
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4. ZASADY INFORMOWANIA LUDNOŚCI O 

ZAGROŻENIACH I SPOSBY POSTĘPOWANIA 

NA WYPADEK ZAGROŻEŃ 

     
     Rozwiązywanie sytuacji kryzysowej wymaga szybkiej reakcji. Dlatego tak 

istotne jest podjęcie działań przed wystąpieniem sytuacji kryzysowej. Działania 

wyprzedzające, mogą wpłynąć na zmniejszenie skali kryzysu. Muszą być 

podejmowane przez wszystkie organy w zakresie swoich kompetencji                  

i rozpatrywane w aspekcie: 

- bezpośredniej komunikacji ze społeczeństwem, 

- komunikacji ze społeczeństwem poprzez media. 

     Każdej sytuacji kryzysowej przypisana jest instytucja wiodąca (organ 

właściwy dla rodzaju sytuacji kryzysowej), która ze względu na zakres 

merytoryczny, specyfikę działania i doświadczenie, nadzoruje zarządzanie daną 

sytuacją kryzysową, w tym odpowiada za koordynację polityki informacyjnej. 

     System informowania, ostrzegania i alarmowania ludności organizowany jest 

w celu uniknięcia lub zmniejszenia strat (osobowych, materialnych itp.) 

mogących powstać w wyniku dalszego rozwoju zdarzenia lub zagrożenia 

kryzysowego. 

     Na szczeblu powiatu wyszkowskiego system organizuje się w oparciu o: 

- środki masowego przekazu o zasięgu lokalnym, 

- środki łączności telefonicznej (stacjonarnej i komórkowej), 

radiotelefonicznej i teleinformatycznej (internet), 

- syreny alarmowe, 

- obwieszczenia, ulotki, komunikaty itp. 

     Bezpośrednia komunikacja ze społeczeństwem lub poprzez media sprawia, 

że opinia publiczna jest na bieżąco informowana o konieczności określonego 

postępowania w danej sytuacji oraz jakiej pomocy, w jakim rozmiarze, gdzie, 

kiedy i na jakich warunkach może oczekiwać poszkodowana ludność, a także 

jakie działania są podejmowane w celu likwidacji sytuacji kryzysowej. 

Komunikację ze społeczeństwem należy kontynuować po zakończeniu 

bezpośrednich działań w związku z sytuacją kryzysową. Brak komunikacji, 

przede wszystkim bezpośredniej, z osobami poszkodowanymi może wywoływać 

poczucie pozostawienia ich samych sobie. 

     Aktywne prowadzenie polityki informacyjnej w sytuacji kryzysowej, starosta 

realizuje poprzez Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych (inspektor ds. 

promocji i współpracy z mediami). Inspektor ds. promocji i współpracy               

z mediami współpracuje z Inspektorem ds. Obrony Cywilnej i Zarządzania 

Kryzysowego. 
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Wykaz lokalnych środków masowego przekazu 

 

Wykorzystanie syren i ruchomych urządzeń nagłaśniających 

 

 

SPOSOBY POSTĘPOWANIA NA WYPADEK ZAGROŻENIA 

(GOTOWE ULOTKI, KOMUNIKATY, INSTRUKCJE 

POSTĘPOWANIA) 

 
Procedury postępowania w przypadku zgłoszenia informacji o podłożeniu lub 

znalezieniu ładunku wybuchowego w obiekcie użyteczności publicznej 
 

Przeciwdziałanie zamachom bombowym sprowadza się do wykrycia zagrożenia 

poprzez działania operacyjno-rozpoznawcze i w ich wyniku unieszkodliwienie sprawców lub 

też poprzez działania prewencyjne tuż przed atakiem. Wówczas możliwe jest podjęcie próby 

zniesienia zagrożenia, w zależności od jakości posiadanych informacji i czasu ich uzyskania, 

poprzez unieszkodliwienie sprawców oraz neutralizację ładunków wybuchowych. 

W związku z tym, że zamachy bombowe, co potwierdzają statystyki, są najczęstszą 

formą przeprowadzania ataków terrorystycznych, poniżej podane zostały procedury 

postępowania w przypadku zgłoszenia informacji o podłożeniu lub znalezieniu ładunku 

wybuchowego w obiektach użyteczności publicznej. 
 

 

Lp. Nazwa i adres jednostki Siedziba Telefon / fax Uwagi 

1 
Telewizja Kablowa                                          

(nadaje program na terenie powiatu 

wyszkowskiego) 

Ostrów Maz. 

 ul. 11 Listopada 10 
29 644 11 02 

komunikaty 

przekazywane przez 

organy administracji 

samorządu 

terytorialnego                

w zakresie sytuacji 

kryzysowych  

2 „Głos Wyszkowa” 
Wyszków   

ul. Sowińskiego 69 
29 742 00 00 

3 „Nowy Wyszkowiak” 
Wyszków  

 ul. Pułtuska 20b 
29 743 06 95 

4 „Wyszkowiak” 
Wyszków   

ul. Sowińskiego 
29 742 07 05 

5 „Kurier W” 
Wyszków  

ul. Warszawska 22 
29 742 90 60 

Lp. Gmina Miejscowość Ilość syren 
Pojazdy z urządzeniami 

nagłaśniającymi 

1 Wyszków Kamieńczyk 1 1 

  Świniotop 1  

  Rybno 1 1 

  Wyszków 3 1 

  Gulczewo 1 1 
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Instrukcja alarmowa 
 

 

I. Alarmowanie 

  

1. Osoba, która przyjęła zgłoszenie o podłożeniu ładunku wybuchowego albo 

zauważyła w obiekcie niewiadomego pochodzenia pakunek mogący być ładunkiem 

wybuchowym, jest obowiązana powiadomić: 

 administratora obiektu, 

 policję – tel. alarmowy 997. 

2. Zawiadamiając policję, należy podać:  

 treść rozmowy ze zgłaszającym o podłożeniu ładunku wybuchowego, którą 

należy przeprowadzić wg wskazówek załączonych do instrukcji, 

 miejsce i opis zlokalizowanego przedmiotu, który może być ładunkiem 

wybuchowym, 

 numer telefonu, z którego prowadzona jest rozmowa i swoje nazwisko, 

 uzyskać od policji potwierdzenie przyjętego powyższego zdarzenia. 

 

II. Akcja poszukiwawcza ładunku wybuchowego po uzyskaniu informacji o jego 

podłożeniu 

 

1. Do czasu przybycia policji akcją kieruje administrator obiektu, a w czasie jego 

nieobecności osoba przez niego upoważniona. 

2. Kierujący akcją zarządza, aby użytkownicy pomieszczeń dokonali sprawdzenia, czy 

znajdują się w nich: 

 przedmioty, rzeczy, urządzenia, paczki itp., których wcześniej nie było i nie 

wnieśli ich użytkownicy pomieszczeń (a mogły być wniesione i pozostawione 

przez inne osoby, np. interesantów), 

 ślady przemieszczania elementów wyposażenia pomieszczeń, 

 zmiany w wyglądzie zewnętrznym przedmiotów, rzeczy, urządzeń, które 

wcześniej znajdowały się w pomieszczeniu oraz emitowane z nich sygnały 

(np. dźwięki mechanizmów zegarowych, świecące elementy elektroniczne 

itp.). 

3. Pomieszczenia ogólnodostępne, takie jak: korytarze, klatki schodowe, hole, windy, 

toalety, piwnice, strychy itp., oraz najbliższe otoczenie zewnętrzne obiektu powinny 

być sprawdzone przez pracowników obsługi administracyjnej lub ochrony. 

4. Zlokalizowanych przedmiotów, rzeczy, urządzeń, których – w ocenie 

użytkowników obiektu – przedtem nie było, a zachodzi podejrzenie, iż mogą być to 

ładunki wybuchowe, nie wolno dotykać. O ich umiejscowieniu należy natychmiast 

powiadomić administratora obiektu i policję. 

5. W przypadku gdy użytkownicy pomieszczeń faktycznie stwierdzą obecność 

przedmiotów (rzeczy, urządzeń), których wcześniej nie było lub zmiany                  

w wyglądzie i usytuowaniu przedmiotów stale znajdujących się w tych 

pomieszczeniach, należy domniemywać, iż pojawienie się ich, zmiany w ich 

wyglądzie lub usytuowaniu mogły nastąpić na skutek działania sprawcy podłożenia 

ładunku wybuchowego. W takiej sytuacji kierujący akcją może wydać decyzję 

ewakuacji osób z zagrożonego obiektu przed przybyciem policji. 

6. Należy zachować spokój i opanowanie, aby nie dopuścić do powstania paniki. 
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III. Akcja rozpoznawczo-neutralizacyjna zlokalizowanych ładunków wybuchowych 

 

1. Po przybyciu do obiektu policjanta lub policyjnej grupy interwencyjnej 

administrator obiektu powinien przekazać im wszelkie informacje dotyczące 

zdarzenia oraz wskazać miejsca zlokalizowanych przedmiotów, rzeczy, urządzeń 

obcego pochodzenia i punkty newralgiczne w obiekcie.  

2. Policjant lub dowódca grupy policjantów przejmuje kierowanie akcją, 

a administrator obiektu winien udzielić mu wszechstronnej pomocy podczas jej 

prowadzenia.  

3. Na wniosek policjanta kierującego akcją, administrator obiektu podejmuje decyzję 

o ewakuacji użytkowników i innych osób z obiektu – o ile wcześniej to nie 

nastąpiło.  

4. Identyfikacją i rozpoznaniem zlokalizowanych przedmiotów, rzeczy, urządzeń 

obcych oraz neutralizowaniem ewentualnie podłożonych ładunków wybuchowych 

zajmują się uprawnione i wyspecjalizowane ogniwa organizacyjne policji, przy 

wykorzystaniu specjalistycznych środków technicznych. 

5. Policjant kierujący akcją, po zakończeniu działań, przekazuje protokolarnie obiekt 

administratorowi. 

 

IV. Postanowienia końcowe 

 

1. Osobom przyjmującym zgłoszenie o podłożeniu ładunków wybuchowych oraz 

administratorom obiektu nie wolno lekceważyć żadnej tego typu informacji 

i każdorazowo powinni oni powiadamiać o tym policję, która z urzędu dokonuje 

sprawdzenia wiarygodności każdego zgłoszenia.  

2. Administrator obiektu powinien na bieżąco organizować szkolenia personelu 

w zakresie niniejszej instrukcji oraz winien dysponować planami: ewakuacji, 

architektonicznym obiektu, w tym rozmieszczenia punktów newralgicznych, takich 

jak węzły energetyczne i wodne, które udostępnia na żądanie policjanta kierującego 

akcją. Policja udziela pomocy w realizacji takiego szkolenia. 

3. Administrator obiektu winien podejmować wszelkie kroki zmierzające do fizycznej 

i technicznej ochrony obiektu, uniemożliwiając podkładanie w nim ładunków 

wybuchowych. 

