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1. Dokumenty odniesienia 

Akty prawne: 
 

Ustawy 
 

 ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.2015.1445               
z późn. zm.), 

 ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym  (Dz.U.2013.1166                    
z późn. zm) 

 ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym 
(Dz.U.2013.757 z późn. zm.), 

 ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz.U.2014.333                 
z późn. zm.), 

 ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym (Dz. U.2014.1191), 
 ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.2015.163 z późn. zm.), 
 ustawa z dnia 21 marca 1985 r.o drogach publicznych (Dz.U.2015.460 z późn. zm.), 
 ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U.2013.1340           

z późn. zm)  
 ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U.2016.191), 
 ustawa z dnia z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.2015.355 z późn. zm.), 
 ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.2013.1409 z późn. zm.), 
 ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej                            

(Dz. U.       2015.1412), 
 ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami             

(Dz. U. 2014.1446), 
 ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U.2015.469 z późn. zm.), 
 ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U.2015.1297 z późn. 

zm.), 
 ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U.2013.1414 z późn. 

zm.), 
 ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2011r. Nr 116,               

poz. 675 z późn. zm), 
 ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 2012.1059 z późn. zm.), 
 ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U.2015.2100), 
 ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U.2015. 1482), 
 ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 151,              

poz. 1219 z późn. zm.), 
 ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agen-

cji Wywiadu (Dz. U.2015.1929), 
 ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. 2013. 686         

z późn. zm), 
 ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (Dz. U. 2014.1512 z późn. zm ),  
 ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony                       

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U.2015.827 z późn. zm.), 
 ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń                         

i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U.2013.947 z późn. zm.), 
 ustawa z dnia 22 listopada 2002 r. o wyrównywaniu strat majątkowych  wynikających 

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

 ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008r. Nr 45,             
poz. 271, z późn. zm.), 

 ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów  naftowych            
i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpie-
czeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. 2014.1695), 
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 ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób 

zakaźnych zwierząt (Dz. U.2014.1539 z późn. zm.), 
 ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz.U.2016.17 z późn. zm.), 
 ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych           

(Dz. U. 2015.678 z późn. zm.), 
 ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów                       

(Dz. U.2015.322), 
 ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych                                

(Dz. U. 2015.295 z późn. zm.), 
 ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę                               

i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U.2015.139), 
 ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych 

aktów prawnych (Dz. U. 2015.1484 z późn zm.), 
   ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2014.243 z późn. zm.). 
  ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o środkach  przymusu  bezpośredniego  i  broni          
       palnej (Dz.U.2013.628 z późn. zm.) 
 ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013. 21 z  poźn.  zm.) 
 ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu                                       

zmarłych (Dz.U.2015.2126)    
 ustawa  z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz.U.2013.885 z poźn. zm) 
 ustawa z dnia 20  czerwca 1997r. prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2012.1137                     

z późniejszymi zmianami). 
 Ustawa  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach  turystycznych   (Dz. U. z  2004 r.         

Nr 223, poz. 2268 z późn. zm); 
 ustawy  z  dnia  23  stycznia  2009  r.   o   wojewodzie   i   administracji   rządowej                           

w województwie (Dz.U.2015.525 z poźn. zm.), 
 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. 2012.1529 z póżn. zm.) 
 
Rozporządzenia 
 
 Rozporządzenie Rady Ministrów 4 stycznia 2010 roku w sprawie planu działań             

przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w sytuacjach szczególnych zagrożeń                
(Dz.U. Nr 15.poz.77), 

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

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

 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie warunków                   
i sposobu przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby 
obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach  (Dz. U. 2012. 741), 

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

 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia       
podmiotów właściwych w sprawach kontroli po zdarzeniu radiacyjnym żywności             
i środków żywienia zwierząt na zgodność z maksymalnymi dopuszczalnymi         
poziomami skażeń promieniotwórczych (Dz.U.Nr98, poz. 988); 

 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 07 stycznia 2013 r. w sprawie systemów 
wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów 
w tych sprawach (Dz. U.2013.96). 

 rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2015.1989) 
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 ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej 
(Dz.U.2013.628 z późn. zm.) 

 rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  18  lutego 2011 r.  
w sprawie  szczegółowych  zasad  organizacji   krajowego   systemu  ratowniczo -
gaśniczego (Dz.U.11.46.239); 

 dekret z dnia 23 kwietnia 1953 r. o świadczeniach w celu zwalczania klęsk              
żywiołowych (Dz.U.53.23.93 z późn. zm.); 

 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 1953 r. w sprawie wykonania art. 5  
dekretu o świadczeniach w celu zwalczania klęsk żywiołowych (Dz.U.53.37.158); 

 rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 sierpnia 2001 r.   
w sprawie sposobu udzielania przez Policję lub Straż Graniczną pomocy                
lub  asysty organowi egzekucyjnemu i egzekutorowi przy wykonywaniu czynności 
egzekucyjnych (Dz.U.01.101.1106); 

 rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie sposobu                 
przechowywania zwłok i szczątków (Dz.U.11.75.405); 

 rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania      
ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz.U.01.153.1783 ze zm.); 

 rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania      
zezwoleń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz.U.07.249.1866); 

 rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie wykazu chorób 
zakaźnych, w przypadku których stwierdzenie zgonu wymaga szczególnego         
postępowania ze zwłokami osób zmarłych na te choroby (Dz.U.01.152.1742); 

 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie wymagań, 
jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane                        
do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia (Dz.U.02.204.1728). 

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia  z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie współdziałania 
między organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Weterynaryjnej       
oraz Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie zwalczania zakażeń i chorób          
zakaźnych, które mogą być przenoszone ze zwierząt na ludzi lub z ludzi                 
na zwierzęta ( Dz.U.2013.160) 

 

  Akty prawa miejscowego 

 Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Kluczborku. 
 Zarządzenie Nr 15/2009 Starosty Kluczborskiego z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie   

powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego          
 Zarządzenie Nr 16/2009 Starosty Kluczborskiego z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie   

powołania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, 
 Zarządzenie Nr 17/2009 Starosty Kluczborskiego z dnia 13 marca 2009 r. w sprawie 

szczegółowych zasad i trybu informowania Powiatowego Centrum Zarządzania 
Kryzysowego w Kluczborku o zagrożeniach, zagrożeniach nadzwyczajnych             
i innych sytuacjach kryzysowych występujących na terenie powiatu                        
kluczborskiego.  
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Plany zewnętrzne 
 

 .„Plan Ratowniczy Powiatu Kluczborskiego” – Komendant Powiatowy Państwowej 
Straży Pożarnej w Kluczborku; 

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

  „Plany gotowości zwalczania –   Powiatowy   Lekarz   Weterynarii  w   Kluczborku; 
 wysoce zjadliwej grypy ptaków – HPAI”, 
 afrykańskiego pomoru świń – ASF”,  
 choroby niebieskiego języka – BTV”, 
 pryszczycy – MFD”, 
 choroby pęcherzykowej świń – SVD”, 
 klasycznego pomoru świń – CSF”, 
 gąbczastej encefalopatii bydła – BSE”, 
 rzekomego pomoru drobiu – ND,”  
-         zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego ryb łososiowatych.                      

  „ Plan   postępowania   przeciwepidemicznego  Państwowego   Powiatowego     
  Inspektora    Sanitarnego   w    Kluczborku ;    

  Wyciąg  z „Planu udziału Wojewódzkiego   Sztabu  Wojskowego   w    przypadku 
wystąpienia  sytuacji  kryzysowych”  –    Wojskowa    Komenda     Uzupełnień             
w  Brzegu; 

 Wojewódzki plan działania na wypadek  epidemii”  – Wydział Bezpieczeństwa               
      i Zarządzania Kryzysowego Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego; 
 „Wojewódzki    plan    postępowania     awaryjnego     na     wypadek     zdarzeń 

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

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

 
Plany wewnętrzne 
 

 „Plan ochrony zabytków powiatu kluczborskiego na wypadek konfliktu zbrojne-
go i sytuacji kryzysowej” –Samodzielne stanowisko ds. Ochrony Dóbr Kultury         
Starostwa Powiatowego w Kluczborku; 

 „Plan ewakuacji (przyjęcia) ludności II stopnia powiatu kluczborskiego                  
na wypadek masowego zagrożenia” – Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania 
Kryzysowego i Promocji Zdrowia Starostwa Powiatowego w Kluczborku;  

 „Plan operacyjny ochrony przed powodzią powiatu kluczborskiego” –              
Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia             
Starostwa Powiatowego w Kluczborku; 

 „Powiatowy plan dystrybucji preparatu jodowego w postaci tabletek jodowych” 
– Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia                  
Starostwa Powiatowego w Kluczborku;    

 „Plan    awaryjnego    zabezpieczenia     komunikacji     drogowej   w    powiecie   
kluczborskim”   –   Wydział    Komunikacji   i    Transportu   Starostwa Powiatowego  
w Kluczborku; 

 „Plan zaopatrzenia ludności w  wodę   pitną    w    warunkach   specjalnych”    –   
    Wydział  Spraw   Obywatelskich,   Zarządzania   Kryzysowego  i   Promocji                      

Zdrowia  Starostwa Powiatowego w Kluczborku.   
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2. Cel Planu Zarządzania Kryzysowego 
Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego zwany dalej Planem – stanowi jedno            

z podstawowych narzędzi Starosty Kluczborskiego oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania 
Kryzysowego w przypadku wystąpienia zagrożenia powodującego lub mogącego spowodo-
wać sytuację kryzysową o skutkach wykraczających poza granicę jednej gminy lub takie, 
które wymagają zaangażowania sił i środków przekraczających możliwości reagującej gminy 
– szczebla powiatowego i wojewódzkiego. 

Celem ww. Planu jest zapewnienie systemowego, skoordynowanego i efektywnego 
reagowania administracji publicznej powiatu kluczborskiego na zdarzenia kryzysowe,              
zapewniającego właściwe prowadzenie działań, głównie w zakresie odpowiedzialności           
dotyczącej: kierowania i nadzoru, informowania, ostrzegania i alarmowania ludności,                
łączności, ratownictwa, ewakuacji, pomocy społecznej, pomocy medycznej i porządku              
publicznego. 

Plan ma zastosowanie do operacyjnych działań Starosty Kluczborskiego i podległych 
mu służb  w każdej fazie zarządzania kryzysowego. Jego celem jest:  

 przydzielenie instytucjom i osobom fizycznym z terenu powiatu obowiązków dotyczą-
cych wykonania określonych zadań w określonym miejscu i czasie, w sytuacji  gdy 
wypadek wymaga podjęcia czynności reagowania kryzysowego przez dany szczebel 
administracyjny;  

 ustalenie zależności kierowania i współdziałania między instytucjami (organizacjami)               
i pokazanie, jak działania reagowania będą koordynowane;  

 określenie, jak ludzie i ich mienie będą chronieni w czasie sytuacji kryzysowej;  
 określenie działań zmierzających do zapewnienia funkcjonalności, ciągłości działań            

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

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

Treść planu odniesiono do: 
 Sytuacji (stanów kryzysowych) będących następstwem:  

a. działania sił przyrody;  
b. katastrof i wypadków wynikających z działalności człowieka;  
c. zdarzeń naruszających bezpieczeństwo obywateli i porządek publiczny,              

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

 Etapów zarządzania kryzysowego:  
1. zapobieganiu sytuacjom kryzysowym;  
2. przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych 

działań;  
3. reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych;  
4. usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej.  
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4. Arkusz aktualizacji 

 
 
 

Lp.       Opis aktualizacji 
Nazwisko i imię,          

stanowisko służbowe 
  Data Podpis 

1. 

 
 
 
 

   

2. 

 
 
 
 

   

3. 

 
 
 
 
 

   

4. 

 
 
 
 
 

   

5. 

 
 
 
 
 

   

6. 

 
 
 
 
 

   

7. 

 
 
 
 
 

   

8. 
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Lp. Opis aktualizacji Nazwisko i imię,         

stanowisko służbowe 

 Data Podpis 

9.  
 
 
 
 
 

   

10.  
 
 
 
 

   

11. 

 
 
 
 

   

12. 

 
 
 
 

   

13. 

 
 
 
 
 

   

14. 

 
 
 
 
 

   

15. 

 
 
 
 
 

   

16. 

 
 
 
 

   

17. 

 
 
 
 

   

 
 
 



15 
 

 

Lp. Opis aktualizacji 
Nazwisko i imię,    sta-

nowisko służbowe 
  Data Podpis 

18. 

 
 
 
 

   

19. 

 
 
 
 

   

20. 

 
 
 
 

   

21. 

 
 
 
 
 

   

22. 

 
 
 
 
 

   

23. 

 
 
 
 
 

   

24. 

 
 
 
 
 

   

25. 
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6. Rozdzielnik 

Lp. Nazwa instytucji / osoba Egz. nr 
Data              

otrzymania 

 
Uwagi 

 

1. 
 
Starosta Kluczborski 

 
1 
 

  

 
2. 

Wicestarosta Kluczborski 
 
2 
 

  

 
3. 

Sekretarz Powiatu 
 
3 
 

  

4. 
Komendant Powiatowy Państwowej Straży 
Pożarnej  w Kluczborku 
 

4 
  

5. 
Komendant Powiatowy Policji w Kluczborku 
 
 

5 
  

6. 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny                             
w Kluczborku  
 

6 
  

7. 
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kluczborku 
 
 

7 
  

8. 
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego                        
w Kluczborku 
 

8 
  

9. 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Kluczborku 
 

9 
  

10. 
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych                       
w Kluczborku 
 

10 
  

11. 

Kierownik Wojewódzkiego Zarządu                 
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu   
Oddział  w Kluczborku 
 

11 

  

12. 

Kierownik Wojewódzkiego Inspektoratu 
Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu  
Oddział w Kluczborku  
 

12 

  

13. 

Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Ochrony  
Środowiska i LeśnictwaStarostwa                
Powiatowego w Kluczborku 
 

13 
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7. Tabela funkcjonalna posługiwania się: 

 
1. procedurami reagowania kryzysowego; 
2. standardowymi procedurami operacyjnymi; 
3. procedurami realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. 
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Zagrożenia 
Numer i nazwa procedury 

reagowania kryzysowego – 
PRK  

Numer i nazwa standardowej procedury operacyjnej – SPO  
Numer i nazwa procedury realizacji 

zadań z zakresu zarządzania          
kryzysowego – PZK 

INNE 

 
1. Powódź 

PRK – 1 – Postępowanie         
podczas  zagrożenia powodzio-
wego lub wystąpienia powodzi 

 

SPO – 1 – Organizowanie punktu informacyjnego dla ludności 
SPO – 3 – Informowanie ludności o zagrożeniach 
SPO – 4 – Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo 
przyjęty aktów prawnych  
SPO – 6 – Ostrzeganie i alarmowanie o zagrożeniach wynikających ze zjawisk 
hydrometeorologicznych 
SPO – 7 – Ostrzeganie i alarmowanie ludności 
SPO – 8 – Uruchamianie i działanie zespołu zarządzania kryzysowego 
SPO – 9A – Działanie centrum zarządzania kryzysowego po otrzymaniu ostrze-
żenia hydrologiczno-meteorologicznego – intensywne opady deszczu, zagroże-
nie powodziowe, roztopy 
SPO – 11 – Wykorzystywanie sprzętu z magazynu przeciwpowodziowego 
SPO – 12 – Ocenianie i dokumentowanie szkód 
SPO – 17 – Wprowadzenie świadczeń rzeczowych i osobistych 
SPO – 18 – Opracowanie zarządzenia w sprawie wprowadzenia czasowych 
ograniczeń na obszarze zagrożenia, w tym praw człowieka i obywatela 
SPO – 19 – Pozyskiwanie osadzonych w zakładach karnych 
SPO – 20 – Koordynowanie działań wolontariatu podczas prognozowanego 
zagrożenia i jego wystąpienia 
SPO – 21 – Wsparcie działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych 
SPO – 22 – Wsparcie ewakuacji dla jednostek samorządu terytorialnego  
SPO – 23 – Wnioskowanie o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej 
SPO – 37 – Wdrożenie rozporządzenia odnośnie ograniczenia działalności 
edukacyjnej  
SPO – 41 – Uruchamianie zastępczych miejsc szpitalnych 

 

PZK – 1   Działania Wojewódzkiego 
Zarządu Melioracji i Urządzeń        
Wodnych w Opolu Oddział               
w Kluczborku  podczas zagrożenia 
powodziowego lub wystąpienia      
powodzi 

PZK – 2  Działania Powiatowej Stacji 
Sanitarno – Epidemiologicznej           
w Kluczborku podczas zagrożenia 
powodziowego lub wystąpienia     
powodzi 

PZK – 3  Działania Komendy            
Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Kluczborku podczas 
sytuacji kryzysowych 