4. Z treścią niniejszej instrukcji należy zapoznać wszystkich pracowników 

administracyjnych i ochrony w poszczególnych obiektach użyteczności publicznej.  

 

Poradnik epidemiologiczny 

 

Procedury postępowania  

W Polsce najczęściej występujące epidemie to zbiorowe zatrucia układu pokarmowego. 

Choroby zakaźne przewodu pokarmowego są wywołane przez drobnoustroje chorobotwórcze, 

zwane zarazkami. Zakażenie następuje najczęściej poprzez spożycie zakażonych produktów 

bądź zakażonej wody. Zarazki mogą też dostawać się do organizmu z brudnych rąk lub 

przedmiotów, z osoby chorej lub chorego zwierzęcia, a także od nosiciela. Aby temu zapobiec 

najważniejsze jest unieszkodliwienie zarazków, zanim dostaną się do przewodu 

pokarmowego.  
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W tym celu należy: 

 dbać o higienę osobistą, przede wszystkim często myć ręce, pić wodę przegotowaną, 

pokarmy spożywać po ugotowaniu, a po dokładnym umyciu te, które nie mogą być 

gotowane, 

 dezynfekować przedmioty, na których mogą być zarazki chorobotwórcze, tj. przede 

wszystkim te, z którymi stykali się chorzy, a zapobiegawczo te, które są używane 

przez wiele osób, 

 utrzymywać w należytym stanie urządzenia do zaopatrywania w wodę oraz do 

odprowadzenia ścieków i nieczystości, 

 osoby, które są nosicielami zarazków przewodu pokarmowego, nie mogą 

przygotowywać żywności, 

 osoby, które przebyły żółtaczkę zakaźną, obowiązane są do zgłaszania tego faktu 

pielęgniarkom i laborantkom, ponieważ mogą być nadal nosicielami wirusa, 

 nie kupuj żywności (mięsa, grzybów) z niewiadomego źródła, może być zarażona, 

 zwróć uwagę na wygląd i stan opakowań, czytelność etykiet, termin przydatności do 

spożycia wszelkiego rodzaju żywności, 

 chronić produkty spożywcze przed muchami i zabrudzeniem, 

 nie jeść surowego i półsurowego mięsa’ 

 stosować szczepienia ochronne i przestrzegać terminów ich wykonywania, 

 żywność przechowywać w odpowiednim do tego miejscu, 

 ograniczyć kontakty bezpośrednie ze zwierzętami, 

 przestrzegać zaleceń zawartych w ogłoszeniach i komunikatach o wystąpieniu 

ognisk chorób zakaźnych np. o wściekliźnie, 

 w razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stanem sanitarnym obiektów               

i dystrybucją żywności, należy swoje uwagi zgłaszać do terenowych stacji 

sanitarno-epidemiologicznych. 
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WZÓR DECYZJI EWAKUACYJNEJ 

 

 

 
………………………….….. 

Wyszków, dnia ........................................ 

    OSO.5533.   .2014 

    

D E C Y Z J A  
 

           Na podstawie art. 31b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 21 ust. 1,  pkt. 12 i art. 23 ust. 1     

pkt 1 w związku z ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 2002r. o stanie klęski żywiołowej    

(Dz. U.  2002r. Nr 62, poz. 558 z późn. zmianami) 

 

z o b o w i ą z u j ę 
 

Pana/ią/   

zam.   

do opuszczenia budynku mieszkalnego wraz z rodziną i inwentarzem pod adres:  

 

 

 

Z uwagi na zagrożenie powodziowe ewakuacja musi być dokonana natychmiast.  

Decyzja niniejsza jest ostateczna. 

Pouczenie: 

Od niniejszej decyzji nie przysługuje stronom odwołanie. 

 

 

 …………………………. 
                                                                                                            (podpis Burmistrza) 

 

Otrzymują: 

Egz. nr 1 – ……………… 

Egz. nr 2 – a/a 
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WWZZOORRYY  ZZAARRZZĄĄDDZZEEŃŃ//KKOOMMUUNNIIKKAATTÓÓWW  

  
                                                                                                                                                                   

ZARZĄDZENIE NR ………. 
BURMISTRZA WYSZKOWA 

Z dnia ………………………. r. 
 

w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego 
 
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 14 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym/ Dz. U.  z 2001 r.  Nr 142 poz. 1591 z póź. zm./ oraz art. 
88a  ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r. nr 145, z póź. 
zm.), w związku z ze wzrostem stanu wód na rzece Bug 
zarządzam co następuje: 
 
 

§ 1 
 

Wprowadzam na terenie Gminy Wyszków  stan pogotowia 
przeciwpowodziowego od godz. ………. dnia ……………………….. r. 
 

§ 2 
 

Wprowadzam obowiązek pełnienia dyżurów przez pracowników Urzędu 
Miejskiego w dniu ………… r. do godz. 20.00, od dnia ………………. r. do odwołania 
w godz. 7.00 - 20.00. 
 

§ 3 
 

Listę pracowników, którzy będą pełnili dyżury sporządza i przedkłada 
Burmistrzowi Wyszkowa Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej. 
 

§ 4 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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ZARZĄDZENIE NR ……… 
BURMISTRZA WYSZKOWA 

z dnia ………………………. r. 
 

w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego 
 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 14 i art.31a  Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym/ tekst jednolity Dz.U. z 2001r . Nr 142, poz. 1591 z póź. 
zm./ oraz art. 88a Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (tekst jednolity 
Dz. U. 2012 . 145, z póź. zm.) w związku z przekroczeniem stanu alarmowego 

wód w rzece Bug 

zarządzam co następuje: 
 

§ 1 
 

Wprowadzam na terenie Gminy Wyszków  stan alarmu 
przeciwpowodziowego od godz. ……….. dnia ……………………. r. 
 

§ 2 
 

Wprowadzam obowiązek pełnienia całodobowego dyżuru przez 
pracowników Urzędu Miejskiego. 
 

§ 3 
 

Listę pracowników, którzy będą pełnili dyżury sporządza i przedkłada 
Burmistrzowi Wyszkowa Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej. 

 
§ 4 

 
Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawuje Komendant Gminny 

Ochrony Przeciwpożarowej. 
§ 5 

 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
..  
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ZARZĄDZENIE NR ………. 
BURMISTRZA WYSZKOWA 

Z dnia………………201… r. 
 

w sprawie odwołania alarmu przeciwpowodziowego 
 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 14 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym/ Dz. U.  z 2001 r.  Nr 142 poz. 1591 z póź. zm./ oraz art. 88a  ustawy 
z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r. nr 145, z póź. zm.), w związku z 
systematycznym zmniejszaniem się stanu wody w rzece Bug 
zarządzam co następuje: 
 

§ 1 
 
1. Odwołuję na terenie Gminy Wyszków stan alarmu przeciwpowodziowego od  godz. 

………. dnia …………………………. r. 
2. Ze względu na wysoki poziom stanu wody w rzece Bug wprowadzam od godz.08.00 

dnia ………………….. r. stan pogotowia przeciwpowodziowego do odwołania. 
§ 2 

 
Wprowadzam obowiązek pełnienia dyżuru przez członków Gminnego Zespołu 

Zarządzania Kryzysowego lub pracowników Urzędu Miejskiego od dnia ………………………..r. do 
odwołania w godz. 7.00-20.00. 

 
§ 3 

 
Listę pracowników, którzy będą pełnili dyżury sporządza i przedkłada Burmistrzowi 

Wyszkowa Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej. 
  

§ 4 
 

1. Pomiaru poziomu wody w rzece Bug dokonują strażnicy Straży Miejskiej dwa razy na 
dobę pomiędzy godz.7.00 - 7.30 oraz 19.00 – 19.30. 

2. Meldunek o stanie poziomu wody w rzece Bug przekazują na telefon dyżurny 
Komendy Powiatowej PSP w Wyszkowie /29/7425421-22 

 
§ 5 

 
Wykonanie zarządzenia powierza się Komendantowi Gminnemu Ochrony 

Przeciwpożarowej. 
 

§6 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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ZARZĄDZENIE NR …………… 
BURMISTRZA WYSZKOWA 

z dnia …………… r. 
 

w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego 
 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 14 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym/ Dz. U.  z 2001 r.  Nr 142 poz. 1591 z póź. zm./ oraz art. 88a  ustawy 
z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r. nr 145, z póź. zm.), w związku z 
systematycznym zmniejszaniem się stanu wody w rzece Bug 
zarządzam co następuje: 
 

§ 1 
 
1. Odwołuję na terenie Gminy Wyszków stan pogotowia przeciwpowodziowego od  

godz. ………….. dnia …………………….. r. 
2. Polecam w dalszym ciągu monitorować sytuację na terenie Gminy Wyszków. 

§ 2 
 

 
Wykonanie zarządzenia powierza się Komendantowi Gminnemu Ochrony 

Przeciwpożarowej. 
 

§3 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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KOMUNIKAT O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK 

METEOROLOGICZNYCH 

 

W ramach działań z zakresu monitoringu zagrożeń przekazuję treść ostrzeżenia 

meteorologicznego nr … wydanego przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Biuro 

Prognoz Meteorologicznych w Warszawie z dnia ……….. 
 

Zjawisko/stopień zagrożenia:  upał/2 

Obszar: województwo mazowieckie 

Ważność: od dnia ……. godz. …… do dnia ……. godz. ……… 

Ważność: prognozuje się: 

-   temperaturę maksymalną ………….. 

-   temperaturę minimalną …………….. 
 

O negatywnych skutkach zjawisk meteorologicznych i anomalii proszę informować 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Wyszkowie       nr tel. 29 74 254 21. 
 

Wszelkie zagrożenia i sytuacje niebezpieczne dla życia i zdrowia osób należy zgłaszać pod         

nr 112. 
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5. ORGANIZACJA EWAKUACJI Z OBSZARÓW 

ZAGROŻONYCH 
 
 

        Ewakuacja jest jednym z podstawowych działań mających na celu ochronę 

życia i zdrowia ludzi, zwierząt oraz ratowania mienia, w tym zabytków oraz 

ważnej dokumentacji, w przypadku wystąpienia wszelkiego rodzaju zagrożeń. 

Ewakuacji podlegają wszyscy, którzy znajdują się w rejonie zagrożonym. 

Pierwszeństwo ewakuacji powinno objąć m.in.: dzieci, kobiety ciężarne, osoby 

niepełnosprawne, osoby przebywające w zakładach opiekuńczych, domach 

dziecka, szpitalach dla przewlekle i nieuleczalnie chorych, podopiecznych 

opieki społecznych itp. 

       Zadania w zakresie przygotowania i przeprowadzenia ewakuacji oraz 

przedsięwzięć z nią związanych (np. zapewnienie warunków do przetrwania 

ewakuowanej ludności, zabezpieczenie ewakuowanego mienia), realizowane są 

przez wiele podmiotów, których kompetencje określone są w wielu aktach 

prawnych. W przypadku tego typu skomplikowanych i prowadzonych 

wielokierunkowo działań konieczna jest ich właściwa koordynacja. 

       Ewakuacja związana z działaniami w strefie bezpośredniego zagrożenia 

życia i zdrowia, prowadzona będzie przez siły i środki podmiotów ratowniczych 

dysponujących odpowiednim wyposażeniem oraz niezbędną wiedzą. 

Oprócz ewakuacji zorganizowanej należy przewidywać samoewakuację 

polegającą na przemieszczaniu się ludności z rejonów w których może wystąpić 

lub wystąpiło bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia do rejonów 

bezpieczeństwa, opartą przede wszystkim na posiadanych własnych 

możliwościach (transportowych, zakwaterowania itp.). 

      Decyzję o przeprowadzeniu ewakuacji podejmuje Burmistrz (Wójt)               

z obszarów bezpośrednio zagrożonych. 

       Organem planującym ewakuację (przyjęcie) zwierząt na szczeblu powiatu 

jest Powiatowy Lekarz Weterynarii. 

      Istotne dla sprawnego przebiegu ewakuacji jest prowadzenie właściwej 

pracy informacyjnej oraz  realizacja innych przedsięwzięć, które będą 

zapobiegały panice i ograniczały niekontrolowane opuszczanie rejonów 

zagrożonych.  
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ZBIORCZY PLAN EWAKUACJI LUDNOŚCI I INWENTARZA Z TERENÓW ZALEWOWYCH 

 
ZBIORCZY PLAN EWAKUACJI LUDNOŚCI I INWENTARZA Z TERENÓW ZALEWOWYCH  

GMINA WYSZKÓW 

 

 

 

 

 

Lp. 

 

 

 

 

Gmina 

 

Liczba 

ludności 

do 

ewakuacji 

LICZBA INWENTARZA DO EWAKUACJI Na jaki 

teren 

ewakuować 

/własna 

gmina, 

sąsiednia 

gmina i jej 

nazwa/ 

 

 

 

 

Uwagi 

 

 

 

Konie 

 

 

 

Krowy 

 

 

 

Owce 

 

 

 

Świnie 

 

 

 

Drób 

 

 

 

Inne 

1 Wyszków 345 45 150  215   własna  

2           

3           

4           

5           

6           

RAZEM 345 45 150  215     
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WYKAZ MIEJSC DO ZAKWATEROWANIA LUDNOŚCI (HOTELE, INTERNATY, OŚRODKI 

WYPOCZYNKOWE) WRAZ Z MOŻLIWOŚCIĄ ORGANIZACJI ŻYWIENIA 
 

WYKAZ OBIEKTÓW MOŻLIWYCH DO ZAKWATEROWANIA LUDNOŚCI NA TERENIE POWIATU WYSZKOWSKIEGO 
 

 

Lp. 

 

Gmina 

 

Nazwa 

obiektu 

 

Adres 

 

Właściciel 

(użytkownik

) 

Charakterystyka obiektu 

Ilość 

pomieszczeń 

Powierzchnia 

użytkowa 

(m2) 

Ilość 

łóżek 

(szt.) 

Zaplecze 

socjalne 

(stołówka, 

kuchnia) 

Jedno- 

razowa 

możli- 

wość 

wydania 

posiłków 

Sanita- 

riaty 

Czas 

przygoto- 

wania 

(godz.) 

Okres 

funkcjonowania 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Wyszków  
Gim. Pub. 

i Szk. Podst. 
Rybno 

Urząd Miejski 

W Wyszkowie 
6 400  

kuchnia 

stołówka 
 

węzeł 

sanitarny 
 cały rok 

2 Wyszków Szk. Podst. 
Leszczydół 

St. 

Urząd Miejski 

W Wyszkowie 
4 150    

węzeł 

sanitarny 
 cały rok 

3 Wyszków Szk. Podst. Skuszew 
Urząd Miejski 

W Wyszkowie 
3 120    

węzeł 

sanitarny 
 cały rok 

4 Wyszków 
Gim. Pub. 

i Szk. Podst. 
Wyszków 

Urząd Gminy 

Wyszków 
5 400    

węzeł 

sanitarny 
 cały rok 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

           

 

 

 

 

           

 

Uszczegółowienie w „Planie ewakuacji (przyjęcia) ludności, zwierząt i mienia II stopnia na wypadek masowego zagrożenia”, „Planie 

ewakuacji (przyjęcia) ludności i zwierząt III stopnia Gminy Wyszków na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny”. 
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6. ORGANIZACJA RATOWNICTWA, OPIEKI MEDYCZNEJ, POMOCY 

SPOŁECZNEJ ORAZ POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ 
 

       6.1. RATOWNICTWO MEDYCZNE 
 

        Pogotowie Ratunkowe świadczy usługi zdrowotne na rzecz osób w stanach zagrożenia życia i zdrowia. Działaniem 

obejmuje obszar powiatu wyszkowskiego, a w sytuacjach kryzysowych (np. wypadek masowy) powiaty ościenne. 

 

Centrum Powiadamiania Ratunkowego – Ostrołęka 
 

tel. 999 lub 112 albo 29 714 24 88 
 

Rejon 

działania 
Baza 

Podstacja, 

miejsce 

wyczekiwania 

Gminy 

objęte 

rejonem 

działania 

Liczba zespołów 

R N W 

Rejon  

nr 40  

wg 

WPRK 

Wyszków Długosiodło 

Brańszczyk 

1 - 2 

Długosiodło 

Rząśnik 

Somianka 

Wyszków 

Wyszków 

 

R – wyjazd zespołów reanimacyjnych 

W – wyjazd zespołów wypadkowych 

N – zespół transportu noworodków 
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Lotnicze Pogotowie Ratunkowe 

 

        W przypadku potrzeby wykorzystania śmigłowca do transportu 

poszkodowanych Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej                 

w Wyszkowie jest obsługiwany przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe – 

Warszawa Babice ul. Księżycowa 5. 
 

tel.  22 33 14 748               22 33 14 999 

fax  22 83 51 919               22 33 14 748 
 

        Lądowisko zlokalizowane jest na terenie szpitala, niedaleko SOR-u, przy 

ul. 3-go Maja. Obiekt jest profesjonalny, w pełni oświetlony z podgrzewaną 

płytą. Przeznaczony do startów w dzień i nocy. 

6.2. OPIEKA MEDYCZNA 
 

 

Możliwości bazy szpitalnej na terenie powiatu wyszkowskiego 

 

 
 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie 
 

07-200 Wyszków ul. Komisji Edukacji Narodowej 1 

e-mail: spzzoz@wp.pl 

tel.  29 743-76-00 

29 743-76-11 

fax. 29 743-76-05 

 

       Wyszkowski  szpital  prowadzi  działalność medyczną jako Samodzielny 

Publiczny Zespół Zakładów Opieki  Zdrowotnej  w   czterech   podstawowych   

LLpp..  

JJeeddnnoossttkkii  ooppiieekkii  

zzddrroowwoottnneejj  
LLiicczzbbaa  łłóóżżeekk  OOggóółłeemm  

  

UUwwaaggii  
NNaazzwwaa  

  

AAddrreess  

  

PPrrzzeedd  

ppoosszzeerrzzeenniieemm  

bbaazzyy  sszzppiittaallnneejj  

PPoo  ppoosszzeerrzzeenniiuu  
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sektorach:  lecznictwo   szpitalne,   ambulatoryjne lecznictwo  specjalistyczne,  

ratownictwo  medyczne i podstawowa opieka medyczna.  Oferuje usługi            

w zakresie profilaktyki, diagnostyki, pielęgnacji, leczenia i rehabilitacji. 

 

      Lecznictwo szpitalne odbywa się na bazie  oddziałów: 
 

 - Oddział Chorób Wewnętrznych (37 łóżek); 

 - Oddział Kardiologiczny (40 łóżek); 

 - Oddział Pediatryczny (24 łóżka); 

  - Oddział Neonatologiczny (8 łóżek); 

 - Oddział Anestezjologii i  Intensywnej Terapii (4 łóżka); 

 - Oddział Ginekologiczno-Położniczy (29 łóżek); 

 - Oddział Chirurgiczny Ogólny z Pododdziałem Chirurgii  

            Urazowo- Ortopedycznej (41 łóżek);  

- Szpitalny Oddział Ratunkowy (6 łóżek) wraz z Izbą Przyjęć. 

 

       W Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej            

w czasie pokoju do dyspozycji chorych jest 189 łóżek. 

 

Stan zatrudnienia personelu medycznego 
 

Lp. Wyszczególnienie 
Liczba wg stanu                         

na 31 grudnia 
Uwagi 

1 

Lekarze ogółem 96  

w tym: chirurdzy 8  

inni spec. zabieg. 12  

pozostali 76  

2 Farmaceuci 1  

3 Inni z wyższym wykształceniem medycznym 24  

4 Pielęgniarki i położne 222  

5 Inni ze średnim wykształceniem medycznym 48  

 

 

      Działalność szpitalna jest wspomagana przez ambulatoryjne lecznictwo 

specjalistyczne realizowane przez zespół kilkunastu poradni, które udzielają 

rocznie około siedemdziesięciu tysięcy porad. Diagnostykę zapewnia szeroki 

wybór specjalistów i nowoczesny sprzęt. 
 

 

Szpitalny Oddział Ratunkowy 

 

tel. 29 743 76 27 

07-200 Wyszków ul. Komisji Edukacji Narodowej 1 

tel. 29 743 76 00 wew. 348 
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      Szpitalny Oddział Ratunkowy udziela pacjentom pierwszej pomocy 

medycznej w razie wypadku, urazu lub nagłego ataku choroby w celu ochrony 

życia lub zdrowia poszkodowanego. 
 

Pogotowie ratunkowe 

 

Centrum Powiadamiania Ratunkowego – Ostrołęka 
 

tel. 999 lub 112 albo 29 714 24 88 

 

      Pogotowie Ratunkowe świadczy usługi zdrowotne na rzecz osób w stanach 

zagrożenia życia i zdrowia. Działaniem obejmuje obszar powiatu 

wyszkowskiego, a w sytuacjach awaryjnych (np. wypadek masowy) powiaty 

ościenne.  

      Posiada 3 karetki wyposażone w wysokiej klasy sprzęt ratujący życie, 

spełniający normy europejskie. Zespół reanimacyjny „R” stacjonujący               

w Wyszkowie i obsługuje cały powiat wyszkowski, składa się z lekarza, 

pielęgniarki, ratownika medycznego i kierowcy.  