PZK – 4   Działania Komendy         
Powiatowej Policji w Kluczborku 
podczas sytuacji kryzysowych 
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Zagrożenia 
Numer i nazwa procedury 

reagowania kryzysowego – 
PRK  

Numer i nazwa standardowej procedury operacyjnej – SPO  
Numer i nazwa procedury realizacji 

zadań z zakresu zarządzania           
kryzysowego – PZK 

INNE 

 
2. Pożary 

PRK – 2 – Postępowanie          
podczas pożarów  

SPO – 1 – Organizowanie punktu informacyjnego dla ludności 
SPO – 3 – Informowanie ludności o zagrożeniach 
SPO – 4 – Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo 
przyjęty aktów prawnych  
SPO – 5 – Informowanie o przekroczeniach dopuszczalnych albo alarmowych 
poziomów substancji niebezpiecznych  w powietrzu albo o możliwości takich 
przekroczeń 
SPO – 7 – Ostrzeganie i alarmowanie ludności 
SPO – 8 – Uruchamianie i działanie zespołu zarządzania kryzysowego 
SPO – 9I – Działanie centrum zarządzania kryzysowego w przypadku różnych 
zdarzeń 
SPO – 11 – Wykorzystywanie sprzętu z magazynu przeciwpowodziowego 
SPO – 12 – Ocenianie i dokumentowanie szkód 
SPO – 17 – Wprowadzenie świadczeń rzeczowych i osobistych 
SPO – 18 – Opracowanie zarządzenia w sprawie wprowadzenia czasowych 
ograniczeń na obszarze zagrożenia, w tym praw człowieka i obywatela 
SPO – 20 – Koordynowanie działań wolontariatu podczas prognozowanego 
zagrożenia i jego wystąpienia 
SPO – 21 – Wsparcie działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych 
SPO – 22 – Wsparcie ewakuacji dla jednostek samorządu terytorialnego  
SPO – 23 – Wnioskowanie o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej 
SPO – 41 – Uruchamianie zastępczych miejsc szpitalnych 

 

PZK – 3  Działania Komendy           
Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Kluczborku podczas 
sytuacji kryzysowych 

PZK – 4  Działania Komendy              
Powiatowej Policji w Kluczborku                              
podczas sytuacji kryzysowych 

PZK – 5  Działania  Powiatowego 
Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 
podczas pożarów i katastrof          
budowlanych 
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Zagrożenia 
Numer i nazwa procedury 

reagowania kryzysowego – 
PRK  

Numer i nazwa standardowej procedury operacyjnej – SPO  
Numer i nazwa procedury realizacji 

zadań z zakresu zarządzania            
kryzysowego – PZK 

INNE 

3.Huraganowy  
wiatr//trąba            
powietrzna 

PRK – 3 – Postępowanie         
podczas huraganowych wiatrów 
i trąb powietrznych 

 

SPO – 1 – Organizowanie punktu informacyjnego dla ludności 
SPO – 3 – Informowanie ludności o zagrożeniach 
SPO – 4 – Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo 
przyjęty aktów prawnych  
SPO – 6 – Ostrzeganie i alarmowanie o zagrożeniach wynikających ze zjawisk 
hydrometeorologicznych 
SPO – 8 – Uruchamianie i działanie zespołu zarządzania kryzysowego 
SPO – 9B – Działanie centrum zarządzania kryzysowego po otrzymaniu ostrze-
żenia hydrologiczno-meteorologicznego – silne burze, silne wiatry, zawieje, 
zamiecie śnieżne 
SPO – 11 – Wykorzystywanie sprzętu magazynu przeciwpowodziowego 
SPO – 12 – Ocenianie i dokumentowanie szkód 
SPO – 17 – Wprowadzanie świadczeń rzeczowych i osobistych 
SPO – 18 – Opracowanie zarządzenia w sprawie wprowadzenia czasowych 
ograniczeń na obszarze zagrożenia, w tym praw człowieka i obywatela 
SPO – 20 – Koordynowanie działań wolontariatu podczas prognozowanego 
zagrożenia i jego wystąpienia 
SPO – 21 – Wsparcie działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych 
SPO – 22 – Wsparcie ewakuacji dla jednostek samorządu terytorialnego  
SPO – 23 – Wnioskowanie o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej 
 

 

PZK – 3  Działania Komendy           
Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Kluczborku podczas 
sytuacji kryzysowych 

PZK – 4  Działania Komendy             
Powiatowej Policji w Kluczborku                              
podczas sytuacji kryzysowych 

PZK – 5 – Działania Powiatowego 
Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 
w Kluczborku podczas katastrof 
budowlanych 
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Zagrożenia 
Numer i nazwa procedury 

reagowania kryzysowego – 
PRK  

Numer i nazwa standardowej procedury operacyjnej – SPO  
Numer i nazwa procedury realizacji 

zadań z zakresu zarządzania           
kryzysowego – PZK 

INNE 

4. Mróz i opady 
śniegu 

PRK – 4 – Postępowanie         
podczas mrozów i opadów 
śniegu 

 

SPO – 1 – Organizowanie punktu informacyjnego dla ludności 
SPO – 3 – Informowanie ludności o zagrożeniach 
SPO – 4 – Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo 
przyjęty aktów prawnych  
SPO – 6 – Ostrzeganie i alarmowanie o zagrożeniach wynikających ze zjawisk 
hydrometeorologicznych 
SPO – 8 – Uruchamianie i działanie zespołu zarządzania kryzysowego 
SPO – 9C – Działanie centrum zarządzania kryzysowego po otrzymaniu ostrze-
żenia hydrologiczno-meteorologicznego – upały, silne mrozy 
SPO – 11 – Wykorzystywanie sprzętu z magazynu przeciwpowodziowego 
SPO – 12 – Ocenianie i dokumentowanie szkód 
SPO – 17 – Wprowadzanie świadczeń rzeczowych i osobistych 
SPO – 18 – Opracowanie zarządzenia w sprawie wprowadzenia czasowych 
ograniczeń na obszarze zagrożenia, w tym praw człowieka i obywatela 
SPO – 20 – Koordynowanie działań wolontariatu podczas prognozowanego 
zagrożenia i jego wystąpienia 
SPO – 21 – Wsparcie działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych 
SPO – 22 – Wsparcie ewakuacji dla jednostek samorządu terytorialnego  
SPO – 23 – Wnioskowanie o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej 
 

 

PZK – 1   Działania Wojewódzkiego 
Zarządu Melioracji i Urządzeń        
Wodnych w Opolu Oddział               
w Kluczborku  podczas zagrożenia 
powodziowego lub wystąpienia      
powodzi 

PZK – 4  Działania Komendy         
Powiatowej Policji w Kluczborku                              
podczas sytuacji kryzysowych 
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Zagrożenia 
Numer i nazwa procedury 

reagowania kryzysowego – 
PRK  

Numer i nazwa standardowej procedury operacyjnej – SPO  
Numer i nazwa procedury realizacji 

zadań z zakresu zarządzania            
kryzysowego – PZK 

INNE 

5.Susza i upał PRK – 5 – Postępowanie         
podczas suszy i upałów 

 

SPO – 1 – Organizowanie punktu informacyjnego dla ludności 
SPO – 3 – Informowanie ludności o zagrożeniach 
SPO – 4 – Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo 
przyjęty aktów prawnych  
SPO – 6 – Ostrzeganie i alarmowanie o zagrożeniach wynikających ze zjawisk 
hydrometeorologicznych 
SPO – 8 – Uruchamianie i działanie zespołu zarządzania kryzysowego 
SPO – 9C – Działanie centrum zarządzania kryzysowego po otrzymaniu ostrze-
żenia hydrologiczno-meteorologicznego – upały, silne mrozy 
SPO – 12 – Ocenianie i dokumentowanie szkód 
SPO – 17 – Wprowadzanie świadczeń rzeczowych i osobistych 
SPO – 18 – Opracowanie zarządzenia w sprawie wprowadzenia czasowych 
ograniczeń na obszarze zagrożenia, w tym praw człowieka i obywatela 
SPO – 21 – Wsparcie działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych 
SPO – 23 – Wnioskowanie o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej 
SPO – 41 – Uruchamianie zastępczych miejsc szpitalnych 

 

PZK – 3  Działania Komendy Powia-
towej Państwowej Straży Pożarnej 
w Kluczborku podczas sytuacji  
kryzysowych 

PZK – 4  Działania Komendy          
Powiatowej Policji w Kluczborku                              
podczas sytuacji kryzysowych 

PZK – 17 – Działania Wojewódzkiego 
Inspektoratu Ochrony Roślin             
i Nasiennictwa Oddział                        
w Kluczborku podczas zagrożenia 
wystąpieniem lub wystąpienia            
organizmów szkodliwych 
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Zagrożenia 
Numer i nazwa procedury 

reagowania kryzysowego – 
PRK  

Numer i nazwa standardowej procedury operacyjnej – SPO  
Numer i nazwa procedury realizacji 

zadań z zakresu zarządzania           
kryzysowego – PZK 

INNE 

6.Skażenia              
chemiczno-
ekologiczne 

PRK – 6 – Postępowanie        
podczas skażenia chemiczno-
ekologicznego 

 

SPO – 1 – Organizowanie punktu informacyjnego dla ludności 
SPO – 3 – Informowanie ludności o zagrożeniach 
SPO – 4 – Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo 
przyjęty aktów prawnych  
SPO – 5 – Informowanie o przekroczeniach dopuszczalnych albo alarmowych 
poziomów substancji niebezpiecznych w powietrzu albo o możliwości takich 
przekroczeń 
SPO – 7 – Ostrzeganie i alarmowanie ludności 
SPO – 8 – Uruchamianie i działanie zespołu zarządzania kryzysowego 
SPO – 9D – Działanie centrum zarządzania kryzysowego po otrzymaniu infor-
macji o poważnej awarii przemysłowej 
SPO – 11 – Wykorzystywanie sprzętu z magazynu przeciwpowodziowego 
SPO – 12 – Ocenianie i dokumentowanie szkód 
SPO – 17 – Wprowadzanie świadczeń rzeczowych i osobistych 
SPO – 18 – Opracowanie zarządzenia w sprawie wprowadzenia czasowych 
ograniczeń na obszarze zagrożenia, w tym praw człowieka i obywatela 
SPO – 20 – Koordynowanie działań wolontariatu podczas prognozowanego 
zagrożenia i jego wystąpienia 
SPO – 21 – Wsparcie działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych 
SPO – 22 – Wsparcie ewakuacji dla jednostek samorządu terytorialnego  
SPO – 23 – Wnioskowanie o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej 
SPO – 41 – Uruchamianie zastępczych miejsc szpitalnych 

 

PZK – 3  Działania Komendy           
Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Kluczborku podczas 
sytuacji kryzysowych 

PZK – 4  Działania Komendy            
Powiatowej Policji w Kluczborku                              
podczas sytuacji kryzysowych 

PZK – 6  Działanie Wojewódzkiego 
Inspektoratu Ochrony Środowiska 
w Opolu podczas skażenia chemicz-
no-ekologicznego 
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Zagrożenia 
Numer i nazwa procedury 

reagowania kryzysowego – 
PRK  

Numer i nazwa standardowej procedury operacyjnej – SPO  
Numer i nazwa procedury realizacji 

zadań z zakresu zarządzania           
kryzysowego – PZK 

INNE 

7.Wystąpienie         
zdarzeń  radiacyjnych 

PRK – 7 – Postępowanie          
podczas wystąpienia zdarzeń 
radiacyjnych  

SPO – 1 – Organizowanie punktu informacyjnego dla ludności 
SPO – 2 – Przekazywanie ludności informacji wyprzedzającej o zdarzeniu radia-
cyjnym 
SPO – 4 – Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo 
przyjęty aktów prawnych  
SPO – 8 – Uruchamianie i działanie zespołu zarządzania kryzysowego 
SPO – 9H – Działanie centrum zarządzania kryzysowego po otrzymaniu infor-
macji o zdarzeniu radiacyjnym 
SPO – 9J – Działanie centrum zarządzania kryzysowego w ramach krajowego 
systemu wykrywania skażeń i alarmowania 
SPO – 11 – Wykorzystywanie sprzętu z magazynu  przeciwpowodziowego 
SPO – 12 – Ocenianie i dokumentowanie szkód 
SPO – 16 – Wprowadzanie działań interwencyjnych po zdarzeniu radiacyjnym 
SPO – 17 – Wprowadzanie świadczeń rzeczowych i osobistych 
SPO – 18 – Opracowanie zarządzenia w sprawie wprowadzenia czasowych 
ograniczeń na obszarze zagrożenia, w tym praw człowieka i obywatela 
SPO – 20 – Koordynowanie działań wolontariatu podczas prognozowanego 
zagrożenia i jego wystąpienia 
SPO – 21 – Wsparcie działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych 
SPO – 22 – Wsparcie ewakuacji dla jednostek samorządu terytorialnego  
SPO – 23 – Wnioskowanie o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej 
SPO – 41 – Uruchomienie zastępczych miejsc szpitalnych 

 

PZK – 3  Działania Komendy          
Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Kluczborku podczas 
sytuacji kryzysowych 

 

PZK – 4  Działania Komendy         
Powiatowej Policji w Kluczborku                              
podczas sytuacji kryzysowych 
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Zagrożenia 
Numer i nazwa procedury 

reagowania kryzysowego – 
PRK  

Numer i nazwa standardowej procedury operacyjnej – SPO  
Numer i nazwa procedury realizacji 

zadań z zakresu zarządzania          
kryzysowego – PZK 

INNE 

8.Zagrożenia         
epidemiczne                          
i epidemia 

PRK – 8 – Postępowanie         
podczas zagrożenia             
epidemicznego i epidemii  

SPO – 1 – Organizowanie punktu informacyjnego dla ludności 
SPO – 3 – Informowanie ludności o zagrożeniach 
SPO – 4 – Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo 
przyjęty aktów prawnych  
SPO – 8 – Uruchamianie i działanie zespołu zarządzania kryzysowego 
SPO – 9I – Działanie centrum zarządzania kryzysowego w przypadku różnych 
zdarzeń 
SPO – 11 – Wykorzystywanie sprzętu z magazynu przeciwpowodziowego 
SPO – 17 – Wprowadzanie świadczeń rzeczowych i osobistych 
SPO – 18 – Opracowanie zarządzenia w sprawie wprowadzenia czasowych 
ograniczeń na obszarze zagrożenia, w tym praw człowieka i obywatela 
SPO – 19 – Pozyskiwanie osadzonych w zakładach karnych 
SPO – 20 – Koordynowanie działań wolontariatu podczas prognozowanego 
zagrożenia i jego wystąpienia 
SPO – 21 – Wsparcie działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych 
SPO – 23 – Wnioskowanie o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej 
SPO – 37 – Wdrożenie rozporządzenia odnośnie ograniczenia działalności 
edukacyjnej  
SPO – 41 – Uruchamianie zastępczych miejsc szpitalnych 

 

PZK – 3  Działania Komendy           
Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Kluczborku podczas 
sytuacji  kryzysowych 

PZK – 4  Działania Komendy           
Powiatowej Policji w Kluczborku                               
podczas sytuacji kryzysowych 

PZK – 7 Działania Powiatowej Stacji 
Sanitarno - Epidemiologicznej               
w Kluczborku  podczas zagrożenia 
epidemicznego i epidemii 
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Zagrożenia 
Numer i nazwa procedury 

reagowania kryzysowego – 
PRK  

Numer i nazwa standardowej procedury operacyjnej – SPO  
Numer i nazwa procedury realizacji 

zadań z zakresu zarządzania           
kryzysowego – PZK 

INNE 

9.1.   Zakłócenia    
         w dostawach   
         energii 

PRK – 9.1 – Postępowanie 
podczas zakłóceń w dostawach 
energii  

SPO – 1 – Organizowanie punktu informacyjnego dla ludności 
SPO – 3 – Informowanie ludności o zagrożeniach 
SPO – 4 – Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo 
przyjęty aktów prawnych  
SPO – 8 – Uruchamianie i działanie zespołu zarządzania kryzysowego 
SPO – 9I – Działanie centrum zarządzania kryzysowego w przypadku różnych 
zdarzeń 
SPO – 11 – Wykorzystywanie sprzętu z magazynu przeciwpowodziowego 
SPO – 17 – Wprowadzanie świadczeń rzeczowych i osobistych 
SPO – 18 – Opracowanie zarządzenia w sprawie wprowadzenia czasowych 
ograniczeń na obszarze zagrożenia, w tym praw człowieka i obywatela 
SPO – 19 – Pozyskiwanie osadzonych w zakładach karnych 
SPO – 20 – Koordynowanie działań wolontariatu podczas prognozowanego 
zagrożenia i jego wystąpienia 
SPO – 21 – Wsparcie działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych 
SPO – 23 – Wnioskowanie o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej 

 

PZK – 4  Działania Komendy             
Powiatowej Policji w Kluczborku                              
podczas sytuacji kryzysowych 

PZK – 8  Działanie   TAURON              
Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu 
podmiotu  odpowiedzialnego             
za dostawę  i dystrybucję energii  
podczas  zakłóceń w dostawach  
energii 
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Zagrożenia 
Numer i nazwa procedury 

reagowania kryzysowego – 
PRK  

Numer i nazwa standardowej procedury operacyjnej – SPO  
Numer i nazwa procedury realizacji 

zadań z zakresu zarządzania           
kryzysowego – PZK 

INNE 

9.2.  Zakłócenia   
  w dostawach  
  paliw 

PRK – 9.2 – Postępowanie 
podczas zakłóceń w dostawach 
paliwa  

SPO – 1 – Organizowanie punktu informacyjnego dla ludności 
SPO – 3 – Informowanie ludności o zagrożeniach 
SPO – 4 – Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo 
przyjęty aktów prawnych  
SPO – 8 – Uruchamianie i działanie zespołu zarządzania kryzysowego 
SPO – 9I – Działanie centrum zarządzania kryzysowego w przypadku różnych 
zdarzeń 
SPO – 20 – Koordynowanie działań wolontariatu podczas prognozowanego 
zagrożenia i jego wystąpienia 
SPO – 21 – Wsparcie działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych 
 