      W celu zapewnienia szybkiego dojazdu do chorego rejon działania 

podzielono na dwa obszary,   które obsługują zespoły wypadkowe „W”, 

stacjonujące w Wyszkowie i Długosiodle. W zespołach tych pracują: 

kierowca/ratownik  i dwóch ratowników medycznych. 

      Pogotowie Ratunkowe posiada również karetkę transportową. 

      Pogotowie ratunkowe ściśle współpracuje z Lotniczym Pogotowiem 

Ratunkowym, służbami ratowniczymi Straży Pożarnej oraz Policją. 

 

Transport sanitarny 

 

      Transport sanitarny jest to przewóz osób albo materiałów biologicznych             

i materiałów wykorzystywanych do udzielania świadczeń zdrowotnych, 

wymagających specjalnych warunków transportu. 

Szpital posiada jedną karetkę transportową. 

      W przypadku potrzeby wykorzystania śmigłowca do transportu 

poszkodowanych Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej 

w Wyszkowie jest obsługiwany przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe – 

Warszawa Babice ul. Księżycowa 5. 
 

tel.  22 33 14 748 

       22 33 14 999 

fax. 22 83 51 919 

       22 33 14 748 
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      Na terenie przyszpitalnym znajduje się lądowisko dla śmigłowców 

sanitarnych i ratowniczych, przeznaczone do startów i lądowań w dzień               

i w nocy. Lądowisko posiada utwardzoną i podgrzewaną płytę. 
 

Punkt krwiodawstwa 

 

     W Wyszkowie nie funkcjonuje punkt krwiodawstwa. Regionalne Centrum 

Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie organizuje w Wyszkowie 

cyklicznie mobilny punkt pobrań krwi. 

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie 

ul. Saska 63/75 
 

ekspedycja (czynna całą dobę) 

tel./fax  22 514 60 08/61       22 616 14 79 

 

Na terenie powiatu wyszkowskiego, gdzie z usług korzystają mieszkańcy 

Gminy Wyszków ważnym elementem utworzonym i utrzymywanym w celu 

udzielania świadczeń zdrowotnych jest niepubliczna służba zdrowia 

(niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, gabinety lekarskie, laboratoria 

analityczne itp.). 
 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zdrowie" s.c. w Wyszkowie  
07-200 Wyszków ul. Sowińskiego 57  

tel:  29 742 56 14  

fax: 29 742 56 14 

 

Oddział Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "Zdrowie" s.c. w Wyszkowie 
07-200 Wyszków ul. Prosta 15 

tel:  29 742 95 77  

fax: 29 742 56 14 

 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Mag-Med" 
07-200 Wyszków ul. Okrzei 91 

tel:  601-339-473 

 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
07-200 Wyszków ul. Strumykowa 2 

tel: 29 742-33-09 

 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Gamma" 
07-201 Wyszków ul. St. Batorego 6 

tel:   29 742-33-55 

fax: 29 743-08-54 

 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "PULS" 
07-200 Wyszków ul. Sikorskiego 27 

tel/fax: 29 742-33-06 

 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarza Rodzinnego  
07-200 Wyszków ul. Stefana Okrzei 81 A 

tel: 604-437-165 
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"Medical” Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
07-200 Wyszków ul. Okrzei 79 

tel/fax: 29 742-84-95 

 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MULTIDENT 
07-200 Wyszków ul. Strumykowa 4 

tel:  602-321-558  

fax: 22 851-08-86 

 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Caritas Diecezji Łomżyńskiej  (hospicjum domowe) 
07-200 Wyszków ul. Kościuszki 19 

tel/fax: 29 769-33-50 

 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Specjalistyczna Poradnia Leczenia Bólu 
07-200 Wyszków ul. Pułtuska 27 

tel: 0 29 742-33-27 

 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Dermatologiczna 
07-200 Wyszków ul. Strumykowa 2 

tel: 29 679-03-06 

 

 

 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarza Rodzinnego 
07-200 Wyszków, ul. I. Daszyńskiego 21 A  

tel./ fax: 29 741-83-79  

 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ESKULAP  
07-200 Wyszków ul. Strumykowa 4 

tel: 29 743-37-73 

 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarza Rodzinnego  
07-205 Rząśnik ul. Jesionowa 65  

tel/fax: 29 741-98-69 

 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MEDYK J.M. Sadeccy 
07-210 Długosiodło ul. Mickiewicza 15  

tel/fax: 29-74 12 061 

 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MEDICUS" Spółka partnerska  
07-210 Długosiodło ul. Mickiewicza 15  

tel/fax: 29-74-12-235 

 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
07-203 Somianka- Parcele 25  

tel/fax:29-741-87-22 

 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska Praktyka Lekarza Rodzinnego 
07-221 Brańszczyk ul. Jana Pawła II 50  

tel: 29-742-14-69 fax: 029-679-41-00 

 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska Praktyka Lekarza Rodzinnego  
07-221 Brańszczyk Poręba Średnia 7 

tel. 29 679-55-55 

 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska Praktyka Lekarza Rodzinnego  
07-207 Nowy Lubiel 23 

tel. 29 741-93-29 
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Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarza Rodzinnego  
07-230 Zabrodzie ul. Reymonta 45 

tel/fax: 29 757-12-41 

Laboratorium Analityczne Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
07-200 Wyszków ul. Strażacka 5 

tel/fax: (029)-74 281 73 

 

Dzienne Centrum Aktywności (Ośrodek rehabilitacji dziecięcej) 
07-200 Wyszków ul. Geodetów 76 

tel/fax: 29 742-77-68 

 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MONAR" Ośrodek Rehabilitacyjno-Readaptacyjny 
07-200 Wyszków ul. 3 Maja 65 

tel/fax: 29 742-48-43
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Zestawienie aptek z terenu powiatu wyszkowskiego 
 

LP. 

 

NAZWA APTEKI 

 

ADRES 

 

NUMER 

TELEFONU 

 

UWAGI 

GMINA WYSZKÓW 

1 APTEKA ul. Sowińskiego 63 Wyszków 
 29 742 49 63              

29 742 27 07 
 

2 APTEKA  „Alta” ul. Daszyńskiego 25 Wyszków 
29 742 32 42 

29 742 34 66 
 

3 APTEKA z Aniołami ul. Sowińskiego 62 Wyszków 29 649 63 63  

4 APTEKA „Dr Optima” ul. Sowińskiego 28 Wyszków 29 742 34 35  

5 APTEKA ul. 11 Listopada 2 Wyszków 29 742 32 37  

6 APTEKA „Herba Dryll” ul. Okrzei 81a Wyszków 29 743 00 03  

7 APTEKA „Hajdan” ul. Centralna 44 Wyszków 29 742 28 22  

8 APTEKA „Dr Max” ul. Centralna 10 29 742 23 46  

8 APTEKA „Dr Max” ul. Prosta 2a Wyszków 29 743 01 17  

9 APTEKA „Dr Max”” ul. Sowińskiego 65 Wyszków 29 742 90 21  

10 APTEKA dla Ciebie ul. Prosta 15 Wyszków 29 742 83 65  

11 APTEKA „Pharma 24” ul. KEN 1 Wyszków 29 742 73 00  

12 APTEKA „Pod Sosnami” al. Wolności 57b Wyszków 29 742 52 96  

13 APTEKA „Panacea” ul. Sikorskiego 30 Wyszków 
29 743 16 57 

29 472 80 21 
 

GMINA BRAŃSZCZYK 

14 APTEKA ul. Jana Pawła II 52 Brańszczyk 29 679 40 52  

15 APTEKA Poręba Średnia 17 29 679 58 50 
 

GMINA DŁUGOSIODŁO 

16 APTEKA ul. Mickiewicza 12 Długosiodło 29 741 25 04  

17 PUNKT APTECZNY ul. Dąbrowszczaków 16 29 741 25 06  

GMINA RZĄŚNIK 

18 APTEKA „Dziewanna” ul. Jesionowa 2 29 741 97 69  

GMINA SOMIANKA 

19 APTEKA Somianka Parcele 25b 29 741 87 05  

20 PUNKT APTECZNY Wola Mystkowska 14 29 643 85 29  

GMINA ZABRODZIE 

21 APTEKA „Antidotum” ul. Reymonta 14 Wyszków 29 596 02 37  
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6.3. POMOC SPOŁECZNA 
 

WYKAZ OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ 

 

Gmina Wyszków 

Ośrodek Pomocy Społecznej ul. 3-go Maja 18 Wyszków 

tel. 29 742 49 02 

 

Świetlica Socjoterapeutyczna „Słoneczna” ul. 11-go Listopada 50 Wyszków 

tel. 29 742 99 65 

 

 

 

 

WYKAZ CENTRÓW POMOCY RODZINIE 
 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. I Armii Wojska Polskiego 82a, 

tel. 29 742 85 22 
 

      Pomocy gminom będą udzielali specjaliści Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie według zgłaszanych potrzeb i zgodnie z posiadanymi siłami                  

i środkami. 
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ORGANIZACJE SPOŁECZNE I POZARZĄDOWE 
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6.4. POMOC PSYCHOLOGICZNA 
 

Psychologia stosowana w prowadzeniu akcji ratowniczych jest dziedziną 

wywodzącą się z praktyki zarządzania oraz interwencji kryzysowej. Obejmuje 

problemy związane z reagowaniem na doświadczenia traumatyczne własne         

i innych osób, umiejętność kierowania stresem podczas akcji ratowniczej             

i komunikowanie się z osobami poszkodowanymi oraz zespołem ratowniczym.  

W szerszym rozumieniu interwencja kryzysowa jest złożoną działalnością, 

składającą się z pomocy psychologicznej, prawnej, środowiskowej, medycznej. 

Z kolei w węższym rozumieniu interwencja kryzysowa jest utożsamiana             

z krótkoterminową psychoterapią, skoncentrowaną na przeżyciach psychicznych 

osoby w kryzysie, wywołanych wydarzeniem, które ten kryzys spowodowało.  

 Interwencja kryzysowa jest zróżnicowanym oddziaływaniem 

terapeutycznym w zależności od upływu czasu od wydarzenia kryzysowego,       

a więc od etapu reakcji kryzysowej i nasilenia jej objawów. Można w jej obrębie 

wyróżnić trzy rodzaje działań wspomagających osobę w kryzysie: tzw. 

emocjonalną pierwszą pomoc, interwencję kryzysową i psychoterapię 

kryzysową. 

 Pierwsza pomoc psychologiczna – taką formę pomocy najczęściej stosuje 

się wobec osób bezpośrednio po wydarzeniu lub w krótkim czasie w fazie ostrej 

reakcji w kryzysach sytuacyjnych. Celem jest zapewnienie wsparcia 

emocjonalnego, zaspokojenie podstawowych potrzeb, szczególnie potrzeby 

bezpieczeństwa poprzez zredukowanie realnego zagrożenia, empatyczny 

kontakt oraz zabezpieczenie pomocy z różnych stron. 

 Interwencja kryzysowa jest stosowana wobec osób w ostrych reakcjach 

kryzysowych, kiedy wydarzenie kryzysogenne jest możliwe do 

zidentyfikowania i niezbyt odległe w czasie. Celem jest pomoc osobie w 

kryzysie w powrocie do równowagi i przeciwdziałaniu utrwalaniu 

nieadaptacyjnych mechanizmów radzenia. Interwencja kryzysowa koncentruje 

się na rozwiązaniu bieżącego kryzysu. W związku z różnymi przebiegami 

kryzysu i różnymi charakterystykami psychologicznymi osób można 

wyodrębnić dwie odmiany interwencji kryzysowej. Wobec osób z licznymi 

problemami, problemami chronicznymi, które mają trudności w relacjach 

interpersonalnych i które łatwo dekompensują się w obliczu stresowych 

wydarzeń, wskazana jest interwencja wspierająca. Natomiast dla osób 

świadomych swoich uczuć i zaistniałego problemu, z zachowaną zdolnością do 

werbalizacji i obniżania napięcia wskazana jest interwencja bardziej aktywna, 

nastawiona na rozwiązanie problemu. 

 Psychoterapia kryzysowa jest metodą z wyboru wobec odległych 

następstw kryzysu w postaci chronicznej reakcji kryzysowej bądź zaburzeń 

po stresie traumatycznym. Zasadniczym wątkiem psychoterapii 

kryzysowej jest analiza doświadczenia wydarzenia krytycznego i jego 
następstw. Psychoterapia kryzysowa może być terapią krótkoterminową bądź 
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długoterminową. Długość trwania zależy nie tylko od rodzaju wydarzenia, ile od 

stopnia dezorganizacji, jakie ono spowodowało i uprzedniej organizacji 

osobowości. 

 Z założeń teorii kryzysu można wyodrębnić kilka głównych cech 

interwencji kryzysowej: 

- udzielanie pomocy jak najszybciej po wydarzeniu kryzysowym, 

- koncentrowanie się na konkretnych, ograniczonych w czasie celach 

terapeutycznych, 

- koncentrowanie się na realności, a więc na sytuacji i aktualnym                                      

problemie związanym z kryzysem z uwzględnieniem kontekstu 

indywidualnego i rodzinnego, 

- intensywność kontaktów: częste kontakty, w razie potrzeby nawet 

codzienne, 

- elastyczność oddziaływań: od aktywnego, niekiedy dyrektywnego działania 

niezbędnego w sytuacjach zagrożenia zdrowia czy życia do cierpliwego 

słuchania i towarzyszenia osobie w kryzysie, 

- mobilizowanie naturalnego systemu wsparcia bądź zapewnienie wsparcia 

instytucjonalnego. 

          Niesienie pomocy osobom (ich rodzinom) dotkniętym sytuacją kryzysową 

jest zadaniem realizowanym przez różne instytucje i służby społeczne. 

          Rolą interwencji kryzysowej jest świadczenie specjalistycznych usług, 

zwłaszcza psychologicznych, prawniczych itp. osobom, rodzinom                        

i społecznościom będącym ofiarami (uczestnikami) sytuacji kryzysowej. 

 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁE CZNEJ 

  

          Umożliwia osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji 

życiowych (kryzysowych), których same nie są w stanie pokonać. Działania są 

wspierane przez zatrudnionego psychologa i prawnika. 

 

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA 

 

        Udziela dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

         W 2010 roku 15 osób (pracowników) zostało przeszkolonych z zakresu 

interwencji kryzysowych. 
 

PODMIOTY LECZNICZE 

 

          Lekarze,  ratownicy   oprócz   udzielania   pomocy   medycznej osobom  

pokrzywdzonym  udzielają  informacji  o  możliwości uzyskania pomocy 

psychologicznej. 
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7. ORGANIZACJA OCHRONY PRZED ZAGROŻENIAMI  
    CHARAKTERYSTYCZNYMI DLA OBSZARU POWIATU 
 

7.1. OCHRONA  PRZED POWODZIĄ 

 
      Powódź, jako jedno z zagrożeń, niejednokrotnie jest przyczyną powstania 

sytuacji kryzysowej. Dlatego istotną sprawą jest zapoznanie z całością 

zagadnień przeciwpowodziowych mieszkańców zagrożonych terenów, co ma na 

celu zminimalizowanie strat. W wielu przypadkach nie będzie żadnej 

możliwości uniknięcia powodzi, ale poprzez odpowiednie przygotowanie się do 

powodzi i zaplanowanie stosownych działań możemy ograniczyć jej skutki. 

Działania te muszą być kontynuowane w sposób ciągły, a nie tylko w czasie 

trwania zagrożenia. 

     Przedsięwzięcia z zakresu profilaktyki to zapobieganie powodziom                  

i przygotowanie do działań w przypadku wystąpienia powodzi. 

     Zapobieganie zagrożeniom to ciągłe podejmowanie działań, mających na 

celu wyeliminowanie wystąpienia powodzi/podtopień, a w przypadku ich 

zaistnienia zmniejszenie  skutków i strat. Zasadniczym elementem takiego 

zjawiska jest ustanowienie stosownych regulacji prawnych. Należą do nich: 

- właściwe zagospodarowanie przestrzenne w miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego (nie przeznaczanie terenów 

zalewowych pod budownictwo),  

- budowlane, 

- przeciwpożarowe, 

- używania i przewozu niebezpiecznych substancji, 

- o ruchu drogowym, 

- sanitarne i o publicznej służbie zdrowia. 
 

     Z powyższego widać, jak wiele osób jest zaangażowanych w proces 

zapobiegania sytuacjom kryzysowym..  

     Koordynatorem działań ochrony przed powodzią na terenie gminy jest 

Burmistrz/burmistrz, a na terenie powiatu starosta. 
  

Minimalizacja skutków ewentualnej powodzi 

    Ochrona przed powodzią obejmuje dwa podstawowe kierunki działań: 

- zapobiegawcze, 

-  ratownicze. 

    Działania zapobiegawcze polegają na regulacji wód śródlądowych, w tym 

starania o dokończenie obwałowania rzeki Bug na odcinku Budy – Wyszków     

i wykonaniu robót służących do poprawy odpływu wód i ochrony brzegów 

przed erozją, zabezpieczeniu istniejących dróg i mostów przed powodzią oraz  

nie zabudowywaniu terenów zalewowych.    
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    Bezpośrednia ochrona przed powodzią polega na ratowaniu życia, zdrowia          

i mienia ludzi, wykonywaniu prac związanych z umacnianiem                             

i zabezpieczaniem wałów przeciwpowodziowych i innych budowli, likwidacji 

przecieków w wałach ochronnych, budowie doraźnych grobli. Minimalizacji 

skutków powodzi zatorowej służy zwalczanie zatorów lodowych. 

    Należy sprawnie wykonać ewakuację ludzi i zwierząt oraz w miarę 

posiadanych sił i środków zabezpieczyć płody rolne i inne dobra przed 

zalaniem. 

 

ZZaabbeezzppiieecczzeenniiee  pprrzzeecciiwwppoowwooddzziioowwee  
  

  

W powiecie wyszkowskim znajduje się 12910 mb obwałowań 

przeciwpowodziowych. Na tą wielkość składa się obwałowanie rzeki Bug         

w gminie Brańszczyk we wsiach: Budy Stare, Tuchlin, Udrzynek i Udrzyn        

o długości 9280 mb, które chronią 2530 ha użytków rolnych,  

w Wyszkowie 630 mb chronią 30 ha i w Popowie wał o długości 3000 mb 

chroni przed powodzią 175 ha użytków rolnych. Łącznie obwałowania 

zapobiegają zalaniu rzeką Bug  2735 ha. 

     Wały przeciwpowodziowe w Popowie administruje Regionalny Zarząd 

Gospodarki Wodnej w Warszawie we własnym zakresie. Pozostałe wały 

administruje Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych                     

w Warszawie, Oddział w Ostrołęce Inspektorat Wyszków. 

     Budowle piętrzące na ciekach podstawowych mają charakter regulacyjny. 

Cieki te mają niewielki spadek i z tego wynika ich nieduża wysokość piętrzenia. 

Większość budowli piętrzących posiada wysokość piętrzenia nie przekraczającą 

2 m.  

     Do pilnych zadań należy wznowienie obwałowania na odcinku Budy - 

Brańszczyk po prawym brzegu rzeki Bug oraz  po lewym brzegu m. 

Kamieńczyk od ul. Mazowieckiej do  ul. Piłsudskiego dalej do ul. Kardynała 

Wyszyńskiego(teren Kościoła). 

     Ponadto do pełnego zabezpieczenia przed powodzią dolnego odcinka Bugu 

należałoby wykonać wały lewobrzeżne na odcinku od Kamieńczyka poprzez 

Drogoszewo, Młynarze do Kuligowa o długości około 30 km.  

Należy też podjąć działania na rzecz złagodzenia istniejącego stanu na odcinku 

Serock - Wyszków poprzez regulację i uporządkowanie samego koryta rzeki. 

     Do uzyskania pełnej poprawy żeglowności rzeki Bugu na odcinku                     

Zalew  Zegrzyński - Wyszków  należy  dokonać bagrowania koryta oraz należy 

usunąć  lokalne odsypiska, zadrzewienia  i   zakrzaczenia,   które   ułatwią   

spływ wód (kry lodowej, śryżu) w przypadku wezbrania  rzeki z przekroczeniem 

stanu alarmowego.        
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7.2. INNE ZAGROŻENIA 
 

RADIACYJNE 
 

      Organizacja ochrony przed zagrożeniami radiacyjnymi jest prowadzona 

zgodnie z ustaleniami zawartymi w „Planie dystrybucji preparatów jodowych                 

w przypadku wystąpienia zagrożenia radiacyjnego na terenie Gminy Wyszków”. 
 

BIOLOGICZNE 
 

      Zagrożenia czynnikami biologicznymi stanowią ważny problem. Czynniki 

biologiczne występują w środowisku i są to żywe mikro- i makroorganizmy oraz 

wytwarzane przez nie substancje chorobotwórcze, charakteryzujące się takim 

działaniem lub taką budową biochemiczną, która warunkuje ich działanie 

szkodliwe na organizm ludzki, co może być przyczyną różnego rodzaju chorób. 

    Ważnym problemem jest zapewnienie biologicznego bezpieczeństwa 

żywności.  Prowadzona jest wszechstronna i skoordynowana polityka w zakresie 

żywności i higieny oraz kontrole przez uprawnione instytucje. 

    W razie zagrożenia czynnikami biologicznymi lub w sytuacjach potencjalnie 

związanych z możliwością takiego zagrożenia, konieczne jest stosowanie 

środków ochrony indywidualnej. 

 
CHEMICZNE 

 

     Zagrożeniem chemicznym mogą być substancje chemiczne, które 

wprowadzone do organizmu powodują stany zatrucia chemicznego. 