 

PZK – 4  Działania Komendy             
Powiatowej Policji w Kluczborku                               
podczas sytuacji kryzysowych 
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Zagrożenia 
Numer i nazwa procedury 

reagowania kryzysowego – 
PRK  

Numer i nazwa standardowej procedury operacyjnej – SPO  
Numer i nazwa procedury realizacji 

zadań z zakresu zarządzania             
kryzysowego – PZK 

INNE 

9.3.  Zakłócenia    
  w dostawach 
  gazu 

PRK – 9.3 – Postępowanie 
podczas zakłóceń w dostawach 
gazu  

SPO – 1 – Organizowanie punktu informacyjnego dla ludności 
SPO – 3 – Informowanie ludności o zagrożeniach 
SPO – 4 – Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo 
przyjęty aktów prawnych  
SPO – 5 – Informowanie o przekroczeniach dopuszczalnych albo alarmowych 
poziomów substancji niebezpiecznych w powietrzu albo o możliwości takich 
przekroczeń 
SPO – 7 – Ostrzeganie i alarmowanie ludności 
SPO – 8 – Uruchamianie i działanie zespołu zarządzania kryzysowego 
SPO – 9I – Działanie centrum zarządzania kryzysowego w przypadku różnych 
zdarzeń 
SPO – 20 – Koordynowanie działań wolontariatu podczas prognozowanego 
zagrożenia i jego wystąpienia 

 

PZK – 3  Działania Komendy Powia-
towej Państwowej Straży Pożarnej 
w Kluczborku podczas sytuacji  
kryzysowych 

PZK – 4  Działania Komendy           
Powiatowej Policji w Kluczborku                               
podczas sytuacji kryzysowych 

PZK – 9 – Działania Polskiej Spółki 
Gazownictwa Sp. z o.o.  Oddział           
w Zabrzu Zakład w Opolu                 
Rejon Dystrybucji Gazu                          
w Kluczborku 
podmiotu odpowiedzialnego                 
za dostawę i dystrybucję gazu 
podczas zakłóceń w dostawach gazu 
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Zagrożenia 
Numer i nazwa procedury 

reagowania kryzysowego – 
PRK  

Numer i nazwa standardowej procedury operacyjnej – SPO  
Numer i nazwa procedury realizacji 

zadań z zakresu zarządzania          
kryzysowego – PZK 

INNE 

9.4. Zakłócenia    
         w dostawie  
         energii  

  cieplnej 

PRK – 9.4 – Postępowanie 
podczas zakłóceń w dostawach 
energii cieplnej  

SPO – 1 – Organizowanie punktu informacyjnego dla ludności 
SPO – 3 – Informowanie ludności o zagrożeniach 
SPO – 4 – Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo 
przyjęty aktów prawnych  
SPO – 6 – Ostrzeganie i alarmowanie o zagrożeniach wynikających ze zjawisk 
hydrometeorologicznych 
SPO – 8 – Uruchamianie i działanie zespołu zarządzania kryzysowego 
SPO – 9I – Działanie centrum zarządzania kryzysowego w przypadku różnych 
zdarzeń 
SPO – 17 – Wprowadzanie świadczeń rzeczowych i osobistych 
SPO – 18 – Opracowanie zarządzenia w sprawie wprowadzenia czasowych 
ograniczeń na obszarze zagrożenia, w tym praw człowieka i obywatela 
SPO – 20 – Koordynowanie działań wolontariatu podczas prognozowanego 
zagrożenia i jego wystąpienia 
 

                 

PZK – 3  Działania Komendy             
Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Kluczborku podczas 
sytuacji kryzysowych 

PZK – 4  Działania Komendy             
Powiatowej Policji w Kluczborku                              
podczas sytuacji kryzysowych 

UWAGA: Podmioty odpowiedzialne  
za dostawę i dystrybucję energii  
cieplnej na terenie województwa, 
powiatów i gmin prowadzą działania 
zgodnie z posiadanymi planami 
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Zagrożenia 
Numer i nazwa procedury 

reagowania kryzysowego – 
PRK  

Numer i nazwa standardowej procedury operacyjnej – SPO  
Numer i nazwa procedury realizacji 

zadań z zakresu zarządzania            
kryzysowego – PZK 

INNE 

9.5.   Zakłócenia      
   w dostawach 
   wody 

PRK – 9.5 – Postępowanie 
podczas zakłóceń w dostawach 
wody  

SPO – 1 – Organizowanie punktu informacyjnego dla ludności 
SPO – 3 – Informowanie ludności o zagrożeniach 
SPO – 4 – Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo 
przyjęty aktów prawnych  
SPO – 6 – Ostrzeganie i alarmowanie o zagrożeniach wynikających ze zjawisk 
hydrometeorologicznych 
SPO – 8 – Uruchamianie i działanie zespołu zarządzania kryzysowego 
SPO – 9I – Działanie centrum zarządzania kryzysowego w przypadku różnych 
zdarzeń 
SPO – 11 – Wykorzystywanie sprzętu z magazynu przeciwpowodziowego 
SPO – 20 – Koordynowanie działań wolontariatu podczas prognozowanego 
zagrożenia i jego wystąpienia 
 

 

PZK – 3  Działania Komendy           
Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Kluczborku podczas 
sytuacji kryzysowych 

PZK – 4  Działania Komendy           
Powiatowej Policji  w Kluczborku                              
podczas sytuacji kryzysowych 

PZK – 10 – Działanie Powiatowej 
Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej 
Kluczborku podczas zakłóceń                  
w dostawach wody – skażenie ujęcia 
wody 
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Zagrożenia 
Numer i nazwa procedury 

reagowania kryzysowego – 
PRK  

Numer i nazwa standardowej procedury operacyjnej – SPO  
Numer i nazwa procedury realizacji 

zadań z zakresu zarządzania          
kryzysowego – PZK 

INNE 

10.1. Katastrofy 
   budowlane 

PRK – 10.1 – Postępowanie 
podczas katastrofy budowlanej 
 

SPO – 1 – Organizowanie punktu informacyjnego dla ludności 
SPO – 3 – Informowanie ludności o zagrożeniach 
SPO – 4 – Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo 
przyjęty aktów prawnych  
SPO – 7 – Ostrzeganie i alarmowanie ludności 
SPO – 8 – Uruchamianie i działanie zespołu zarządzania kryzysowego 
SPO – 9F – Działanie centrum zarządzania kryzysowego po otrzymaniu infor-
macji o poważnej katastrofie budowlanej 
SPO – 11 – Wykorzystywanie sprzętu z magazynu przeciwpowodziowego 
SPO – 21 – Wsparcie działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych 

 

PZK – 3  Działania Komendy            
Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Kluczborku podczas 
sytuacji kryzysowych 

PZK – 4  Działania Komendy              
Powiatowej Policji w Kluczborku                              
podczas sytuacji kryzysowych 

PZK – 5     Działania Powiatowego 
Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 
podczas pożarów i katastrof budowla-
nych 
PZK – 8  Działanie   TAURON              
Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu  
podmiotu   odpowiedzialnego         
za dostawę i dystrybucję energii  
podczas  zakłóceń w dostawach  
energii 

PZK – 9 – Działania Polskiej Spółki 
Gazownictwa Sp. z o.o.  Oddział            
w Zabrzu Zakład w Opolu                          
Rejon Dystrybucji Gazu                               
w Kluczborku 
podmiotu odpowiedzialnego                 
za dostawę i dystrybucję gazu 
podczas zakłóceń w dostawach gazu 
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Zagrożenia 
Numer i nazwa procedury 

reagowania kryzysowego – 
PRK  

Numer i nazwa standardowej procedury operacyjnej – SPO  
Numer i nazwa procedury realizacji 

zadań z zakresu zarządzania          
kryzysowego – PZK 

INNE 

10.2. Katastrofy  
   drogowe 

PRK – 10.2 – Postępowanie 
podczas katastrofy drogowej 
 

SPO – 1 – Organizowanie punktu informacyjnego dla ludności 
SPO – 2 – Przekazywanie ludności informacji wyprzedzającej o zdarzeniu radia-
cyjnym 
SPO – 3 – Informowanie ludności o zagrożeniach 
SPO – 4 – Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo 
przyjęty aktów prawnych  
SPO – 5 – Informowanie o przekroczeniach dopuszczalnych albo alarmowych 
poziomów substancji niebezpiecznych w powietrzu albo o możliwości takich 
przekroczeń 
SPO – 7 – Ostrzeganie i alarmowanie ludności 
SPO – 8 – Uruchamianie i działanie zespołu zarządzania kryzysowego 
SPO – 9E – Działanie centrum zarządzania kryzysowego po otrzymaniu infor-
macji o poważnej katastrofie drogowo-kolejowej 
SPO – 16 – Wprowadzanie działań interwencyjnych po zdarzeniu radiacyjnym 
SPO – 20 – Koordynowanie działań wolontariatu podczas prognozowanego 
zagrożenia i jego wystąpienia 
 

PZK – 3  Działania Komendy           
Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Kluczborku podczas 
sytuacji kryzysowych 
PZK – 4  Działania Komendy           
Powiatowej Policji w Kluczborku                              
podczas sytuacji kryzysowych 
PZK – 5     Działania Powiatowego 
Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 
podczas pożarów i katastrof budowla-
nych 
PZK – 8  Działanie   TAURON              
Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu 
podmiotu  odpowiedzialnego         
za dostawę i dystrybucję energii  
podczas  zakłóceń w dostawach  
energii 
PZK – 9 – Działania Polskiej Spółki 
Gazownictwa Sp. z o.o.  Oddział            
w Zabrzu Zakład w Opolu              
Rejon Dystrybucji Gazu                                  
w Kluczborku 
podmiotu odpowiedzialnego                 
za dostawę i dystrybucję gazu 
podczas zakłóceń w dostawach gazu 
PZK – 11   Działania Zarządu         
Dróg Powiatowych w Kluczborku  
podczas katastrofy drogowej 
PZK – 12   Działania Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w Opolu podczas 
katastrofy drogowej 
PZK – 13   Działania Rejonu                  
w Kluczborku Oddziału  Opole 
Generalnej Dyrekcji Dróg                
Krajowych i Autostrad podczas 
katastrofy drogowej 
PZK – 14 – Działania PKP Polskich 
Linii Kolejowych S.A. Zakładu Linii 
Kolejowych podczas katastrofy 
kolejowej 
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Zagrożenia 
Numer i nazwa procedury 

reagowania kryzysowego – 
PRK  

Numer i nazwa standardowej procedury operacyjnej – SPO  
Numer i nazwa procedury realizacji 
zadań z zakresu zarządzania kryzy-

sowego – PZK 
INNE 

10.3. Katastrofy  
   kolejowe 

PRK – 10.3 – Postępowanie 
podczas katastrofy kolejowej 
 

SPO – 1 – Organizowanie punktu informacyjnego dla ludności 
SPO – 3 – Informowanie ludności o zagrożeniach 
SPO – 4 – Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo 
przyjęty aktów prawnych  
SPO – 5 – Informowanie o przekroczeniach dopuszczalnych albo alarmowych 
poziomów substancji niebezpiecznych w powietrzu albo o możliwości takich 
przekroczeń 
SPO – 7 – Ostrzeganie i alarmowanie ludności 
SPO – 8 – Uruchamianie i działanie zespołu zarządzania kryzysowego 
SPO – 9E – Działanie centrum zarządzania kryzysowego po otrzymaniu infor-
macji o poważnej katastrofie drogowo-kolejowej 
SPO – 16 – Wprowadzanie działań interwencyjnych po zdarzeniu radiacyjnym 
SPO – 20 – Koordynowanie działań wolontariatu podczas prognozowanego 
zagrożenia i jego wystąpienia 
SPO – 21 – Wsparcie działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych 
 

PZK – 3  Działania Komendy          
Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Kluczborku podczas 
sytuacji kryzysowych 

PZK – 4  Działania Komendy               
Powiatowej Policji w Kluczborku  
   
PZK – 5    Działania Powiatowego 
Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 
podczas pożarów i katastrof budowla-
nych 
 
PZK – 8  Działanie   TAURON              
Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu 
podmiotu   odpowiedzialnego               
za dostawę i dystrybucję energii  
podczas  zakłóceń w dostawach  
energii 
 
PZK – 13   Działania Rejonu                  
w Kluczborku Oddziału  Opole 
Generalnej Dyrekcji Dróg                
Krajowych i Autostrad podczas 
katastrofy drogowej 
 
PZK – 14 – Działania PKP Polskich 
Linii Kolejowych S.A. Zakładu Linii 
Kolejowych podczas katastrofy  
kolejowej 
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Zagrożenia 
Numer i nazwa procedury 

reagowania kryzysowego – 
PRK  

Numer i nazwa standardowej procedury operacyjnej – SPO  
Numer i nazwa procedury realizacji 

zadań z zakresu zarządzania            
kryzysowego – PZK 

INNE 

11. Zagrożenie  
     wystąpienia               
      lub  
      wystąpienie  
      choroby 
      zwierząt 

PRK – 11 – Postępowanie 
podczas zagrożenia              
wystąpieniem lub wystąpienia 
choroby zwierząt  

SPO – 1 – Organizowanie punktu informacyjnego dla ludności 
SPO – 3 – Informowanie ludności o zagrożeniach 
SPO – 4 – Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo 
przyjęty aktów prawnych  
SPO – 8 – Uruchamianie i działanie zespołu zarządzania kryzysowego 
SPO – 9I – Działanie centrum zarządzania kryzysowego w przypadku różnych 
zdarzeń 
SPO – 11 – Wykorzystywanie sprzętu z magazynu przeciwpowodziowego 
SPO – 17 – Wprowadzanie świadczeń rzeczowych i osobistych 
SPO – 18 – Opracowanie zarządzenia w sprawie wprowadzenia czasowych 
ograniczeń na obszarze zagrożenia, w tym praw człowieka i obywatela 
SPO – 20 – Koordynowanie działań wolontariatu podczas prognozowanego 
zagrożenia i jego wystąpienia 
SPO – 21 – Wsparcie działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych 
SPO – 22 – Wsparcie ewakuacji dla jednostek samorządu terytorialnego  
SPO – 23 – Wnioskowanie o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej  

PZK – 15   Działania Powiatowego 
Inspektoratu Weterynarii                         
w Kluczborku podczas zagrożenia 
wystąpieniem lub wystąpienia choroby 
zwierząt 
 
PZK – 16   Działania Powiatowej 
Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej 
w Kluczborku  podczas zagrożenia 
wystąpieniem lub wystąpienia choroby 
zwierząt 
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Zagrożenia 
Numer i nazwa procedury 

reagowania kryzysowego – 
PRK  

Numer i nazwa standardowej procedury operacyjnej – SPO  
Numer i nazwa procedury realizacji 

zadań z zakresu zarządzania             
kryzysowego – PZK 

INNE 

12. Zagrożenie  
      wystąpienia              
      lub  
      wystąpienie  
      organizmu 
      szkodliwego 

PRK – 12 – Postępowanie 
podczas zagrożenia               
wystąpieniem lub wystąpienia 
organizmu szkodliwego   

SPO – 1 – Organizowanie punktu informacyjnego dla ludności 
SPO – 3 – Informowanie ludności o zagrożeniach 
SPO – 4 – Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo 
przyjęty aktów prawnych  
SPO – 8 – Uruchamianie i działanie zespołu zarządzania kryzysowego 
SPO – 9I – Działanie centrum zarządzania kryzysowego w przypadku różnych 
zdarzeń 
SPO – 12 – Ocenianie i dokumentowanie szkód 
SPO – 17 – Wprowadzanie świadczeń rzeczowych i osobistych 
SPO – 18 – Opracowanie zarządzenia w sprawie wprowadzenia czasowych 
ograniczeń na obszarze zagrożenia, w tym praw człowieka i obywatela 
SPO – 20 – Koordynowanie działań wolontariatu podczas prognozowanego 
zagrożenia i jego wystąpienia 
SPO – 22 – Wsparcie ewakuacji dla jednostek samorządu terytorialnego  
SPO – 23 – Wnioskowanie o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej 

 
PZK – 17 – Działania Wojewódzkiego 
Inspektoratu Ochrony Roślin             
i Nasiennictwa Oddział                        
w Kluczborku podczas zagrożenia 
wystąpieniem lub wystąpienia             
organizmu szkodliwego 
 
PZK –18 – Działania Nadleśnictw 
Regionalnej Dyrekcji  Lasów           
Państwowych  w Katowicach                  
i Leśnego Zakładu                             
Doświadczalnego w Siemianicach 
Uniwersytetu Przyrodniczego                 
w Poznaniu podczas zagrożenia 
wystąpieniem lub wystąpienia choroby 
roślin 
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Zagrożenia 
Numer i nazwa procedury 

reagowania kryzysowego – 
PRK  

Numer i nazwa standardowej procedury operacyjnej – SPO  
Numer i nazwa procedury realizacji 

zadań z zakresu zarządzania                   
kryzysowego – PZK 

INNE 

13. Zagrożenia  
      terrorystyczne 

PRK – 13 – Postępowanie 
podczas zagrożenia                
terrorystycznego  

Zgodnie z wyszczególnionymi w stosownych procedurach reagowania kryzyso-
wego  
 
– w zależności od wystąpienia danego zagrożenia powodowanego  
   określonym zdarzeniem terrorystycznym. 