     Zagrożeniem dla życia i zdrowia ludzi i zwierząt na terenie powiatu 

wyszkowskiego mogą być awarie podczas dużej intensywności transportu 

drogowego i kolejowego materiałów niebezpiecznych. Uwolnienie do  otoczenia 

substancji niebezpiecznych powoduje również skażenie gruntów, wód 

podziemnych i powierzchniowych, powietrza. 

    W razie zagrożenia czynnikami chemicznymi lub w sytuacjach potencjalnie 

związanych z możliwością takiego zagrożenia, konieczne jest stosowanie 

środków ochrony indywidualnej. 
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7.3. MOŻLIWOŚCI ZAKWATEROWANIA I WYŻYWIENIA LUDNOŚCI W SYTUACJACH 

       KRYZYSOWYCH 
 

WYKAZ 
                          MOŻLIWOŚCI ZAKWATEROWANIA LUDNOŚCI W PRZYPADKU SYTUACJI KRYZYSOWYCH 

 

 

 

Lp. 

 

 

 

 

 

Gmina 

 

 

 

l kolejność II kolejność  

 

   Uwagi 
 
 

 

hotele, motele ośrodki 

wypoczynkowe i szkoleniowe, 

domy kultury itp. 

szkoły, przedszkola, internaty 

itp. 

ilość obiektów ilość osób ilość obiektów ilość osób 

1 Wyszków 2 120 9 1150  

2      

3      

4      

5      

6      

Razem     

 

          Zabezpieczenie socjalno-bytowe planuje Burmistrz (Wójt) na terenie których gmin rozmieszczona będzie 

ewakuowana ludność. Zabezpieczenie socjalno-bytowe obejmuje zakwaterowanie oraz zaopatrzenie w niezbędne artykuły 

konsumpcyjne (żywność, wodę, odzież, energię itp.). 

Do zakwaterowania ewakuowanej ludności wykorzysta się: ośrodki wczasowe, domy wypoczynkowe, hotele, 

internaty, szkoły, świetlice, domy rekolekcyjne i inne pomieszczenia nadające się do tego celu. 

         Najważniejszym czynnikiem warunkującym przetrwanie ludności jest zabezpieczenie odpowiedniej ilości wody dla 

ewakuowanej ludności.  
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       Minimalna ilość wody powinna wynikać z poniższego zestawienia. 
 

 

Podstawowe zaopatrzenie ludności w wodę 
 

Woda do spożycia 2,5-3 litrów/dzień 

W zależności od pory roku oraz 

występujących warunków 

atmosferycznych 

Podstawowa higiena 2-6 litrów/dzień  

Gotowanie żywności 3-6 litrów/dzień 
W zależności od rodzajów żywności, 

norm kulturowych i socjalnych 

RAZEM 7,5-15 litrów/dzień 
 

 
 

      Do zaopatrywania ewakuowanej ludności wykorzystywana będzie sieć handlu detalicznego i hurtowego oraz punkty 

zbiorowego żywienia. 
 

Uszczegółowieni w „Planie obrony cywilnej Gminy Wyszków” i „Planie ewakuacji (przyjęcia) ludności, zwierząt i mienia II stopnia na 

wypadek masowego zagrożenia”. 
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7.4. WYKAZ OBIEKTÓW DO ZAKWATEROWANIA  DORAŹNEGO LUDNOŚCI 

 
WYKAZ OBIEKTÓW  DO ZAKWATEROWANIA DORAŹNEGO LUDNOŚCI        NA TERENIE GMINY WYSZKÓW 

 

 

 

UWAGA:  

                     W zestawieniu ujęto obiekty umożliwiające zapewnienie noclegów dla zakwaterowanej ludności. W przypadku 

konieczności zakwaterowania większej liczby ludności przewiduje się wykorzystanie obiektów szkół, sali 

gimnastycznych, remiz strażackich do których konieczne będzie dostarczenie łóżek polowych lub materaców. 

 

Lp. 

 

Gmina 

 

Nazwa obiektu 

 

Adres 

Charakterystyka obiektu 

Możliwości 
zakwaterowania 

ludności 

(ilość miejsc) 

Zaplecze 

socjalne 

(stołówka 

kuchnia) 

Sanitariaty Uwagi 

1 2 3 4 6 7 8 10 
 

1 
Wyszków Motel „BIAS” 

ul. Warszawska 1 

07-200 Wyszków 
60 tak tak 

 

2 Wyszków Hotel „WOSiR” 
ul. Kościuszki 54  

07-200 Wyszków 
60 tak tak 

 

3 Wyszków Hotel „ZDZ” 
ul. 3-go Maja 

07-200 Wyszków 
20 tak tak 

 

4 

 

 

 

     

 

5 

 

 

 

     

 

 

Razem 

 

  140   
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8. WYKAZ ZAWARTYCH UMÓW I POROZUMIEŃ 

 
 

Lp. 

Data zawarcia 

umowy 

/porozumienia/ 

Nazwa instytucji Umowa dotyczy Uwagi 

1 2 3 4 5 

1 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

  

 

 

4 
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9.     ZASADY        ORAZ          TRYB          OCENIANIA                               

I DOKUMENTOWANIA  SZKÓD 
  
 

      Zgłaszanie potrzeb odbywa się na podstawie ustaleń dokonanych przez 

komisję ds. szacowania strat, powołaną przez kierownika jednostki samorządu 

terytorialnego i skierowanych do wojewody. 

      Wojewoda po zebraniu informacji o stratach spowodowanych sytuacją 

kryzysową przekazuje dane do właściwego ministra do spraw administracji. 

      Zasady oraz tryb oceniania i dokumentowania strat odbywa się na podstawie 

wytycznych Ministra Administracji i Cyfryzacji. 
 

 

 

WYTYCZNE 

Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 15 października 2012 r. 

w sprawie zasad i trybu uruchamiania środków budżetu państwa dla jednostek 

samorządu terytorialnego na zadania związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem 

skutków zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych 

 

§ 1. 1. Wytyczne określają zasady i tryb udzielania jednostkom samorządu terytorialnego 

dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych               

z remontem i odbudową obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku 

zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, zwanych dalej „klęską żywiołową”, w tym 

na przeciwdziałanie skutkom takich zdarzeń w przyszłości. 

2. Ilekroć, w dalszych postanowieniach jest mowa o: 

1) „jednostce” – należy przez to rozumieć jednostkę samorządu terytorialnego (gminę, powiat 

lub samorząd województwa); 

2) „dotacji” – należy przez to rozumieć dotację celową udzielaną z rezerw celowych budżetu 

państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych; 

3) „Ministrze” – należy przez to rozumieć Ministra Administracji i Cyfryzacji. 

§ 2. 1. Jednostka może otrzymać dotację na dofinansowanie zadań własnych w zakresie,        

o którym mowa w § 1 ust. 1, jeżeli straty wywołane klęską żywiołową są nie mniejsze niż 5% 

planowanych dochodów własnych jednostki na rok bezpośrednio poprzedzający rok 

wystąpienia klęski żywiołowej. 

2. Wysokość dotacji nie może przekroczyć 80 % kosztów realizacji zadania, chyba że ustawa 

stanowi inaczej. 

3. Dotacja nie będzie udzielona, jeżeli wartość zadania, po udzieleniu zamówienia 

publicznego, jest mniejsza niż 40 tysięcy złotych. Wartość dotacji nie może być niższa niż 32 

tysiące złotych. 

4. Dotacja może być przeznaczona jedynie na pokrycie kosztów materiałów i urządzeń oraz 

kosztów robót budowlano - montażowo - instalacyjnych. Nie uwzględnia się wydatków 

ponoszonych na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej, wynagrodzenia dla 

osób sprawujących nadzór inwestorski lub autorski i kierowników robót oraz innych 

wydatków, niemających bezpośredniego związku z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych 

w ramach zadania będącego przedmiotem dofinansowania, w szczególności: kosztów znaków 

drogowych, organizacji i ochrony placów budowy i prac geodezyjnych. 
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§ 3. 1. Warunkiem uzyskania dotacji jest zgłoszenie potrzeb przez jednostkę do właściwego 

terytorialnie wojewody. 

2. Zgłoszenie potrzeb sporządzane jest na podstawie ustaleń komisji do spraw szacowania 

strat powołanej przez jednostkę i powinno obejmować: 

1) oznaczenie jednostki, w tym dane adresowe; 

2) rodzaj klęski żywiołowej oraz datę jej wystąpienia; 

3) opis zadania przedstawianego do dofinansowania, zgodny z protokołem szkód 

sporządzonym przez komisję; 

4) szacunkowy koszt realizacji zadania; 

5) wnioskowaną kwotę dotacji; 

6) przewidywany termin wykonania zadania. 

§ 4. 1. Wojewoda niezwłocznie przesyła Ministrowi zbiorcze zestawienie zgłaszanych 

potrzeb z terenu województwa zawierające dane, o których mowa w § 3 ust. 2 wraz                 

z propozycjami dofinansowania określonymi na podstawie ustaleń komisji wojewódzkiej,        

o której mowa w § 5. 

2. Propozycje dofinansowania zadań, o których mowa w ust. 1, powinny być 

usystematyzowane, zaczynając od zadań najpilniejszych. 

§ 5. 1. W celu przygotowania propozycji dofinansowania, o których mowa w § 4 ust. 1, 

wojewoda powołuje wojewódzką komisję do spraw weryfikacji strat określonych przez 

komisje powołane przez jednostki. 

2. Komisja wojewódzka sporządza protokół weryfikacji strat określonych przez komisję 

powołaną przez jednostkę. 

3. Protokół komisji wojewódzkiej powinien być sporządzony z zastosowaniem wytycznych 

zawartych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych           

w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389), albo innych przepisów 

wydanych na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.). Postanowienie stosuje się do 

protokołu komisji do spraw szacowania strat powołanej przez jednostkę, o której mowa w § 3 

ust. 2. 

§ 6. 1. Minister (właściwy Sekretarz Stanu lub Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 

Administracji i Cyfryzacji), na podstawie zbiorczego zestawienia, o którym mowa w § 4 ust. 

1, wydaje promesy dofinansowania zadań. 

2. Promesy przekazywane są do jednostek, którym przyznano dofinansowanie oraz do 

wiadomości właściwych wojewodów. 

3. Przed wydaniem promesy, pracownicy Departamentu do spraw Usuwania  Skutków  Klęsk 

Żywiołowych Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji mogą przeprowadzić wizytację 

terenową zadania w celu ustalenia, czy zgłoszenie potrzeb, o którym mowa w § 3, jest 

uzasadnione i zgodne ze stanem faktycznym. 

§ 7. 1. Promesa stanowi zobowiązanie do przekazania, jednostce w niej określonej, dotacji na 

realizację zadania związanego z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych. 