UWAGA: Procedury Delegatury 
Agencji Bezpieczeństwa                    
Wewnętrznego Oddział w Opolu 
oraz Komendy Powiatowej Policji   
Kluczborku  stanowią tajemnicę 
państwową i znajdują się w przedmio-
towych planach powyższych instytucji. 
 
PZK – 22 „Działanie Wydziału        
Organizacyjnego w sytuacji             
wykrycia  w Starostwie Powiatowym 
w Kluczborku  naruszenia               
bezpieczeństwa teleinformatyczne-
go”. 
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Zagrożenia 
Numer i nazwa procedury 

reagowania kryzysowego – 
PRK  

Numer i nazwa standardowej procedury operacyjnej – SPO  
Numer i nazwa procedury realizacji 

zadań z zakresu zarządzania                
kryzysowego – PZK 

INNE 

14.  Awarie sieci  
       teleinformatycznych 

PRK – 14 – Postępowanie 
podczas awarii sieci                      
teleinformatycznych  

SPO – 1 – Organizowanie punktu informacyjnego dla ludności 
SPO – 3 – Informowanie ludności o zagrożeniach 
SPO – 4 – Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo 
przyjęty aktów prawnych  
SPO – 7 – Ostrzeganie i alarmowanie ludności 
SPO – 8 – Uruchamianie i działanie zespołu zarządzania kryzysowego 
SPO – 9I – Działanie centrum zarządzania kryzysowego w przypadku różnych 
zdarzeń 
SPO – 11 – Wykorzystywanie sprzętu z magazynu przeciwpowodziowego 
SPO – 12 – Ocenianie i dokumentowanie szkód 
SPO – 18 – Opracowanie zarządzenia w sprawie wprowadzenia czasowych 
ograniczeń na obszarze zagrożenia, w tym praw człowieka i obywatela 
SPO – 20 – Koordynowanie działań wolontariatu podczas prognozowanego 
zagrożenia i jego wystąpienia 
SPO – 21 – Wsparcie działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych 

PZK – 19  Działanie Wydziału            
Organizacyjnego Starostwa                      
Powiatowego w Kluczborku       
podczas awarii sieci teleinformatycz-
nych  w Starostwie Powiatowym                          
w Kluczborku 

PZK – 21  Działanie T-Mobile Polska 
Spółka Akcyjna w zakresie zapew-
nienia ciągłości świadczenia ciągłości 
świadczenia (odtworzenia) usług 
telekomunikacyjnych w sytuacjach 
kryzysowych 
 
PZK – 22 „Działanie Wydziału        
Organizacyjnego w sytuacji             
wykrycia  w Starostwie Powiatowym 
w Kluczborku  naruszenia               
bezpieczeństwa teleinformatyczne-
go”. 
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Zagrożenia 
Numer i nazwa procedury 

reagowania kryzysowego – 
PRK  

Numer i nazwa standardowej procedury operacyjnej – SPO  
Numer i nazwa procedury realizacji 

zadań z zakresu zarządzania             
kryzysowego – PZK 

INNE 

15. Strajki, zamieszki  
       i demonstracje 

PRK – 15 – Postępowanie 
podczas strajków, zamieszek               
i demonstracji  

SPO – 1 – Organizowanie punktu informacyjnego dla ludności 
SPO – 3 – Informowanie ludności o zagrożeniach 
SPO – 4 – Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo 
przyjęty aktów prawnych  
SPO – 8 – Uruchamianie i działanie zespołu zarządzania kryzysowego 
SPO – 9I – Działanie centrum zarządzania kryzysowego w przypadku różnych 
zdarzeń 
SPO – 18 – Opracowanie zarządzenia w sprawie wprowadzenia czasowych 
ograniczeń na obszarze zagrożenia, w tym praw człowieka i obywatela 
SPO – 21 – Wsparcie działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych 
SPO – 34 – Zawieszanie organów jednostek samorządu terytorialnego                         
i wyznaczanie pełnomocnika do kierowania działaniami 
SPO – 37 – Wdrożenie rozporządzenia odnośnie ograniczenia działalności 
edukacyjnej  
 

 
PZK – 3  Działania Komendy          
Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Kluczborku podczas 
sytuacji kryzysowych 

 
PZK – 20 – Działania Komendy                    
Powiatowej Policji w Kluczborku   
podczas strajków, zamieszek                 
i demonstracji 
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8. Plan główny 
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8.1. Charakterystyka zagrożeń, ocena ryzyka ich 

    wystąpienia oraz mapy ryzyka i mapy zagrożenia 

 

8.1.1. Katalog zagrożeń 

Przyjęto następujący katalog zagrożeń: 
  1. Powódź. 
  2. Pożary. 
  3. Huraganowy wiatr/trąba powietrzna. 
  4. Mróz i opady śniegu. 
  5. Susza i upał. 
  6. Skażenie chemiczno-ekologiczne. 
  7. Wystąpienie zdarzeń radiacyjnych. 
  8. Zagrożenia epidemiczne i epidemia. 
  9. Zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego i zakłóceń w dostawach energii                            
     elektrycznej i cieplnej oraz wody i gazu: 
      9.1. Zakłócenia w dostawach energii.  
      9.2. Zakłócenia w dostawach paliwa. 
      9.3. Zakłócenia w dostawach gazu. 
      9.4. Zakłócenia w dostawach energii cieplnej. 
      9.5. Zakłócenia w dostawach wody. 
10. Katastrofy komunikacyjne i budowlane: 
      10.1. Katastrofy budowlane. 
      10.2. Katastrofy drogowe. 
      10.3. Katastrofy kolejowe. 
11. Zagrożenie wystąpienia lub wystąpienie choroby zwierząt. 
12. Zagrożenie wystąpienia lub wystąpienie organizmu szkodliwego. 
13. Zagrożenia terrorystyczne. 
14. Awaria sieci teleinformatycznych. 
15. Strajki, zamieszki i demonstracje. 
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L.p. 
Nazwa           

zagrożenia 

 
Ogólna charakterystyka zagrożeń województwa opolskiego 

 

Szczegółowa charakterystyka zagrożeń 
powiatu kluczborskiego – mapa ryzyka 

Ocena  
ryzyka 

 

1. 
 

8.1.2. 
 

Powódź  
 

Według art. 9 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne – 
powódź to czasowe pokrycie przez wodę terenu, który w normalnych 
warunkach nie jest pokryty wodą, w szczególności wywolane przez         
wezbranie wody  w ciekach naturalnych, zbiornikach wodnych, kanałach 
oraz od strony morza, z wyłączeniem pokrycia przez wodę terenu wywoła-
nego przez wezbranie wody w systemach kanalizacyjnych . 
Powodzie można scharakteryzować na podstawie dynamiki formowania 
wezbrań, prędkości ich przemieszczania się, czasu trwania, wielkości                     
i kształtu fal wezbraniowych. Rozmiary powodzi zależą od wysokości                          
i natężenia opadu, czasu jego trwania oraz jego przestrzennego rozkładu 
oraz powierzchnia zlewni i jej kształtu.  
Ze względu na przyczyny powstawania wyróżnia się powodzie:   
-       Opadowe –wywoływane przez opady deszczu mogą różnić się 

istotnie przebiegiem i zasięgiem terytorialnym, a mianowicie:  
- wywołane przez nawalne opady, związane z lokalnymi burzami) ter-

micznymi, występują na potokach górskich i strugach nizinnych, poja-
wiają się w lipcu i sierpniu (zał. 3) – mogą występować  także od 
kwietnia do października, najczęściej na terenach wysoczyzn; mają one 
krótkotrwały ale gwałtowny przebieg.  
- wywoływane przez opady rozlewne występują w terenach gór-

skich, podgórskich i na nizinach w okresie od czerwca (czasem już w 
maju) do września (zał. 3) i charakteryzują się największym zasięgiem 
terytorialnym, obejmując nieraz całe dorzecze. 

- Roztopowe – powstają wskutek gwałtownego tajania pokrywy 
śnieżnej, które bywa niejednokrotnie przyśpieszone przez deszcze 
padające w tym okresie. Wezbrania tego typu mają bardzo rozległy 
zasięg terytorialny. Najczęściej występują w lutym, marcu i kwietniu 
; mogą się jednak zdarzyć w ciągu całej zimy, podczas tzw. odwilży 
śródzimowych.  

Zatorowe – są wynikiem spiętrzania się zwierciadła wody w wyniku nasi-
lonych tzw. zjawisk lodowych, do których zalicza się np. intensywne two-
rzenie się śryżu lub lodu dennego, powodujące zmniejszenie przekroju 
przepływu lub spiętrzanie się spływającej kry lodowej na ostrych zakrętach 
rzeki, w przekrojach mostowych itp. Wezbrania tego typu zdarzają się 
zwykle w grudniu i styczniu (czasem również w lutym i marcu. 
Skutki powodzi są bardzo rozległe i wielopłaszczyznowe, do których 
należy zaliczyć: 
 utrata życia ludzi i zwierząt, ewakuacja ludzi, w tym zapewnienie im 

warunków socjalno-bytowych, opieki medycznej, 
 zalane grunty uprawowe, 
 zalane drogi szlaki kolejowe, mosty, zniszczone i uszkodzone inne 

obiekty inżynierskie i techniczne, 
uszkodzone wały przeciwpowodziowe, 
 

Obszar gmin (Zał.1) Kluczbork, Wołczyn, Byczyna i Lasowice Wielkie położony 
jest w zlewisku Morza Bałtyckiego, w obrębie dorzecza Odry, w jego prawej 
części. Jest to obszar wododziałowy między pierwszorzędowymi dopływami 
Odry: Stobrawą i Wartą. Powiat jest jednostajną równiną i tylko piaszczyste oraz 
podmokłe  wcięte  częściowo podmokłe doliny cieków stanowią jej urozmaicenie. 
Główną rzeką jest Stobrawa, a jej większe dopływy to  Budkowiczanka, 
Bogacica, Baryczka i  Wołczyński Strumień (Wołczynka)  (Rzeki powiatu 
Kluczborskiego Zał 2).  
Cieki podstawowe w powiecie kluczborskim w (m) : 
Gmina Kluczbork                  -          92.764     w tym uregulowane  –   77.014 
Gmina Wołczyn                    -          83.355     w tym uregulowane  -    72.720 
Gmina Byczyna                    -          50.240     w tym uregulowane  -    44.838 
Gmina Lasowice Wielkie        -        58.900     w tym uregulowane  -    35.512 
Powiat Kluczborski               -         285.259     w tym uregulowane  -  230.084          
Największe rzeki w powiecie kluczborskim :                                                   
Rzeka Stobrawa ;  dł. 77,6 km, zlewnia 1601,2 km² w powiecie jej długość 
wynosi  32.120 m (km 39+620 – km 71+740) , uregulowana 28.990 m, płynie na 
zachód prawie równoleżnikowo przez teren gmin Kluczbork i Wołczyn, prawy 
dopływ Odry, uchodzi do Odry pomiędzy ujściem Nysy Kłodzkiej i Brzegiem, 
źródło  Wachowice k/o  Olesna. Stobrawa rozdziela się również na kilka „młynó-
wek”. Zlewnia Stobrawy graniczy prawostronnie ze zlewniami Widawy i Warty,   
a lewostronnie z rzeką Budkowiczanką i Małą Panwią. Stobrawa i jej zlewnia 
leży na wysokości 150-200 metrów nad poziomem morza, a przy ujściu 137 m 
npm.. Tylko u źródeł to znaczy na terenie powiatu oleskiego Stobrawa leży na 
wysokości 260 m npm.. Górna część Stobrawy jest zalesiona, a średni spadek 
całej rzeki wynosi 1,45 stopnia. Spadek całej doliny Stobrawy wynosi 1,62 stop-
nia. Spadki poprzeczne wahają się od 2,5 do 10 stopni. Przebiegając przez 
powiat kluczborski ma szerokość  w dnie 5-8m i średnią głębokość 1,5 -3,0 m. 
Lasy w całej zlewni stanowią 32,5%, użytki zielone 9%, orne 58%, a stawy 0,4%. 
Rzeka Bogacica : dł. 43.8 km, w powiecie długość 19.890 m / uregulowana  
18.820 m, przebiega przez teren gmin Lasowice Wielkie i Kluczbork, lewy   
dopływ Stobrawy, źródło Łowoszów powiat oleski.                                                 
Rzeka Budkowiczanka dł. 60 km, w powiecie dł. 19.270 m, zlewnia 99,5 km² 
/uregulowana 15.242 m, przebiega przez teren gminy Lasowice Wielkie, 
najdłuższy lewy dopływ  Stobrawy, źródło powiat oleski.                                                                                                               
Pratwa  dł. 33.2 km, w powiecie dł. 31.340 m, / uregulowana 29.258 m, 
przebiega przez teren gminy Byczyna, lewy dopływ rzeki Prosny będącej 
dopływem rzek Warty, źródło Guzanów  pow. oleski.                                                         
Rzeka Baryczka dł. 16.460 m, w powiecie 16.460 m, zlewnia 100,2 km²/ 
uregulowana 8.190 m, przebiega  przez teren gminy Kluczbork, prawy dopływ  
rzeki Stobrawy.      Rzeka Wołczynka   ( Wołczanka,Wołczyński Strumień ) dł. 
18.960 m,   w powiecie 18.960 m /o uregulowana 12.370 m, przebiega przez 
teren gminy Wołczyn,  

 

„3” 
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L.p. 
Nazwa         

zagrożenia 

 
Ogólna charakterystyka zagrożeń województwa opolskiego 

 

Szczegółowa charakterystyka zagrożeń 
powiatu kluczborskiego – mapa ryzyka 

Ocena 
ryzyka 

 

1. 
 

Powódź  
 
 

 
 zalane oczyszczalnie ścieków, szamba, wysypiska odpadów komu-

nalnych i przemysłowych, 
 uwolnienie bakterii chorobotwórczych (padłe zwierzęta, cmentarze)         

i znaczne ilości substancji chemicznych,  
 zagrożenie epidemiologiczne, przede wszystkim: salmonelozą, du-

rem brzusznym, czerwonka bakteryjna, tężcem itp.,  
 konieczność zapewnienia wody dla ludności, zwłaszcza zdatnej do 

picia, 
 przenoszenie do łańcucha pokarmowego bakterii chorobotwórczych, 

substancji chemicznych i toksyn, 
 znaczne straty materialne, w tym utrata mienia poszkodowanych 

(zniszczone i zalane budynki – mieszkalne, publiczne itp.), 
 zniszczona infrastruktura (sieć energetyczna, gazowa, cieplna itp.), 
 konieczność zaangażowana znacznych sił i środków ratowniczych, 

w tym pododdziałów sił zbrojnych , wolontariatu, specjalistycznego 
sprzętu itp. 
 

W przypadku, gdy w zalanej dolinie znajduje się majątek o znacznej war-
tości, można mówić o dużej czy też katastrofalnej powodzi. Stopień zagro-
żenia powodziami jest determinowany gęstością zaludnienia, sposobem 
użytkowania dolin i terenów zalewowych, infrastrukturą techniczną, komu-
nikacyjną itp.  
 
Powódź jest zjawiskiem naturalnym, związanym z obiegiem wody w przy-
rodzie, nie można jej uniknąć ani dokładnie przewidzieć jej czasu, miejsca  
i rozmiaru. Wypracowano jednak metody przewidywania nadejścia fali 
powodziowej, wiążąc je ze zjawiskami meteorologicznymi, z drugiej strony 
zbudowano systemy technicznej ochrony przeciwpowodziowej, do których 
należą sztuczne zbiorniki wodne, wały przeciwpowodziowe, poldery, kana-
ły i budowle hydrotechniczne. Mimo tych zabezpieczeń powodzie nadal 
występują, powodując często śmierć ludzi oraz ogromne straty materialne. 
Przykładem są powodzie w latach 1997 i 1998 oraz 2010. 
 
Rodzaj powodzi ze względu na zalany obszar: 

1) lokalne, obejmujące swym zasięgiem małe zlewnie i spowodowane 
opadami nawalnymi o dużej wydajności, 

2) regionalne, obejmujące w zasadzie tylko jeden rejon hydrograficzny, 
3) krajowe obejmujące kilka podstawowych regionów hydrograficz-

nych, tu przyczyna powodzi są długotrwałe deszcze obejmujące 
swym zasięgiem większe obszary. 

 
  

 
 

prawy dopływ Stobrawy, o zlewni 130 km kwadratowych. 
Rzeka Prosna  dł 216,8 km. lewy (południowy) brzeg rzeki Prosny od km 160,2 
do km 173,8 tj. na długości 17,5 km przepływa przez teren powiatu kluczbor-
skiego w gminie Byczyna będąc rzeką graniczną pomiędzy województwem 
opolskim , a województwem łódzkim, stanowi  lewy dopływ Warty . Przez  powiat 
Olesno  płynie od km 173,8 do km 177.7) tj. 3,9km.. Źródła Prosny znajdują się 
między Olesnem, a Gorzowem Śląskim, w pobliżu wsi Wolęcin województwie 
opolskim, w gminie Radłów. Prosna uchodzi do Warty w Rudzie Komorskiej        
w pobliżu Pyzdr, powierzchnia dorzecza: 4 924,7 km², różnica wysokości między 
źródłem a ujściem: ~190 m. Rzeka  w zarządzie RZGW Poznań. 

  Ocena zagrożenia powodziowego 
Powiat Kluczborski należy do średnio zagrożonych powodzią w szczególności 
opadowymi i roztopowymi. Zagrożonych jest około 10 % powierzchni powiatu. 
Pochodną powodzi są podtopienia, które  w powiecie kluczborskim mają mniej-
szy zasięg i niosą dużo mniejsze zagrożenia. Największe zagrożenie  notowane 
jest w czasie roztopów wiosennych (powodzie roztopowe), przy czym w zlewni 
Stobrawy wysoki stan wód ma miejsce najczęściej już na przełomie lutego                      
i marca oraz w pierwszych dniach kwietnia. 
Przy wyjątkowo niesprzyjających warunkach pogodowych i złożeniu się innych 
niesprzyjających czynników Powiat Kluczborski nie jest bezpieczny. Na obszarze 
powiatu kluczborskiego przyczynami powodzi, rozległych podtopień mogą być 
także intensywne opady atmosferyczne (powodzie opadowe), szczególnie               
w miesiącach maj - lipiec. Powiat Kluczborski jest zagrożony  powodzią o cha-
rakterze lokalnym, która obejmuje małe zlewnie  i spowodowaną opadami na-
walnymi o dużej intensywności, zwanymi potocznie „oberwaniem chmury”. Moż-
liwe jest również wystąpienie powodzi o charakterze regionalnym obejmujący 
region hydrograficzny Odry i Nysy Kłodzkiej. Duże przybory wód w tych rzekach, 
wysokość, prędkość i długość fali powodziowej mają wpływ na zachowanie 
Stobrawy, Bogacicy, Baryczki i Budkowiczanki, a także występujących w powie-
cie kanałów. 
Największe zagrożenie powodziowe występuje od południowego-wschodu tzn. 
od źródeł Stobrawy, a jest to związane z ukształtowaniem terenu /różnica wyso-
kości około 80 metrów. 
Zagrożone powodzią  są również obszary o wysokim poziomie wód gruntowych, 
na których nawet niezbyt intensywne deszcze mogą spowodować liczne podto-
pienia,  a w konsekwencji zalanie piwnic lub parterów domów. 
Podtopienia mogą być również spowodowane ograniczeniem naturalnej retencji 
gruntowej przez utwardzanie nawierzchni i niewydolnością lub niesprawnością 
kanalizacji na terenach zurbanizowanych. 
Powodzie roztopowe i opadowe: 
Mogą objąć swym zasięgiem obszary największe ze wszystkich rodzajów powo-
dzi, natomiast nagłe wezbrania roztopowe mogą mieć charakter lokalny. Rejony: 
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Rodzaje powodzi w ujęciu genetycznym i zasięgu obszarowym  

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

najbardziej zagrożone to obszary zagrożone podtopieniami;: 
Gm Kluczbork; Kluczbork – Rzeka Stobrawa ul. Strzelecka, Słoneczna, Korfan-
tego 20 budynków mieszkalnych/ 80 osób, ul. Księcia Poniatowskiego 14 budyn-
ków mieszkalnych / 60 osób, ul. Generała Bema 7 budynków mieszkalnych/25 
osób. Miejscowość Krężel 12 budynków mieszkalnych /50 osób.To samo            
w przypadku awaryjnego zrzutu wody ze zbiornika retencyjnego Kluczbork. 
Rów R-K  Kluczbork ul. Klasztorna, Kujakowicka, Gniazdowskiego, Kossaka 41 
budynków mieszkalnych / 170 osób, Rów R-B Miejscowość Krzywizna                        
12 budynków mieszkalnych /50 osób 
Gm. Wołczyn: Rzeka Stobrawa: Wierzchy 7 budynków mieszkalnych / 40 osób 
Szum  5 budynków mieszkalnych / 30 osób, Rzeka Kluczborska Struga:  
Wąsice 3 budynki mieszkalne / 20 osób, Markotów Cygany 6 budynków miesz-
kalnych / 20 osób, Brynica  Markowe 2 budynki mieszkalne / 12 osób, 
Rzeka Wołczyński Strumień: Wołczyn może podtapiać ul. Kościuszki spowodo-
wać zalanie ogródków działkowych i basen miejski. 
gm. Byczyna; Rzeka Pratwa: Gosław  3 budynki mieszkalne /8 osób,  
Paruszowice 2 budynki mieszkalne /6 osób, Sarnów 5 budynków mieszkalnych 
/18 osób,  Proślice 2 budynki mieszkalne /7 osób, Ciecierzyn 2 budynki miesz-
kalny /6 osób. Rzeka Jaśkowska Woda: Jaśkowice 12 budynków mieszkalnych / 
36 osób, Rzeka Prosna:Gołkowice 2 budynki mieszkalne / 8 osoby.  przy Cyran-
ce w Kostowie. 
gm. Lasowice Wielkie; Rzeka Bogacica: Gronowice    2 budynki mieszkalne/6 
osób, Lasowice Małe  2 budynki mieszkalne /12 osób,Rzeka Budkowiczanka:, 
Tuły  2 budynki mieszkalne /6 osób, Wskutek nawalnych opadów deszczu w 
gminie mogą lokalnie wystąpić podtopienia budynków mieszkalnych i użytków 
rolnych poprzez spływ wody z okolicznych położonych na wzniesieniach pól          
w miejscowości - Lasowice Wielkie  4 budynki mieszkalne /14 osób. 
Ogółem w powiecie  zagrożonych podtopieniami  są 164 obiekty mieszkalne 
658 osoby oraz 7 841,97 ha użytków rolnych w tym: 6 201,37 ha gruntów ornych 
i 1 640,6 ha użytków zielonych (dane z oceny powodzi maj 2010r.) w tym                                                                                                                     
gm. Kluczbork- 106 obiektów mieszkalnych, 435 osób, 1953,76 ha użytków 
rolnych  (1814,68 grunty orne/139,08 użytki zielone),                                                     
gm. Wołczyn 23  obiektów mieszkalnych  122 osoby,  1360,39 ha    użytków 
rolnych ( 664,00 / 696,39 )                                                                                        
gm. Byczyna -  28 obiektów mieszkalnych, 93 osoby,  1229,00 ha  użytków  
rolnych  (579/550 )                                                                                                     
gm. Lasowice Wielkie; 10 obiektów mieszkalnych 38  osób, 3398,82 ha użyt-
ków  rolnych (3143/255).                                                                                         
Wskutek nawalnych opadów deszczu mogą lokalnie wystąpić podtopienia 
budynków mieszkalnych w gminie Kluczbork: Krzywizna, Kuniów ,w gminie 
Byczyna: Jaśkowice. 
Wskutek nawalnych opadów deszczu  na obszarze powiatu mogą lokalnie          
wystąpić podtopienia budynków mieszkalnych i użytków rolnych (spływ wody             
z okolicznych położonych na wzniesieniach pól). 
Duży wpływ na ograniczenie zasięgu powodzi roztopowych ma odpowiednia 
drożność rowów melioracyjnych. 
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1. Powódź  
 
 

 
 

Klasyfikacja stopni zagrożeń groźnych zjawisk meteorologicznych 
 
Informacje o zagrożeniu powodziowym: 

www.pogodynka.pl – serwis IMGW, zakładka ostrzeżenia (ostrzeże-
nia meteorologiczne), 

           www.powodz.pl 
 
 
Całkowita powierzchnia dorzecza Odry  wynosi 119 074 km

2
, z czego ok. 

89 % znajduje się na terenie Polski, 6 % na trenie Czech i 5 % na terenie 
Niemiec. Na obszarze województwa opolskiego zlewnia rzeki obejmuje ok. 
97,5 % powierzchni. Pozostałe 2,5 %, w północno-wschodniej części 
województwa – część należy do rzeki Warty (dopływ II rzędu Odry Dolina 
Odry  przebiega przez 18 gmin: 

1) powiat kędzierzyńsko-kozielski: gminy – Cisek, Bierawa, Reńska 
Wieś, Kędzierzyn-Koźle,  

2) powiat krapkowicki: gminy – Zdzieszowice, Walce, Krapkowice, 
Gogolin, 

3) powiat opolski: gminy – Dobrzeń Wielki, Popielów, Tarnów Opol-
ski, Dąbrowa, Prószków, 

4) powiat brzeski: gminy – Brzeg, Lubsza, Lewin Brzeski, Skarbimir, 
5) miasto (gmina) Opole; 
w tym 5 ośrodków miejskich: Kędzierzyn-Koźle, Zdzieszowice, Krap-
kowice, Opole, Brzeg. 
 

 
POWODZIE ZIMOWE 

Rzeka Prosna stanowi zagrożenia dla przygranicznych rejonów  województwa  
Wielkopolskiego co dotyczy gminy Byczyna. 
Natomiast ryzyko  powodzi będące następstwem zatoru lodowego, który raczej 
nie występuje rzekach  powiatu kluczborskiego. 

  ZBIORNIKI RETENCYJNE 
1) Na obszarze powiatu kluczborskiego zlokalizowany jest i oddany do użytkowania 

w 1996 roku w gminie Byczyna, pełniący funkcje ochrony przeciwpowodziowej 
zbiornik retencyjny  Biskupice - Brzózki na rzece Pratwie w km 14+250- 
16+800, grunty wsi Biskupice i Proślice. Właścicielem obiektu jest  Gmina         
Byczyna natomiast użytkownikiem: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń 
Wodnych w Opolu Oddział Kluczbork, ul. Plac Gdacjusza 4. Powierzchnia 42 ha. 
Pojemność 535 tyś m

3 
długość zapory 540mb, 179.0 max piętrzenie, 178.5 

norm. piętrzenie. W wyniku zniszczenia budowli na obszarze zatopionym mogą 
znajdować się  dwa budynki – ok.8 osób w Kostowie. Przewidywany obszar 
zatopiony- na dł. Pratwy od zapory do ujścia do Prosny- dł.14,25 km szer. zale-
wu ok. 70 m i śr. gł. 0,5m. Pozostał miejsc. Proślice, Miechowa, Ciecierzyn w/g 
szacunków leżą poza zalewem terenu. Wskazane jest ewentualne opracowanie 
studium zagrożenia. Wg dokumentacji hydrologicznej Pracowni Projektów Bu-
downictwa Inżynieryjnego Opole K.Kowałkowski i Plan OOPP Gm. Byczyna. 

2) Zbiornik retencyjny w Kluczborku, którego budowa rozpoczęła się w 2009 
roku, został oddany do użytkowania 14.11.2012 r Jest on jedynym, komplekso-
wym zabezpieczeniem miasta i gminy Kluczbork przed zalaniem, a w konse-
kwencji ochroną całego powiatu. „Zbiornik retencyjny Kluczbork na rzece 
Stobrawie w km 61+500" zbudowany  w dolinie rzeki Stobrawy   w km 61+500, 
na wysokości wsi Ligoty Górnej w gminach Kluczbork i Lasowice Wielkie. Zbior-
nik retencyjny ma  zaporę ziemną dł. około 2,7 km z konstrukcją upustowo-
przelewową w km 61+500 - rzeki Stobrawy, wyprofilowaną czaszę zbiornika, 
wyposażenie zbiornika w wodoszczelną przegrodę, wykonanie ujęcia wody do 
Młynówki. Zbiornik  ma pojemność całkowitą 1 683 000 m3. Powierzchnia zale-
wu przy normalnym poziomie piętrzenia ma 56,7 ha. Pojemność powodziowa 
stała- 0,58 mln m3, Min. piętrzenie-1,1 mln m3, Max. piętrzenie - 1,68 mln m3 . 
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1.  

 
Powódź  
 

Zagrożenie powodziowe województwa opolskiego. 
Zdolności retencyjne dolin rzecznych, zbiorników wodnych i polderów 
(retencja sztuczna) w znacznym stopniu wspomagane są przez retencję 
naturalną, w szczególności w strefach wododziałowych i źródliskowych 
rzek. Ważne dla województwa cieki wodne (Odra, Nysa Kłodzka, Biała 
Głuchołaska, Stobrawa, Mała Panew mają swoje obszary źródliskowe 
poza granicami województwa, na terenach o znacznym stopni zalesienia. 
Górne obszary zlewni cząstkowych cieków wodnych położone są na ob-
szarach o wysokich walorach rolniczej przestrzeni produkcyjnej, od wielu 
wieków poddawane były procesom wylesiania i pozyskiwania nowych 
terenów dla rolnictwa. Szczególnie południowa część województwa opol-
skiego położona na obszarze Płaskowyżu Głubczyckiego i Przedgórza 
Sudeckiego (tereny górskie i podgórskie) cechuje się minimalnym stop-
niem zalesienia, stąd w połączeniu z konfiguracją terenu, charakterem 
zlewni w górnych odcinkach oraz koncentrycznym układem dopływów 
wytworzyły się tam warunki dla gwałtownego spływu powierzchniowego i 
kształtowania fali powodziowej. Województwo opolskie pod względem 
fizjograficznym stanowi część dorzecza górnej Odry o stosunkowo dużej 
częstotliwości występowania zjawisk powodziowych. Górna część zlewni 
(tereny górskie  i podgórskie) charakteryzuje się wysokimi opadami, prze-
kraczającymi 700 mm rocznie. Około 75 % maksymalnych wezbrań rocz-
nych występuje tu  w lecie, głównie w miesiącu lipcu, sierpniu oraz czerw-
cu. 
 

 
 

EWAKUACJA 
 

W związku z przedstawioną charakterystyką, powodzie najbardziej dotkną 
mieszkańców wsi, mniej mieszkańców miast. 
Na terenach szczególnie zagrożonych należy liczyć się z możliwością 
organizowania ewakuacji w szerokim zakresie – szczegóły zawarte są   w 
„Planie ewakuacji (przyjęcia) ludności II stopnia województwa opolskiego” 

 
 
 
 
 

 
 
 

Właścicielem i administratorem zbiornika retencyjnego kluczbork jest Wojewódz-
ki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu Oddział Kluczbork. 
Na podstawie analizy możliwych scenariuszy awarii zapory, sytuacji terenowej, 
awarii konstrukcji zapory nasuwają się następujące wnioski końcowe: Przeanali-
zowano dwa scenariusze przerwania zapory ziemnej: 
Wariant I, powstanie wyrwy w korpusie zapory, kiedy to w wyniku niekontrolo-
wanej filtracji nastąpi rozmycie korpusu zapory;    
Wariant II, kiedy to w wyniku zablokowania urządzeń zrzutowych nastąpi prze-
lanie się wody ponad koroną i w efekcie rozmycie korpusu. Przelanie się przez 
zaporę stanowi przypadek bardziej niekorzystny. (przyjęto wyrwę szer 50m.)  

      Obliczenia wykonano dla wariantu II i wynika z nich, że opróżnienie zbiornika 
nasnastąpi  po 105 minutach.  
 Z analizy układu topograficznego wynika, że dolina Stobrawy 

pomiędzy zbiornikiem, a zabudową Kluczborka jest naturalnym polderem mogą-
cym pomieścić całą pojemność zbiornika. Szacuje się, że pojemność retencyjna 
terenu pomiędzy miastem, a zbiornikiem może osiągnąć nawet 1.5 mln m3. 
Granice tego terenu znajdują się  na warstwicach 184.0 do 186,0 m npm. Sytu-
acja ta jest bardzo korzystna dla bezpieczeństwa ludzi i zabudowy miejskiej, 
gdyż ewentualne straty, jakich w przypadku takiego żywiołu jakim jest woda nie 
da się przewidzieć i oszacować do końca. Wiedza o przybliżonym czasie rozmy-
cia zapory opróżnienia czaszy zbiornika pozwoli na instalację systemu ostrze-
gawczego na wypadek awarii zapory, a także na organizację odpowiednich 
służb ratowniczych. Obliczony czas opróżnienia zbiornika w wyniku awarii zapo-
ry wynosi około 105 minut i jest wystarczająco długi, ażeby z terenu polderu 
ewakuować ludzi i równocześnie powiadomić mieszkańców o zbliżającej się fali 
wezbraniowej. W miejscach przekroczenia cieku budowlami mostowymi, ko-
nieczne będzie wówczas wstrzymanie ruchu kołowego, pomimo iż rzędna ulic i 
zabudowy   miejskiej położone są powyżej warstwicy 186,00 m. npm.