2. Promesa informuje o wysokości dofinansowania z rezerwy celowej budżetu państwa, 

określa przeznaczenie środków i maksymalny procentowy ich udział w wartości zadania,        

a także określa dokumenty niezbędne do zawarcia umowy o dotację oraz miejsce i termin ich 

złożenia. 

3. Wykaz dokumentów niezbędnych do przygotowania umowy o dotację określa załącznik    

nr 1 do niniejszych wytycznych. 

§ 8. 1. Wojewoda, na podstawie promes wystawionych przez Ministra, ustaleń komisji 

wojewódzkiej oraz dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 3, zawiera z jednostkami umowy 
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o dotacje, o których mowa w art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.). 

2. Ramowy wzór umowy wraz z formularzem rozliczenia końcowego kosztów zadania 

określa załącznik nr 2 do niniejszych wytycznych. 

3. Wojewoda może, w uzasadnionych przypadkach, zawierać aneksy lub ugody do umów,       

o których mowa w ust. 1. 

4. Zmiana umowy (aneks do umowy) lub treść ugody, o których mowa w ust. 3, nie może być 

sprzeczna z postanowieniami promes udzielonych przez Ministra. 

§ 9. 1. Umowa o dotację, zawarta z jednostką nieposiadającą promesy Ministra, nie będzie 

realizowana ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie 

skutków klęsk żywiołowych. 

2. Postanowienie, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio do części dotacji, która 

stanowi różnicę pomiędzy kwotą określoną w umowie o dotację, a kwotą określoną                

w promesie Ministra, (zawarcie umowy, w której kwota dotacji jest większa od kwoty 

określonej w promesie Ministra ). 

§ 10. 1. Wojewoda, na podstawie zawartych z jednostkami umów o dotacje, występuje do 

Ministra Finansów z wnioskiem o uruchomienie środków z rezerwy celowej budżetu państwa 

na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, wojewoda przesyła za pośrednictwem Ministra. 

3. Minister opiniuje wniosek wojewody i niezwłocznie przekazuje go do Ministra Finansów. 

§ 11. Wojewoda, niezwłocznie po zwiększeniu wydatków przez Ministra Finansów, dokonuje 

podziału uruchomionej kwoty i przekazuje jednostkom środki wynikające z zawartych umów 

o dotacje, z zastrzeżeniem postanowień § 9. 

§ 12. Wojewoda zatwierdza, w zakresie rzeczowym i finansowym, rozliczenia dotacji 

przyznanych jednostkom na podstawie umów, o których mowa w § 8 ust. 1, zgodnie z art. 

152 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. 

§ 13. 1. Kontrole wykonania umów, o których mowa w § 8 ust. 1, oraz wykorzystania dotacji 

przyznanych tymi umowami wykonują właściwi wojewodowie (osoby upoważnione) lub 

pracownicy Departamentu do spraw Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych Ministerstwa 

Administracji i Cyfryzacji. 

2. Kontrole, o których mowa w ust. 1, wykonywane są na podstawie planów kontroli 

sporządzonych przez właściwych terytorialnie wojewodów lub na podstawie planów kontroli 

zatwierdzonych przez Ministra, z zastrzeżeniem § 18. Niniejsze postanowienie nie wyklucza 

kontroli doraźnych. 

3. Plany kontroli sporządzone przez właściwych terytorialnie wojewodów przesyłane są 

niezwłocznie do wiadomości Ministra. 

§ 14. 1. Wojewodowie, w terminie do 15 lutego następnego roku, przesyłają Ministrowi 

zbiorcze informacje o sposobie wykorzystania środków dotacji przyznanych jednostkom na 

podstawie umów, o których mowa w § 8 ust. 1. 

2. Zbiorcze informacje, o których mowa w ust. 1, powinny obejmować dane wg stanu na 

dzień 31 grudnia danego roku. 

3. Zbiorcze informacje powinny zawierać w szczególności: 

1) oznaczenie jednostki; 

2) oznaczenie zadania będącego przedmiotem dofinansowania; 

3) wartość dofinansowanego zadania, po udzieleniu zamówienia publicznego; 

4) kwotę dotacji przyznanej na dofinansowanie zadania; 

5) dane o kwocie wykorzystanej dotacji przez jednostkę; 

6) informację o kwocie dotacji podlegającej zwrotowi do budżetu państwa oraz przyczynach 

zwrotu całości lub części dotacji. 
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§ 15. Niniejsze wytyczne stosuje się odpowiednio do dotacji udzielanych jednostkom na 

zabezpieczenie wąwozów lessowych, z wyłączeniem postanowień § 2 ust. 1. 

§ 16. W sprawach rozliczenia dotacji i zadań wszczętych i niezakończonych na podstawie 

Wytycznych Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zasad i trybu 

uruchamiania środków budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania 

związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków zdarzeń noszących znamiona klęsk 

żywiołowych, zatwierdzonych 3 lutego 2011 r., stosuje się ww. zasady, z zastrzeżeniem, że 

zadania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wykonuje Minister Administracji          

i Cyfryzacji, który na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów           

z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra 

Administracji 

i Cyfryzacji (Dz. U. Nr 248, poz. 1479), kieruje działem administracji rządowej – 

administracja publiczna. 

§ 17. W sprawach podziału rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie 

skutków klęsk żywiołowych oraz rozliczenia dotacji i zadań, wszczętych i niezakończonych 

na podstawie Wytycznych Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie zasad i trybu 

uruchamiania środków budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania 

związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków zdarzeń noszących znamiona klęsk 

żywiołowych, zatwierdzonych 13 lutego 2012 r., stosuje się niniejsze wytyczne. 

§ 18. Plany kontroli, o których mowa w § 13 ust. 2, zatwierdzone przez Ministra Spraw 

Wewnętrznych, zachowują moc. 

§ 19. Niniejsze wytyczne nie mają zastosowania do spraw, o których mowa w Wytycznych 

Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie ubiegania się o dofinansowanie zadań Projektu 

„Osłona Przeciwosuwiskowa” polegających na naprawie, odbudowie, budowie, 

przeniesieniu, stabilizacji i ulepszeniu infrastruktury publicznej zniszczonej bądź zagrożonej 

przez ruchy osuwiskowe ziemi lub erozje brzegu morskiego, zatwierdzonych dnia                   

15 października 2012 r. 

§ 20. Wytyczne wchodzą w życie z dniem ich zatwierdzenia z zastrzeżeniem, że stosuje się je 

od dnia 8 września 2012 r. 

 

 

WYTYCZNE 

Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 grudnia 2012 r. 

Zmieniające Wytyczne w sprawie zasad i trybu uruchamiania środków budżetu państwa 

dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania związane z przeciwdziałaniem                        

i usuwaniem skutków zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych, 

zatwierdzone dnia 15 października 2012 r. 

 

§ 1. W Wytycznych Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie zasad i trybu uruchamiania 

środków budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania związane 

z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych, 

zatwierdzonych dnia 15 października 2012 r., wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 2: 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Dotacja nie będzie udzielona, jeżeli wartość zadania, po udzieleniu zamówienia 

publicznego, jest mniejsza niż 50 tysięcy złotych. Wartość dotacji nie może być niższa niż     

40 tysięcy złotych.”; 

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 
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„3a. Zadania nie mogą być łączone w celu obejścia postanowień, o których mowa w ust. 3, 

chyba że zadania są ze sobą funkcjonalnie związane - w szczególności dotyczące wykonania 

obiektu drogowego wraz z innym obiektem liniowym w ciągu tej drogi (np. siecią 

wodociągową) lub wykonania obiektu drogowego wraz z obiektem mostowym w ciągu 

drogi.”; 

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Dotacja może być przeznaczona jedynie na pokrycie kosztów materiałów i urządzeń oraz 

kosztów robót budowlano - montażowo - instalacyjnych. Koszty wynikające z technologii 

robót, jak tymczasowe drogi, oznakowanie objazdów, wycinka drzew oraz koszty znaków 

drogowych mogą być pokrywane ze środków stanowiących udział własny jednostki 

samorządu terytorialnego. Do całkowitych kosztów zadania nie zalicza się kosztów 

wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej, wynagrodzenia dla osób sprawujących 

nadzór inwestorski lub autorski i kierowników robót, organizacji i ochrony placów budowy      

i powykonawczych prac geodezyjnych oraz innych wydatków niemających bezpośredniego 

związku z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w ramach zadania będącego przedmiotem 

dofinansowania.”; 

2) § 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Po otrzymaniu promesy i skompletowaniu dokumentów niezbędnych do przygotowania 

umowy, których wykaz określa załącznik nr 1 do niniejszych wytycznych, jednostka 

samorządu terytorialnego występuje do wojewody z wnioskiem o dotację na dofinansowanie 

zadania.”; 

3) po § 19 dodaje się § 19a w brzmieniu: 

„§19a. Niniejsze wytyczne nie mają zastosowania do spraw, o których mowa w Wytycznych 

Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie zasad i trybu uruchamiania środków budżetu 

państwa dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania związane z usuwaniem skutków 

ruchów osuwiskowych ziemi lub erozji brzegu morskiego lub przeciwdziałaniem tym 

zdarzeniom, zatwierdzonych dnia 21 grudnia 2012 r.”. 

§ 2. Załącznik nr 1 do Wytycznych Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie zasad i trybu 

uruchamiania środków budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania 

związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków zdarzeń noszących znamiona klęsk 

żywiołowych, zatwierdzonych dnia 15 października 2012 r., otrzymuje brzmienie określone    

w załączniku nr 1 do niniejszych Wytycznych. 

§ 3. Załącznik nr 2 do Wytycznych Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie zasad i trybu 

uruchamiania środków budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania 

związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków zdarzeń noszących znamiona klęsk 

żywiołowych, zatwierdzonych dnia 15 października 2012 r., otrzymuje brzmienie określone    

w załączniku nr 2 do niniejszych Wytycznych. 

§ 4. Wytyczne wchodzą w życie z dniem ich zatwierdzenia z zastrzeżeniem, że stosuje się je 

od dnia 1 stycznia 2013 r. 
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WYTYCZNE 

Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 30 grudnia 2013 r. 

Zmieniające Wytyczne w sprawie zasad i trybu uruchamiania środków budżetu państwa 

dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania związane z przeciwdziałaniem                            

i usuwaniem skutków zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych, zatwierdzone 

dnia 15 października 2012 r. 
 

§ 1. W Wytycznych Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie zasad i trybu uruchamiania 

środków budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania związane           

z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych, 

zatwierdzonych dnia 15 października 2012 r., zmienionych Wytycznymi z dnia 21 grudnia 

2012 r., zwanych dalej „Wytycznymi”, w § 10 wprowadza się następujące zmiany: 

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Wojewoda, na podstawie wniosków jednostek samorządu terytorialnego o dotacje                             

i innych  dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 3 lub zawartych z jednostkami umów                      

o dotacje, występuje do Ministra Finansów z wnioskiem o uruchomienie środków z rezerwy 

celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych.”; 

2) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Wniosek o uruchomienie środków z rezerwy celowej, o którym mowa w ust. 1,  

wojewoda przesyła za pośrednictwem Ministra.”. 