1
 

Wg Studium opracowania: Zbiornik retencyjny – Kluczbork na rzece Stobrawie    
w km 61+500. Projekt budowlany – materiały formalno- prawne do pozwolenia 
wodnoprawnego i Plan operacyjny ochrony przed powodzią gminy Kluczbork. 
W odniesieniu do lokalnej infrastruktury krytycznej powiatu kluczborskiego,           
, najbardziej zagrożonym przez powódź jest obiekt w Gminie Wolczyn: 

 Lesaffre Polska w Wołczynie  ul. Dworcowa 32 – rzeka Wołczynka  ; 
Dokumentacją, w której przedstawione są zadania wykonywane podczas zagro-
żenia  podtopieniami, zalaniami, wystąpienia  powodzi jest „Plan operacyjny 
ochrony przed powodzią powiatu kluczborskiego” i Plany gminne. 
Na terenach szczególnie zagrożonych można  liczyć się z możliwością 
organizowania ewakuacji – szczegóły zawarte są w „Planie ewakuacji (przy-
jęcia) ludności II stopnia powiatu kluczborskiego 

3) Klasyfikacja stopni zagrożeń meteorologicznych  -  załącznik nr 22. 
4)  Klasyfikacja stopni zagrożeń hydrologicznych      -  załącznik nr 23. 

 

                                                           
 

 

../Dane%20aplikacji/Microsoft/Dane%20aplikacji/Microsoft/Word/BAZA%20DANYCH%20z%20hiper��czami/Hiper��cza%20zagro�enia/Klasyfikacja%20stopni%20zagro�e�%20meteo.doc
../Dane%20aplikacji/Microsoft/Dane%20aplikacji/Microsoft/Word/BAZA%20DANYCH%20z%20hiper��czami/Hiper��cza%20zagro�enia/Klasyfikacja%20stopni%20zagro�e�%20hydro.doc
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2. 
 

8.1.3. 
 
 

Pożary 

 
TERENY LEŚNE 

 
Na terenie Opolszczyzny obszary leśne stanowią 26,6 % powierzchni. 
Częstotliwość występowania takich pożarów jest niewielka.  
Na przestrzeni ostatnich trzech lat nie zanotowano dużych i bardzo dużych 
pożarów obszarów leśnych, jednakże, należy liczyć się z możliwością 
powstania pożarów tego typu. Mogą one być przyczyną zakłóceń na tra-
sach komunikacyjnych prowadzących przez obszary leśne, a tym samym 
utrudnić dojazd do niektórych miejscowości lub spowodować brak dostęp-
ności do tych miejscowości.  
 
Bory Stobrawskie: 

1. Utrudniona komunikacja:  
droga nr 45 – Opole, Olesno na odcinku: Osowiec (gm. Turawa) – 
skrzyżowanie z drogą z Kotorza Wlk. w kierunku północnym, dalej 
Bierdzany (gm. Turawa) – Chudoba (gm. Lasowice Wlk.); 
droga nr 46 – Opole, Lubliniec na odcinku: Dębska Kuźnia              
(gm. Chrząstowice) do Ozimka; 
droga nr 454 – Opole, Namysłów na odcinku: Dobrzeń Wlk., Kup    
(gm. Dobrzeń Wlk.), Pokój, Zieleniec (gm. Pokój); 
droga 453 – Brzeg, Namysłów na odcinku: Lubsza, Rogalice. 

2. Utrudniony dojazd do miejscowości: 
Borucice, Rogalice – gm. Lubsza; 
Karłowice, Kuźnica Katowska – gm. Popielów 
Dąbrówka Łubniańska, Jełowa, Kobylno, Brynica – gm. Łubniany; 
Osowiec, Kadłub Turawski, Ligota Turawska, Dylaki – gm. Turawa; 
Szczedrzyk, Schodnia, Antonów, Krasiejów, Grodziec, Mnichów,   
Chobie – gm. Ozimek; 
Żaba, Nowe Smarchowice – gm. Namysłów. 

3. Miejscowości, do których drogi mogą być nieprzejezdne: 
Murów, Zagwiździe, Radomierowice, Grabczak – gm. Murów; 
Świerkle, Kup – gm. Dobrzeń Wlk., 
Ładza, Pokój – gm. Pokój; 
Kaniów, Lubieniec – gm. Popielów; 
Niwki – gm. Chrząstowice; 
Rzędów – gm. Turawa; 

       Laskowice, Tuły, Trzebiszyn – gm. Lasowice Wlk. 
 

Przyczyny, skutki, fazy rozwoju pożaru (Zał 3). W charakterystyce zagrożenia 
przyjęto podział na pożary. Podział pożarów ze względu na wielkość (Zał. 4): 
 duże i bardzo duże mogące występować na terenach leśnych; 
 w obiektach mieszkalnych, przemysłowych, użyteczności publicznej; 

upraw i nieużytków. Grunty leśne zajmują w powiecie kluczborskim 26059 
ha,  co daje wskaźnik lesistości  naszego powiatu w wysokości 29,7 %.Wartość 
ta przekracza średnią wartość lesistości w Polsce, która wynosi nieco ponad 
28% oraz lesistość województwa opolskiego, która wynosi 26,4 %. Powierzchnie 
gruntów leśnych powiatu kluczborskiego zajmują 10,2 % powierzchni gruntów 
leśnych  w województwie opolskim. W powiecie kluczborskim w części połu-
dniowo – zachodniej znajduje się fragment dużego kompleksu leśnego Bory 
Stobrawskie.  W drzewostanie leśnym w powiecie kluczborskim gatunkiem 
panującym jest sosna stanowiąca ok. 80% ogółu gatunków, podobnie jak w całej 
Krainie Śląskiej, poza tym licznie występuje dąb, buk, olsza, brzoza, świerk. W 
Nadleśnictwie Kluczbork udział sosny stanowi 82%, w lasach Nadleśnictwa 
Olesno 93%, w lasach Nadleśnictwa Namysłów  70%, a w lasach Nadleśnictwa 
Turawa 67%.  
 Powiat Kluczborski obejmuje swoim zasięgiem obszary leśne czterech  Nadle-
śnictw Lasów Państwowych oraz obszary leśne Leśnego Zakładu Doświadczal-
nego Siemianice Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu: Nadleśnictwo 
Kluczbork zarządza na obszarze powiatu  pow. gruntów leśnych - 12.850,63 ha, 
Nadleśnictwo Namysłów  pow. gruntów leśnych - 3.557,33 ha, - Nadleśnictwo 
Turawa pow. gruntów leśnych  - 1.260,05 ha, - Nadleśnictwo Olesno  pow. grun-
tów leśnych  -   5.530,65 ha, Leśny Zakład Doświadczalny Siemianice  pow. 
gruntów leśnych  -   2609,11 ha.                                                                       ,     
W związku z powyższym ogólna powierzchnia gruntów leśnych w powiecie 
kluczborskim wynosi  26058,30 ha  w tym na poszczególne gminy przypada: 

Gmina Kluczbork                -     4274,00 ha  w tym miasto 135,20 ha 
Gmina Wołczyn                   -     6808,90 ha  w tym miasto 133,70ha  
Gmina Byczyna                   -     2262,40 ha   
Gmina Lasowice Wielkie      -    12 713,00 ha 
Lesistość gmin powiatu kluczborskiego wynosi:                                                    
Gmina  Kluczbork  lesistość  19,1%, Gmina  Wołczyn  lesistość  27,5%,  Gmina-
Byczyna  lesistość  12,1%, Gmina Lasowice Wielkie lesistość  58,4%.   Lasy na 
terenie powiatu zaliczane są do II kategorii zagrożenia pożarowego czyli zagro-
żenia średniego , ale fragment obszaru leśnego w  okolicach m. Klepacz,  Gro-
nowice w Gm. Lasowice Wielkie zaliczany jest do I  kategorii  zagrożenia  poża-
rowego, czyli dużego zagrożenia pożarowego.   
Znaczny udział zwartych, dużych kompleksów powierzchni leśnych w powiecie 
kluczborskim   stwarza wysokie zagrożenie wystąpienia pożaru przestrzennego. 
Zagrożenie pożarowe kompleksów leśnych występuje w południowej, wschod-
niej i zachodniej części powiatu  w Gm. Lasowice Wielkie, Gm. Wołczyn, Gm. 
Kluczbork i w mniejszym stopniu   w Gm. Byczyna. 

 

„3” 
  



48 
 

L.p. 
Nazwa       

zagrożenia 

 
Ogólna charakterystyka zagrożeń województwa opolskiego 

 

Szczegółowa charakterystyka zagrożeń 
powiatu kluczborskiego – mapa ryzyka 

Ocena 
ryzyka 

 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pożary 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
W wyniku pożarów obszarów leśnych istnieje zagrożenia utrudnień     
komunikacyjnych na szlakach kolejowych: 
 linia kolejowa Opole – Jelcz (woj. dolnośląskie) na odcinku Karłowice, 

Kolonowskie gm. Popielów; 
 linia kolejowa Kluczbork – Strzelce Opolskie na odcinku Lasowice 

Małe (gm. Lasowice Wielkie), Zębowice, Kolonowskie, Strzelce     
Opolskie; 

 linia kolejowa Opole – Kędzierzyn-Koźle – Kuźnia Raciborska (woj. 
śląskie) na odcinku Przywory gm. Tarnów Opolskie, Gogolin oraz na 
odcinku płn. Kędzierzyn-Kożle do granicy z woj. śląskim w m. Solarnia 
gm. Bierawa; 

 linia kolejowa Opole – Strzelce Opolskie na odcinku Malina (m. Opo-
le), Tarnów Opolski i dalej na odcinku Zach. Otmice gm. Izbicko, 
Szymiszów gm. Strzelce Opolskie. 

 

Najbardziej narażone kompleksy leśne, mogące stanowić zagrożenia dla 
życia i zdrowia ludzi, ich mienia oraz środowiska (prowadzące do zorgani-
zowania ewakuacji, a jednocześnie powodować chaos komunikacyjny      
w województwie, to przede wszystkim: 
 Bory Stobrawskie;. 
 Bory Niemodlińskie 

 
OBIEKTY MIESZKALNE, PRZEMYSŁOWE, UŻYTECZNOŚCI                

PUBLICZNEJ 
 

Zasięg pożarów obiektów mieszkalnych, przemysłowych i użyteczności 
publicznej (pomimo częstszego występowania – w ostatnich trzech latach 
odnotowano ich 25) ogranicza się do miejsca ich lokalizacji.  
Zagrożenie takimi pożarami zwiększa się w przypadku ich powstania       
na terenach zakładów zwiększonego i dużego ryzyk, gdyż są pożarami 
trudnymi do opanowania i szybko rozprzestrzeniającymi się. Zagrożenia         
te mogą wystąpić przede wszystkim na obszarze zakładów zlokalizowa-
nych w Kędzierzynie-Koźlu na obszarze ZAK S.A

 
 zakładach zlokalizowa-

nych         w Kędzierzynie-Koźlu na obszarze Blachownia Holding S.A.oraz  
w Zakładach Koksowniczych „Zdzieszowice” Sp. z o.o. w Zdzieszowicach.  
Pożary te, oprócz podniesienia ryzyka zwiększenia w powietrzu substancji 
niebezpiecznych dla ludzi i zwierząt, mogą także zwiększyć ryzyko roz-
przestrzenienia się na znajdujące się w pobliżu obszary leśne. 
Potencjalne zagrożenie pożarowe i  wybuchowe stanowią zbiorniki paliw 
płynnych i gazów skroplonych w danym regionie oraz główne gazociągi 
przesyłowe

 
oraz dodatkowe gazociągi, którymi przesyłany jest gaz ziemny 

i gaz koksowniczy przez teren województwa opolskiego. 
W związku z tym, należy liczyć się możliwością dużego zagrożenia         

dla życia  i zdrowia ludzi, ich mienia w tych miejscowościach.  
UPRAWY I NIEUŻYTKI 

Do najbardziej zagrożonych pod względem zagrożenia pożarowego w 
powiecie kluczborskim należą kompleksy leśne:                                                               
--Gmina Lasowice Wielkie: położone w pobliżu m. Chudoba,Szumirad,  Wę-
drynia Ciarka, Chocianowice, Gronowice, Jasienie, Lasowice Małe, Lasowice 
Wielkie, Laskowice, Trzebiszyn Tuły, w tym w miejsc. Oś ( 36 bud./70 osób), 
Chałupy (4 bud./8 osób), Kamieniec (4 bud./8 osób) ,Ryczek (2 bud./6 osób), 
Sobisz (6 bud./10 osób) Ogółem w Gminie Lasowice Wielkie zagrożone 
pożarem jest 52 bud./102 osób. 
 –Gmina Wołczyn :  Obszarami najbardziej zagrożonymi pożarem lasów   są 
kompleksy leśne: pomiędzy miejscowościami Komorzno – Szymonków, Duczów 
Mały Jedliska  (2bud./2osoby)  – Brynica Markowe (5bud./12osób) –, Wołczyn – 
Markotów Mały – Unieszów, Wierzbica Górna(Kołoczek i Wałda (7bud./43osób) 
oraz kompleks leśny znajdujący się pomiędzy południową granicą gminy,           
a miejscowościami Szum( 6 bud./30osób) iWierzchy(5bud./40osob). Ogółem w 
Gminie Wołczyn zagrożone pożarem są 33 bud./161 osoby.                                                                                                   
– Gmina Kluczbork: Kluczbork (las Komunalny) ul. Leśna  (6 bud./161 osób), 
Bogacka Szklarka ( 25 bud./100 osób.), Bąków (40 bud./120 osób.), Borkowice 
(10/30osób.Ogółem w Gminie Kluczbork zagrożone pożarem jest 81 
bud./411 osób. 
 Gmina  Byczyna: Nasale (3 bud./12 osób), Pszczonki (3bud./12 osób), Janów-
ka (5 bud./18 osób), Pogorzalka (bud2/6os)) oraz lasy w  Ciecierzynie, Gosław, 
Piaski. Ogółem w Gminie Byczyna  zagrożone pożarem jest 13 bud./48 
osób. 
Ogółem w Powiecie Kluczborskim zagrożone pożarem jest 179 bud./722 
osób. 
 Na przestrzeni ostatnich pięciu lat nie zanotowano dużych i bardzo dużych 
pożarów obszarów leśnych, jednakże, należy liczyć się z możliwością powstania 
pożarów tego typu. Mogą one być przyczyną zakłóceń na trasach komunikacyj-
nych prowadzących przez obszary leśne, a tym samym utrudnić dojazd do nie-
których miejscowości lub spowodować brak dostępności do tych miejscowości.  
 Utrudniona komunikacja:  

Droga nr 45 Opole-Złoczew, potem  drogą wojewódzką 494 do Olesno na 
odcinku: Bierdzany (gm. Turawa) – Chudoba (gm. Lasowice Wlk.), 

Droga Nr 45 Opole-Złoczew na odcinku za miejsc. Jasienie do Lasowic            
Wielkich , która przebiega przez duże kompleksy leśne 
Miejscowości, do których drogi mogą być nieprzejezdne:                                 
Laskowice, Tuły, Trzebiszyn, Oś – gm. Lasowice Wlk. 
W wyniku pożarów obszarów leśnych istnieje zagrożenia utrudnień komunika-
cyjnych na szlakach kolejowych: 
 linia kolejowa Kluczbork – Strzelce Opolskie na odcinku Lasowice Małe (gm. 

Lasowice Wielkie), Zębowice, Kolonowskie, Strzelce Opolskie; 
Najbardziej narażone kompleksy leśne, mogące stanowić zagrożenia dla życia i 
zdrowia ludzi, ich mienia oraz środowiska (prowadzące do zorganizowania 
ewakuacji, a jednocześnie powodować chaos komunikacyjny w województwie i 
powiecie, to przede wszystkim  lasy należące do: 
 Borów Stobrawskich. 
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2. 

 
 
Pożary 

 
Częstotliwość powstania pożaru w uprawach i na nieużytkach jest niewiel-
ka. Powstanie pożaru tego typu niesie za sobą zagrożenie lokalne           
dla ludności (zadymienie) oraz środowiska – jałowa gleba. 
 

Możliwe zapobiegania zagrożeniu lub ograniczenia jego skutków: 
 przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych, w szczególności 

dotyczących obszarów leśnych, 
 kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, 
 nadzór organizacyjny, 
 organizowanie wewnętrznych służb ratowniczych, 
 wyposażenie w podręczny sprzęt ratowniczo-gaśniczy, 
 monitoring pożarowy, w tym wieże obserwacyjne, 
 organizowanie samolotowych lotów patrolowych, 
 szkolenia, ćwiczenia przeciwpożarowe, 
 zamknięcie lasu dla turystów. 

 
EWAKUACJA 

W związku z wyżej przedstawioną charakterystyką, pożary kompleksów    

leśnych
)
 najbardziej dotkną mieszkańców wsi, mniej mieszkańców miast, 

a w przypadku pożarów obiektów mieszkalnych oraz zakładów przemy-
słowych, zwłaszcza zakładów zwiększonego i dużego ryzyka najbardziej 
zagrożeni będą mieszkańcy miast, mniej lub wcale mieszkańcy wsi. 
 
W związku z tym, należy liczyć się z możliwością zaplanowania,            
przygotowania i zorganizowania ewakuacji ludności (zwierząt) i mienia         
z kompleksów leśnych zagrożonych pożarami, a także z obszarów miast, 
w których oprócz rozprzestrzeniania się w powietrzu niebezpiecznych 
substancji chemicznych może dojść do pożarów w zakładach                  
zwiększonego i dużego ryzyka.   
 