§ 2. W załączniku nr 2 do Wytycznych, § 5 ramowego wzoru umowy otrzymuje brzmienie: 

„§ 5. 1. Dotacja jest uruchamiana przez Ministra Finansów na wniosek Wojewody, 

posiadający pozytywną opinię Ministra Administracji i Cyfryzacji. 

2. Dotacja przekazywana jest jednostce samorządu terytorialnego przez Wojewodę na jej 

rachunek bankowy.”. 

§ 3. Wytyczne wchodzą w życie z dniem ich zatwierdzenia. 

 

 

Dokumenty niezbędne do przygotowania umowy z jednostką samorządu terytorialnego: 
 

1. Wniosek o dotację, skierowany do właściwego terytorialnie wojewody - wniosek 

powinien określać promesę Ministra, na podstawie której został sporządzony. 

2. Oświadczenie jednostki samorządu terytorialnego, że straty wywołane klęską żywiołową 

są nie mniejsze niż 5% planowanych dochodów własnych jednostki na rok bezpośrednio 

poprzedzający rok wystąpienia klęski żywiołowej. 

3. Kopie protokołów szkód sporządzonych przez komisję do spraw szacowania strat, 

powołaną przez organy jednostki samorządu terytorialnego.  

4. Kopie protokołów sporządzonych przez komisję wojewódzką do spraw weryfikacji strat.  

5. Oświadczenie potwierdzające zabezpieczenie środków finansowych, które jednostka 

samorządu terytorialnego przeznacza jako udział własny do zadania będącego 

przedmiotem wniosku wraz  z podaniem źródeł sfinansowania udziału własnego                 

(np. środki własne jednostki, kredyt, pożyczka,…).  

6. Kopia ogłoszenia o zamówieniu publicznym oraz kopia ogłoszenia o wyniku 

postępowania o zamówienie publiczne. 
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7. Kopie kosztorysu inwestorskiego oraz  kosztorysu ofertowego sporządzonego przez 

podmiot, któremu udzielono zamówienia publicznego, ewentualnie kopię innego 

dokumentu określającego szczegółowy opis zadania, zgodny z art. 150 pkt 1 ustawy          

o finansach publicznych. 

8. Kopia umowy z wykonawcą dofinansowywanego zadania. 

9. Kopia zgłoszenia robót dotyczących przedmiotowego zadania lub pozwolenia na budowę, 

ewentualnie kopia pozwolenia wodnoprawnego. 

10. Kopie uchwał o wyborze starosty, wicestarosty lub marszałków, wicemarszałków oraz 

pozostałych członków zarządu lub kopię zaświadczenia z gminnej/miejskiej komisji 

wyborczej stwierdzającego fakt wyborów Burmistrza/burmistrza/prezydenta miasta                   

w wyborach bezpośrednich oraz wyciąg z protokołu sporządzonego podczas sesji rady 

jednostki samorządu terytorialnego, podczas której nastąpiło złożenie ślubowania przez 

Burmistrza/burmistrza/prezydenta miasta lub inny dokument pozwalający stwierdzić,  

że ślubowanie zostało złożone. Ewentualnie kopia dokumentu upoważniającego inną 

osobę do składania oświadczeń woli w imieniu jednostki samorządu terytorialnego. 

11. Kopia uchwały o powołaniu skarbnika jednostki samorządu terytorialnego/głównego 

księgowego budżetu; ewentualnie kopia dokumentu upoważniającego inną osobę do 

kontrasygnaty  zobowiązań majątkowych.  

12. Oświadczenie, że zadanie będące przedmiotem wniosku o dotację jest zadaniem własnym 

jednostki samorządu terytorialnego. 

13. Oświadczenie o wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z dotacji oraz 

wydatków dokonanych z tych środków (z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej,       

wg której ujęta zostanie dotacja celowa z budżetu państwa). 

 

    Kopie dokumentów powinny zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem. 

 

Uszczegółowienie na stronie internetowej Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. 

 

 

    Wojewoda Mazowiecki wydał „Zarządzenie Nr 303 z dnia 18 czerwca 2014 

r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Wojewódzkiej do 

spraw weryfikacji strat powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski 

żywiołowej w infrastrukturze komunalnej”.  

     Dodatkowo opracowany został „Regulamin Komisji Wojewódzkiej do spraw 

weryfikacji strat powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski 

żywiołowej w infrastrukturze komunalnej”, który wszedł w życie z dniem         

18 czerwca 2014 r. 

 
Uszczegółowienie na stronie internetowej MUW w Warszawie – www.mazowieckie.pl              

w zakładce Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – Sprawy Oddziału 

Rolnictwa i Usuwania Skutków Sytuacji Kryzysowych –  Aktualności. 

http://www.mazowieckie.pl/
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10. PROCEDURY URUCHOMIANIA REZERW 

STRATEGICZNYCH 
 

Skuteczna realizacja zadań wymaga utrzymania przez państwo 

stosownego poziomu strategicznych rezerw strategicznych. 
 

 Zasoby rezerw strategicznych mogą być wykorzystywane w okresie 

zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny oraz            

w czasie podwyższenia gotowości obronnej państwa, jak również w przypadku 

zaistnienia sytuacji kryzysowych. 
 

 Uruchamianie i zwalnianie rezerw strategicznych następuje na podstawie 

przepisów dotyczących tworzenia, gospodarowania, dysponowania                       

i finansowania rezerw państwowych, kontroli i tworzenia systemu 

informacyjnego o rezerwach strategicznych. 
 

 Rezerwy strategiczne  stanowią wyodrębniony majątek Skarbu Państwa. 

 Wykonywanie zadań w zakresie rezerw koordynuje minister właściwy    

do spraw gospodarki. 
 

 Organy administracji samorządowej monitorują rozwój sytuacji 

kryzysowej, stwarzającej zaistnienia zagrożenia życia ludzkiego oraz 

drastycznego pogorszenia się warunków bytowych ludności lub możliwości 

znacznych szkód i strat materialnych, wynikających z nieprzewidzianych 

zdarzeń i okoliczności oraz klęsk żywiołowych i sytuacji kryzysowych               

w przypadku bezwzględnej potrzeby użycia rezerw strategicznych.  
 

Wniosek o uruchomienie rezerw strategicznych Burmistrz kieruje do 

wojewody. 
 

Podstawą prawną regulującą rezerwy strategiczne jest „Ustawa z dnia      

29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych (Dz. U. 2010 r. nr 229,    

poz. 1496 z późn. zm)”. 

 
Uszczegółowienie – „Procedura uruchamiania rezerw strategicznych (PRK – 11)”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     



280 

11. STOPNIE ALARMOWE 

 
        Na podstawie Zarządzenia nr 74 Prezesa Rady Ministrów z dnia               

12 października 2011 r. w sprawie wykazu przedsięwzięć i procedur systemu 

zarządzania kryzysowego wraz z załącznikami nr 5 i 6 tworzone są na terenie 

gminy warunki organizacyjne, poprzez działania porządkowo-ochronne do 

przeciwdziałania i minimalizowania skutków ataków terrorystycznych lub 

sabotażowych dla zapewnienia bezpieczeństwa i ciągłości funkcjonowania 

Gminy Wyszków.  
 

        W zależności od charakteru zdarzenia realizowane są przedsięwzięcia 

zgodne ze stopniami alarmowymi. 

 
Uszczegółowienie w „Moduły zadaniowe realizowane przez Gminę Wyszków w ramach 

poszczególnych stopni alarmowych”. 

 

 

12. OCHRONA INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ 
 

Podstawowa infrastruktura krytyczna obejmuje: 
 

        -  zaopatrzenie w energię, surowce energetyczne i paliwa, 

        -  łączności, 

        -  sieci teleinformatycznych, 

        -  finansowe, 

        -  zaopatrzenie w żywność, 

        -  zaopatrzenie w wodę, 

        -  ochrony zdrowia, 

        -  transportowe, 

        -  ratownicze, 

        -  zapewniające ciągłość działania administracji publicznej, 

        -  produkcji, składowania, przechowywania i stosowania substancji 

           chemicznych i promieniotwórczych, w tym rurociągi substancji 

           niebezpiecznych. 
 

       Infrastruktura krytyczna pełni kluczową rolę w funkcjonowaniu państwa       

i życiu jego obywateli. 

       Przez ochronę infrastruktury krytycznej należy rozumieć wszelkie działania 

zmierzające do zapewnienia funkcjonalności, ciągłości działań i jej 

integralności. 

           Na terenie Gminy Wyszków nie występują obiekty, instalacje i systemy 

infrastruktury krytycznej wskazane w wykazie wydanym przez dyrektora 

Rządowego Centrum Bezpieczeństwa 
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1.  SPOSÓB AKTUALIZACJI PLANU I ZAŁĄCZNIKÓW  

FUNKCJONALNYCH 
     

 

 Plan Zarządzania Kryzysowego Gminy Wyszków podlega aktualizacji, a 

cykl planowania nie może być dłuższy niż 2 lata. 
 

    Podmioty uczestniczące w realizacji zadań zawartych w planie są 

zobowiązane do bezzwłocznego sygnalizowania potrzeby dokonania w nim 

zmian. 
 

    Aktualizacja Gminnego Planu Reagowania Kryzysowego jest 

ewidencjonowana i może nastąpić w następujących przypadkach:  
 

-    zmiana w aktach prawnych, które były podstawą opracowania planu, 

-    reformy struktur i zmiany kompetencji organów administracji 

samorządowej, 

-    pod wpływem między innymi - wniosków z rzeczywistych sytuacji 

kryzysowych, ćwiczeń i szkoleń. 
 

    Aktualizacja planu może przyjąć następujące formy:  
 

-    korekt planu w przypadku niewielkich zmian, 

-    aneksu do istniejącego planu, 

-    opracowanie nowego planu w sytuacji braku możliwości aktualizacji. 
 

     Po dokonaniu aktualizacji planu zmiany uzgadnia się z uczestnikami 

zarządzania kryzysowego szczebla gminnego. 
  

     Aneks i nowy plan podlega zatwierdzeniu przez starostę. 
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2. AKTUALIZACJA PLANU I ZAŁĄCZNIKÓW 

FUNKCJONALNYCH 

 

 

Lp. Zakres zmian 
Data  

aktualizacji 

Osoba aktualizująca 

imię i nazwisko podpis 

1 2 3 4 5 
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Lp. Zakres zmian 
Data  

aktualizacji 

Osoba aktualizująca 

imię i nazwisko podpis 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

 

 
   

 

 

 