Szczegóły zawarte są w „Planie ewakuacji (przyjęcia) ludności II stopnia 
województwa opolskiego”. 
 
Informacja o zagrożeniu: 
 http://effis.jrc.ec.europa.eu/current-situation. 
 www.lasy.gov.pl. 

 
Podstawowe zasady postępowania podczas wystąpienia pożaru można 
znaleźć na stronie internetowej Komendy Głównej Państwowej Straży 
Pożarnej: 
www.straz.gov.pl – zakładka „porady”. 
 
 
 
 
 
 

OBIEKTY MIESZKALNE, PRZEMYSŁOWE, UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ: 
Zasięg pożarów obiektów mieszkalnych, przemysłowych i użyteczności publicz-
nej (pomimo częstszego występowania – ogranicza się do miejsca ich lokalizacji.  
Potencjalne zagrożenie pożarowe i  wybuchowe stanowią zbiorniki paliw        
płynnych i gazów skroplonych oraz główne gazociągi przesyłowe

 
oraz dodat-

kowe gazociągi, jest gaz ziemny przez teren powiatu kluczborskiego.        
W związku        z tym, należy liczyć się możliwością dużego zagrożenia dla życia  

i zdrowia ludzi, ich mienia w tych miejscowościach Tutaj możemy wskazać 

na pożary  wybuchowe stacji benzynowych, których mamy w powiecie 
15 w tym : Gmina Kluczbork  - 10  ( w mieście – 8 ), Gmina Wołczyn   -  2   (w 
mieście  - 1 ), Gmina Byczyna    -  2   (w mieście  - 1 ), Gmina Lasowice Wielkie  
- 1.          
      Wykaz obiektów magazynujących paliwa (Zał.5.) 
-Zagrożenie przestrzennymi pożarami w zwartej zabudowie  występuje              

w Byczynie  - zabytkowa część miasta w obrębie murów obronnych, zwarta 

zabudowa, wiekowe obiekty. 

- Zagrożenie pożarowo – wybuchowe występuje w procesie produkcyjnym     
Lesaffre Polska w Wołczynie ul Dworcowa 32 – w tym przypadku bezpośrednie 
sąsiedztwo trasy kolejowej Wrocław – Katowice dodatkowo zagraża płynności 
transportu,                                                                                                                
- Zagrożenie pożarowe    i wybuchowe występuje   w procesie produkcyjnym            
i magazynowym w Polskie Młyny S.A. Zakład w Kluczborku ul. Młyńska 8,             
FAMAK Spółka Akcyjna -  Kluczbork ul. Fabryczna 5             
- Zagrożenie pożarowe występuje w ZPUH Marek Pietrek – Tartak w Chudobie 
gm. Lasowice Wielkie.   
Podział pożarów w zależności na rodzaj materiału (Zał.6.).                                                                                                      

UPRAWY I NIEUŻYTKI 
Na obszarze powiatu powstanie pożaru w uprawach i na nieużytkach nasila się 
w okresie letnim, ze względu na występujące w tym okresie częste okresy upa-
łów i suszy, fakty wypalania traw i ściernisk oraz możliwość występowania sa-
mozapłonów pokładów torfu np. w m. Borki Gm. Byczyna. Zagrożenie pożarami 
przestrzennymi wzrasta w czasie prac polowych w okresie żniw.   
 Powstanie pożaru tego typu niesie za sobą zagrożenie lokalne dla ludności 
(zadymienie) oraz środowiska – jałowa gleba. 

EWAKUACJA 
W związku z wyżej przedstawioną charakterystyką, pożary kompleksów  leśnych 
najbardziej dotkną mieszkańców wsi, mniej mieszkańców miast,                                
a w przypadku pożarów obiektów mieszkalnych oraz zakładów przemysłowych 
najbardziej zagrożeni będą mieszkańcy miast, mniej lub wcale mieszkańcy wsi.  
Szczegóły zawarte są w „Planie ewakuacji (przyjęcia) ludności II stopnia 

powiatu kluczborskiego
. 

 

 

 

http://www.straz.gov.pl/
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L.p. 
Nazwa                

zagrożenia 

 
Ogólna charakterystyka zagrożeń województwa opolskiego 

 

Szczegółowa charakterystyka zagrożeń 
powiatu kluczborskiego – mapa ryzyka 

Ocena 
ryzyka 

 

3. 
 

8.1.4. 
 

Huragano-
wy                
wiatr/trąba 
powietrzna 

 
Wskutek progresywnego charakteru zmian klimatycznych i coraz częściej 
występujących anomalii pogodowych, mogą na terenie Opolszczyzny 
występować zagrożenia meteorologiczne w postaci silnych huraganowych 
wiatrów, połączonych z dużymi opadami deszczu, powodującymi lokalne 
podtopienia.  
 
W dniu 15 sierpnia 2008 r. nastąpiło przejście trąby powietrznej przez 
teren województwa opolskiego i dotknęło następujące miejscowości: 
 w gminie Strzelce Opolskie: Błotnica Strzelecka; 
 w gminie Ujazd: Balcarzowice, Jaryszów (przysiółek Kolonia),      

Sieronowice, Stary Ujazd (przysiółek Kopanina), Zimna Wódka. 
Kataklizm łamał drzewa jak zapałki, przewracał kilkutonowe ciężarówki, 
zrywał dachy, a nawet burzył ceglane ściany budynków, zranił także kilka-
naście osób oraz zabił 2 osoby. Niszczycielska burza, z której zeszło 
tornado, kilkadziesiąt minut później przesunęła się w rejon Częstochowy, 
przynosząc po drodze kolejne trąby powietrzne powodujące liczne             
i poważne szkody. 
 
Podstawą zapewnienia bezpieczeństwa ludzi żyjących w obszarze zagro-
żenia wiatrem huraganowym jest system ostrzegania, zorganizowany               
w oparciu o ostrzeżenia opracowane przez służbę prognoz meteorologicz-
nych. Analiza dostępnych informacji pozwala na ogłaszanie alarmu              
o zagrożeniu na co najmniej dobę przed huraganem, dając tym samym 
czas na zabezpieczenie domów i ewakuację z zagrożonego terenu 
W przypadku trąb powietrznych czas wyprzedzenia ostrzeżenia                       
jest bardzo krótki, dlatego wymagana jest bardzo szybka reakcja                       
na informacje  o zagrożeniu. 
Skutki silnego wiatru opisuje skala Beauforta.  
Ostrzeżenia o silnym wietrze wydawane są dla wiatru o prędkości od 9               
w skali Beauforta.  
 
Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że tego typu zagrożenia najbar-
dziej dotkną mieszkańców wsi, mniej mieszkańców miast (ale w przypadku 
ich wystąpienia w miastach skutki mogą być bardziej rozległe i liczba osób 
poszkodowanych znacznie większa). W obu przypadkach należy liczyć          
się z możliwością zorganizowania ewakuacji – szczegóły zawarte                   
są w „Planie ewakuacji (przyjęcia) ludności II stopnia województwa opol-
skiego”. 

 
Wskutek progresywnego charakteru zmian klimatycznych i coraz częściej wy-
stępujących anomalii pogodowych, mogą na terenie Powiatu Kluczborskiego 
występować zagrożenia meteorologiczne w postaci silnych huraganowych wia-
trów, połączonych z dużymi opadami deszczu, powodującymi lokalne podtopie-
nia.  
Analiza obserwowanych prędkości wiatru, które powodują pierwsze zniszcze-
nia wykazała, że wartością progową jest prędkość 17 m/s. Skala zniszczeń 
postępuje oczywiście w miarę przyrostu prędkości wiatru. Według klasyfikacji 
maksymalnych prędkości wiatru i skutków ich działania już przy prędkości od 25 
do 28 m/s można mówić o wiatrach huraganowych powodujących znaczne 
uszkodzenia budynków, wież i kominów oraz utrudniających jazdę samochodów 
osobowych po szosie.  
W przedziale 29 – 32 m/s mamy do czynienia z gwałtownymi wiatrami huraga-
nowymi, powodującymi zniszczenia zabudowań, zrywanie odcinków linii energe-
tycznych oraz utrudniających jazdę samochodów ciężarowych.  
Natomiast w przypadku huraganu siła wiatru osiąga prędkość od 33 – 55 m/s .  
Przewidywane skutki takiego zjawiska to: zrywanie przez wiatr całego poszycia 
dachów, wyrywanie dużych drzew z korzeniami na większych przestrzeniach, 
zrywanie linii przesyłowych, niszczenie konstrukcji budowlanych oraz „zdmuchi-
wanie” z szosy jadących samochodów.  Zestawienie parametrów silnych 
wiatrów - trąba powietrzna  (Zał. 7) 
W dniu 15 sierpnia 2008 r. nastąpiło przejście trąby powietrznej przez teren 
województwa opolskiego, a także przez teren gminy Wołczyn,  
Uwzględniając położenie geograficzne gminy Wołczyn, ukształtowanie terenu 
oraz zalesienie przy uwzględnieniu zmian klimatycznych i występujących coraz 
częściej anomalii pogodowych należy stwierdzić, że cały obszar gminy jest 
podatny na działanie silnych wiatrów i wichur, a także gwałtownych i krótkotrwa-
łych nawałnic. 
 W dniu 15 sierpnia 2008 r.  trąba powietrzna przeszła przez teren miejscowości 
Komorzno w wyniku czego zniszczeniu uległo mienie (konstrukcje dachów, 
ogrodzenia, oraz częściowo zasiewy) na kwotę 87 tys. zł.. 
W innych miejscach powiatu doszło do uszkodzeń linii energetycznych, połama-
nia drzew. 
W dniu  19 lipca 2015 roku  ok. godz. 22 20 nad obszarem  powiatu kluczbor-
skiego przechodzilł front atmosferyczny z silnymi  burzami, nawalnym deszczem 
i bardzo silnym porywistym wiatrem – ok. 90 km./Największe szkody wystąpily w 
gminach Byczyna i Wołczyn. Powalonych zostalo 100 drzew (50 –    gm.      
Byczyna, 22 –gm. Wołczyn, 20 – Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku). 
Zerwane i uszkodzone linie  energetyczne, brak zasilania w energię elektryczną 

wystąpił gminie Byczyna: sołectwa: Jaśkowice, Gołkowice, Kostów Stawy,   

Ciecierzyn, Polanowice, Brzózki, Proślice, Jakubowice, Roszkowice, Borek, 

Sierosławice, Wojsławice -ok. 2500 mieszkańców czasowo było pozbawionych  

dostaw energii elektrycznej.
 

„3” 
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L.p. 
Nazwa                

zagrożenia 

 
Ogólna charakterystyka zagrożeń województwa opolskiego 

 

Szczegółowa charakterystyka zagrożeń 
powiatu kluczborskiego – mapa ryzyka 

Ocena 
ryzyka 

3.  
 
Huragano- 
wy                
wiatr/trąba 
powietrzna 

 
Możliwości zapobiegania zagrożeniom lub ograniczenia ich skutków: 
 ostrzeżenie władz województwa o przewidywanych silnych huraga-

nach, 
 ostrzeżenie społeczeństwa o nadciągających wichurach                                   

i potencjalnych zagrożeniach, 
 dysponowanie danymi o gotowości sił i środków do usuwania skut-

ków wichury (pogotowia: energetyczne, drogowe, dźwigowe), 
 świadczenie doradztwa jednostkom samorządowym przez specjali-

stów w zakresie mobilizowania sił i środków do usuwania następstw 
huraganu (wprowadzanie stanów gotowości sił ratowniczych i orga-
nizowanie ćwiczeń sprawdzająco - doskonalących), 

 poinformowanie społeczeństwa o sposobie zachowania się                             
w przypadku bezpośredniego zagrożenia (np. należy schronić się 
poniżej powierzchni ziemi, w piwnicy, rowie przydrożnym itp., pod-
czas jazdy samochodem - pod wiaduktem, mostem itp.). 

 
Skala i skutki zagrożenia 
Skutki huraganu mogą wystąpić na obszarze całego województwa, kilku 
powiatów lub jednej gminy i dotyczą: 
 zerwania linii wysokiego napięcia i powstania przerw w dostawach 

energii elektrycznej, 
 powstania wiatrołomów na drogach i zablokowywania jezdni, 
 ofiar wśród ludności w wyniku przygniecenia przez walące się drze-

wa, uszkodzone elementy konstrukcji budynków i elementy reklam, 
 przerw w kursowaniu pociągów z powodu uszkodzenia trakcji elek-

trycznej i zablokowania torów, 
 zniszczeń zadaszeń na obiektach stanowiących dobra kultury, 
 strat w rolnictwie, 
 awarii w zakładach przemysłowych, połączonej z uwolnieniem nie-

bezpiecznych substancji, 
katastrof komunikacyjnych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W gminie Wołczyn bez zasilania w energię elektryczną byli mieszkańcy miej-
scowości Duczów Mały i Duczów Duży, Krzywiczyn, Komorzno, Świniar Wiel-
kich, Bruny - ok 1900 osób. 
W powiecie uszkodzonych zostalo 20 linii średniego napięcia ( Byczyna 10, 

Wołczyn-10). Uszkodzeniu uleglo ok. 30 linii niskiego napięcia ( Byczyna -20, 

Wołczyn- 10). Zlamane zostaly 3 słupy energ.( Wołczyn- 1 słup 15 kV i  1 słup 

niskiego napięcia, 1 słup 15 kV w Gm. Byczyna). Uszkodzeniu uleglo także 90 

przyłączy do gospodarstw itp. Pogotowie energetyczne otzrymalo  ok. 300 

zgłoszeń o braku energii elektrycznej od mieszkańców powiatu. 

 Uszkodzone zostaly dachy budynkow, ogrodzenia posesji itp. 
 Huragany w Polsce (Zał. 8). 
 Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że tego typu zagrożenia najbardziej 
dotkną mieszkańców wsi, mniej mieszkańców miast (ale w przypadku ich wy-
stąpienia w miastach skutki mogą być bardziej rozległe i liczba osób poszkodo-
wanych znacznie większa). W obu przypadkach należy liczyć się z możliwością 
zorganizowania ewakuacji.  
Szczegóły zawarte są w  „Planie ewakuacji (przyjęcia) ludności II stopnia 
powiatu kluczborskiego. 
Okresy występowania wiatrów katastrofalnych w zależności od genezy ich 
powstania  
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L.p. 
Nazwa  

zagrożenia 

 
Ogólna charakterystyka zagrożeń województwa opolskiego 

 

Szczegółowa charakterystyka zagrożeń 
powiatu kluczborskiego – mapa ryzyka 

Ocena 
ryzyka 

3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Huragano-

wy                
wiatr/trąba 
powietrzna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Klasyfikacja stopni zagrożeń groźnych zjawisk meteorologicznych 
 

Zjawsk
o 

Stopień 
zagrożenia 

Kryteria Skutk 

 

 
 
Silny 
wiatr 
 
 
 

1 
 

   
Vśr > 15 m/s 
lub V > 20 m/s 
 
Vśr - średnia pręd-
kość wiatru 
V - prędkość wiatru 
w porywach 
 

 
Uszkodzenia budyn-
ków, dachów, szkody 
w drzewostanie, 
łamanie gałęzi                     
i drzew, utrudnienia 
komunikacyjne. 

 
 
 

2 

  
Vśr > 20 m/s 
lub V > 25 m/s 
 
Vśr - średnia pręd-
kość wiatru 
V - prędkość wiatru 
w porywach 
 

 
Uszkodzenia budyn-
ków, dachów, łama-
nie i wyrywanie 
drzew z korzeniami, 
utrudnienia w 
komunikacji, uszko-
dzenia linii napo-
wietrznych 

 
 
 

 

3 

 
Vśr > 25 m/s 
lub V > 35 m/s 

 
Vśr - średnia pręd-
kość wiatru 
V - prędkość wiatru 
w porywach 
 

 
Niszczenie zabudo-
wań, zrywanie da-
chów, niszczenie linii 
napowietrznych, 
duże szkody 
w drzewostanie, 
znaczne utrudnienia 
w komunikacji, 
zagrożenie życia. 

 
Informacje o zagrożeniu, ostrzeżenia: 
 serwis IMGW www.pogodynka.pl , zakładka ostrzeżenia/ostrzeżenia 

meteorologiczne, 
 podstawowe zasady postępowania podczas wystąpienia huragano-

wych wiatrów i nawałnic można znaleźć na stronie internetowej Ko-
mendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej: 

         www.straz.gov.pl – zakładka „porady”. 
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L.p. 
Nazwa  

zagrożenia 

 
Ogólna charakterystyka zagrożeń województwa opolskiego 

 

Szczegółowa charakterystyka zagrożeń 
powiatu kluczborskiego – mapa ryzyka 

Ocena 
ryzyka 

 

4. 
 

8.1.5. 
 
Mróz                 
i opady 
śniegu 
 

MRÓZ – stan, kiedy temperatura powietrza na otwartej przestrzeni              
jest niższa od temperatury zamarzania wody (0°C) w normalnych warun-
kach. Za okres ekstremalnie niskiej temperatury przyjmuje się spadek 
temperatury do – 20

0 
C i niżej przez przynajmniej 2 doby. W aspekcie 

społecznym natomiast o silnych mrozach mówimy wtedy, gdy chłód            
staje się przyczyną śmierci ludzi i powoduje straty materialne.  
Wystąpienie silnych mrozów może stać się poważnym utrudnieniem        
dla funkcjonowania gospodarki oraz systemu komunikacyjnego, w tym: 
 zakłócenia systemu zaopatrywania w surowce energetyczne       

(węgiel) do ciepłowni i elektrowni; 
 awarie naftociągów i gazociągów; 

awarie sieci energetycznych; zniszczenia infrastruktury kolejowej 
(pęknięcia szyn i awarie węzłów kolejowych). 

MRÓZ – W skali roku najniższe temperatury powietrza w województwie opol-
skim, o wysokości –16

0
C występują z prawdopodobieństwem 50%, a temperatu-

ry o wysokości –24
0
C z prawdopodobieństwem poniżej 10%. Wystąpienie tych 

temperatur nie wykazuje wyraźnego zróżnicowania przestrzennego, a okres ich 
pojawienia pokrywa się z okresem wystąpienia dni bardzo mroźnych. Rozcią-
głość przestrzenna zjawiska jest bardzo ograniczona i ściśle powiązana z lokal-
nymi warunkami topograficznymi. 
Skutki mrozu mogą sparaliżować m.in. życie całych osiedli lub gospodarstw 
domowych. Mogą również powodować zagrożenia utraty życia, zdrowia i mienia, 
a także mieć negatywny wpływ na środowisko naturalne. 
Mróz stanowi szczególnie poważne zagrożenie dla osób bezdomnych, co powo-
duje konieczność rozwijania bazy noclegowej i zapewnienia im pomocy socjalno-
bytowej. 

 

„2” 
 

 
ŚNIEG – opad atmosferyczny w postaci kryształków lodu o kształtach 
głównie sześcioramiennych gwiazdek, łączących się w płatki śniegu.  
Po opadnięciu na ziemię tworzy porowatą pokrywę śnieżną o niewielkiej 
gęstości także zwaną śniegiem. 
Opadom śniegu niejednokrotnie może towarzyszyć: 
 Śnieżyca – gwałtowny, obfity opad śniegu, często ograniczający 

widoczność.  
 Zawieja – zjawisko hydrometeorologiczne, polegające na    połą-

czeniu opadów śniegu z silnym wiatrem. 
 Zamieć śnieżna – śnieg podnoszony z powierzchni ziemi przez 

wiatr i niesiony wraz z wiatrem. Zamiecie powodują przenoszenie 
śniegu, tworząc zaspy śnieżne nieraz o dużych wysokościach.          
Rozróżnia się dwa rodzaje zamieci. Niska, nie przesłaniająca dale-
kiej widoczności, podnosząca śnieg na wysokość do 2m               
oraz wysoka – przesłaniająca widoczność po horyzont. 

 Grad – opad atmosferyczny w postaci bryłek lodu (nazywanych 
gradzinami lub gradowinami) o średnicy od 5 mm do 50 mm.  

 Burza lodowa – zjawisko pogodowe polegające na intensywnych 
opadach marznącego deszczu, powodujących poważne utrudnienia 
komunikacyjne lub nawet katastrofalne skutki dla przyrody oraz           
napowietrznej infrastruktury energetycznej i telekomunikacyjnej –       
w wyniku osadzania się na powierzchni znacznych ilości lodu. 

Informacje o zagrożeniu, ostrzeżenia: 
 serwis IMGW www.pogodynka.pl , zakładka ostrzeżenia/ostrzeżenia 

meteorologiczne, 
 podstawowe zasady postępowania można znaleźć na stronie inter-

netowej Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej: 
         www.straz.gov.pl – zakładka „porady”. 

 
ŚNIEG – obfite opady śniegu mogą spowodować następujące skutki: 
 zakłócenia w funkcjonowaniu transportu drogowego i kolejowego (całkowi-

ty jego zanik); 
 zakłócenia systemów zaopatrywania w energię, gaz i paliwa itp. 

co w konsekwencji prowadzić może do zagrożenia zdrowia i życia ludzi, utraty 
zwierząt, znacznych strat materialnych. 
 
 Długotrwałe obfite opady śniegu, powodujące zaleganie grubej jego warstwy 
(zwłaszcza przy utrzymujących się niskich temperaturach) stanowić mogą prze-
słankę do powstania powodzi – przy nagłym jego topnieniu następuje gwałtowne 
wezbranie stanu wody – przede wszystkim w rejonach, które w okresie progno-
zowania trudno jest dokładnie zlokalizować.  
 
Poważne niebezpieczeństwo stanowić może zalegająca warstwa śniegu                
na dachach obiektów wielkopowierzchniowych, doprowadzając do ich zawalenia 
się, co  w konsekwencji może narazić zdrowie lub życie ludzi.  
Szczególnie dotyczy to takich budowli jak: hale sportowe, obiekty handlowe 
hipermarkety, markety, hale produkcyjne. Wykaz tych obiektów  w naszym  
powiecie znajduje się na str. 70  niniejszego rozdziału w  pkt.  8.1.15. Katastrofy  
Budowlane i komunikacyjne. 
 
Głównym przedsięwzięciem mającym na celu ograniczenie szkód  i strat spowo-
dowanych obfitymi opadami śniegu jest informowanie o tym społeczeństwa            
z odpowiednim wyprzedzeniem.  
                                     INFRASTRUKTURA KRYTYCZNA 
Zagrożenie i straty mogą  wystąpić przy zerwaniu przesyłowych linii energetycz-
nych oraz telekomunikacyjnych. 
 
 

 

 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Temperatura
http://pl.wikipedia.org/wiki/Woda
http://pl.wikipedia.org/wiki/Opad_atmosferyczny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Cia%C5%82o_krystaliczne
http://pl.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3d
http://pl.wikipedia.org/wiki/G%C4%99sto%C5%9B%C4%87
http://pl.wikipedia.org/wiki/Opad_atmosferyczny
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Anieg
http://pl.wikipedia.org/wiki/Hydrometeory
http://pl.wikipedia.org/wiki/Opad_atmosferyczny
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Anieg
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wiatr
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Anieg
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wiatr
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zaspa_%C5%9Bnie%C5%BCna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Opad_atmosferyczny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Gradzina_(meteorologia)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Deszcz_marzn%C4%85cy
http://pl.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3d
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Nazwa  

zagrożenia 

 
Ogólna charakterystyka zagrożeń województwa opolskiego 

 

Szczegółowa charakterystyka zagrożeń 
powiatu kluczborskiego – mapa ryzyka 

Ocena 
ryzyka 

 

5. 
 

8.1.6. 
 
 
Susza               
i upał 

SUSZA – jest zjawiskiem ciągłym o zasięgu regionalnym i oznacza do-
stępność wody poniżej średniej w określonych warunkach naturalnych. 
 
Ze względu na warunki meteorologiczne i klimatyczne, problemy rolnicze, 
warunki hydrologiczne i skutki gospodarcze wyróżnia się następujące fazy 
suszy: 
 suszę meteorologiczną, określaną jako okres trwający na ogół od 

miesięcy do lat, w którym dopływ wilgoci do danego obszaru spada 
poniżej stanu normalnego w danych warunkach klimatycznych uwil-
gotnienia, 

 suszę rolniczą, definiowaną jako okres, w którym wilgotność gleby 
jest niedostateczna do zaspokojenia potrzeb wodnych roślin                           
i prowadzenia normalnej gospodarki w rolnictwie, 

 suszę hydrologiczną, odnoszącą się do okresu, gdy przepływy                    
w rzekach spadają poniżej przepływu średniego, a w przypadku 
przedłużającej się suszy meteorologicznej obserwuje się znaczne 
obniżenie poziomu zalegania wód podziemnych, 

 suszę w sensie gospodarczym, będącą skutkiem wymienionych 
procesów fizycznych odnoszącą się do zagadnień ekonomicznych                   
w obszarze działalności człowieka dotkniętym suszą. 

 
Zagrożenie to powoduje przede wszystkim: 
 przesuszenie gleby; 
 zmniejszenie lub całkowite zniszczenie upraw roślin, a co za tym 

idzie mogą być przyczyną dużych trudności w zaopatrzeniu ludności 
w żywność; 

 zmniejszenie zasobów wody pitnej; 
 zwiększone prawdopodobieństwo katastrofalnych pożarów. 

 
Możliwości zapobiegania zagrożeniom lub ograniczenia ich skutków:  
 informowanie władz o groźbie suszy, 
 informowanie społeczeństwa z wykorzystaniem środków masowego 

przekazu, o szczególnie dużym zagrożeniu pożarowym lasów                    
i wprowadzonych w związku z tym okresowych zakazach wstępu na 
tereny leśne oraz o stanie technicznym szlaków komunikacyjnych, 

dysponowanie danymi o gotowości sił i środków do zapobiegania oraz 
usuwania skutków suszy (od służb leśnych, rolniczych i dyżurnego synop-
tyka Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu 

Badawczego Oddział we Wrocławiu). 
 

Informacje o zagrożeniu suszą: 
http://www.susza.iung.pulawy.pl/ -informacje na temat systemu zawierają-

ce m.in. mapy potencjalnego występowania suszy rolniczej w Polsce z 
podziałem  na regiony i rodzaje roślin są dostępne na stronie internetowej. 

Powiat kluczborski podobnie jak obszar województwa opolskiego  należy                  
do obszarów, w których deficyt opadów jest rzędu od 100 do 200 mm.  
Następstwa suszy występujących okresowo w powiecie, mogą być złagodzone 
przez wprowadzenie odpowiednich zabiegów melioracyjnych i agrotechnicznych 
zwiększających retencję oraz poprzez dobranie roślin uprawnych, odpornych           
na suszę. 
Gminy powiatu kluczborskiego w razie wystąpienia suszy  są  ze względu            
na duży udział gruntów rolnych   w dużym stopniu narażone straty w uprawach 
rolnych. 
Użytkowanie gruntów rolnych (grunty orne, sady, łąki, pastwiska) w powiecie 
kluczborskim i poszczególnych gminach  (stan na 1 stycznia 2008) do ogólnej 
powierzchni gruntów powiatu kształtuje się następująco:                                                                                                            
- w powiecie kluczborskim użytki rolne stanowią  61%,                                          
- w gminie Byczyna użytki rolne stanowią 79%,                                                         
- w gminie Kluczbork użytki rolne stanowią 72%,                                                    
- w gminie Wołczyn użytki rolne stanowią 65%,                                                         
-         w       gminie  Lasowice Wielkie   użytki         rolne         stanowią        37%. 

W warunkach klimatycznych Polski okresowo pojawiające się susze o bardzo 
różnym zasięgu i czasie trwania od tygodni do kilku miesięcy oznaczają obniże-
nie przepływów w rzekach, redukcję zasobów wód podziemnych, co niekiedy 
skutkuje ograniczeniem poboru wody na cele przemysłu i rolnictwa, rzadko na 
cele komunalne. Konsekwencją suszy jest też zmniejszenie się produkcji rolnej, 
co w aspekcie ekonomicznym może być przyczyną wzrostu cen. 
 
Zagrożeniu suszą nie można zapobiec, ale można wpływać na zmniejszanie lub 
ograniczanie jej skutków, co jest związane z podatnością (wrażliwością) regionu 
na występowanie suszy. Podatność, zależy nie tylko od czynników klimatycz-
nych i hydrologicznych, lecz także społecznych, jak: wzrost liczby ludności, 
migracja z jednego regionu do drugiego, bądź z obszarów wiejskich do zurbani-
zowanych itp. 
Zastosowanie wskaźnikowej oceny suszy pozwoli na łatwą interpretację wyników 
i umożliwi porównanie ich w regionach o różnych warunkach klimatycznych.  
Wskaźnik standaryzowanego opadu (SPI) bazujący na danych wejściowych                         
w postaci opadu odzwierciedla fazę suszy atmosferyczną.  
Wskaźnik suszy hydrologicznej z zastosowaniem danych wejściowych                             
o przepływach stanowi opis suszy hydrologicznej.  
   Zgeneralizowany obraz średnich wieloletnich warunków występowania susz 
wskazuje, że susze pojawiają się w każdym regionie Polski. 
 
Wystąpienie SUSZY i UPAŁU nie wykazuje wyraźnego zróżnicowania  
przestrzennego, a okres ich pojawienia pokrywa się z wystąpieniem dni 
gorących i bardzo gorących. 

„1” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Gleba
http://pl.wikipedia.org/wiki/Woda_pitna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Po%C5%BCar
http://www.susza.iung.pulawy.pl/


55 
 

   
Ogólna charakterystyka zagrożeń województwa opolskiego 

 

Szczegółowa charakterystyka zagrożeń 
powiatu kluczborskiego – mapa ryzyka 

Ocena 
ryzyka 

5.  
 
Susza               
i upał 

 
UPAŁ – wzrost maksymalnej temperatury powietrza powyżej 30°C.  
 

Polski rekord temperatury to +40,2°C w cieniu, zanotowany  
29 lipca 1921 w Prószkowie koło Opola.  
 

Możliwości zapobiegania zagrożeniom lub ograniczenia ich skutków  
 informowanie władz województwa o upałach, 
 informowanie społeczeństwa z wykorzystaniem środków masowego 

przekazu o szczególnie dużym zagrożeniu pożarowym lasów                         
i wprowadzonych w związku z tym okresowych zakazach wstępu na 
tereny leśne oraz o stanie technicznym szlaków komunikacyjnych, 

 ograniczenie prędkości i dodatkowe oznakowanie odcinków dróg                 
o niebezpieczeństwie wynikającym z upałów (miękka nawierzchnia), 

 dysponowanie danymi o gotowości sił i środków do zapobiegania 
oraz usuwania skutków suszy i upałów (od służb leśnych, drogo-
wych, kolejowych, rolniczych i ratownictwa medycznego oraz dyżur-
nego synoptyka Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej).  

 

Klasyfikacja stopni zagrożeń groźnych zjawisk meteorologicznych   

 
 

Informacje o zagrożeniu:  

 serwis IMGW www.pogodynka.pl , zakładka ostrzeżenie/ostrzeżenia 
meteorologiczne, 

 serwis IBL http://bazapozarow.ibles.pl/zagrozenie/index.php 
Województwo charakteryzuje się najcieplejszym w Polsce klimatem. 
Średnia temperatura lipca to 19

0
 C, a w styczniu –20

0
 C. Najcieplej-

szą miejscowością jest Opole: średnia roczna temperatura 8,6
0
 C. 

Najchłodniejsze lata występują   w Głuchołazach i Głubczycach. 
 

Wysoka temperatura powietrza sprzyja; 
 niszczeniu nawierzchnie dróg, torów kolejowych oraz uszkodzeniu linii 

energetycznych;  
 powstaniu warunków do utraty życia lub zdrowia; 
 wzrostowi przypadków interwencji medycznych, wynikające ze zwięk-

szonej liczby potrzebujących pomocy. 
Klęska suszy w Powiecie Kluczborskim - lato 2015 -Rekordowo upalne lato 
na Opolszczyźnie 
Meteorolodzy o zakończonym właśnie lecie mówią fachowo „sezon ekstremalnie 
ciepły”. Jeszcze maj był „lekko chłodny”, w czerwcu już nastały pierwsze upały, 
potem temperatura rosła, a w sierpniu mieliśmy Afrykę. 
Opole było  jednym z kilku miast w Polsce, gdzie najdłużej, przez 13 dni bez 
przerwy, utrzymywały się temperatury przekraczające 30 stopni 
Prószkowski rekord ciepła z 1921 r. (40,2 stopnia C) nie został jednak pobity. W 
tym roku maksymalną temperaturę - 38,4 st. - pokazały termometry w Legnicy 8 
sierpnia. Słońce świeciło jak szalone - rekord dobowy (16,9 godz.) padł w Ustce 
2 lipca, a rekord lata - 968,9 godzin - w Terespolu.  
Rzeki w Polsce powysychały dramatycznie - Wisła w najpłytszym miejcu miała 
51 cm, czyli najmniej od końca XVIII wieku.  Szusza dotknęła co trzecią gminę w 
Polsce. Plony miejscami są nawet o połowę mniejsze niż rok temu. 
Według szacunków, według stanu na 22 września br. poszkodowanych w wyniku 
suszy zostało ponad 231 tys. gospodarstw. Straty oceniane są na 1,6 mld zł, 
uprawy zostały zniszczone na powierzchni 1,9 mln ha. 
Na Opolszczyźnie największe szkody ponieśli gospodarze z powiatu opolskiego, 
z którego pochodzi prawie co czwarty wniosek, a także brzeskiego, namysłow-
skiego, kluczborskiego i strzeleckiego 
3348 rolników z Opolszczyzny odnotowało straty w związku z wyjątkowo suchym 
latem.W trudnej sytuacji z powodu suszy znalazło się 3348 rolników na całej 
Opolszczyźnie. Powołane przez wojewodę opolskiego komisje ds. szacowania 
strat obliczyły, że wyniosły one aż 260,8 mln zł, a szkody objęły obszar 103,4 
tys. ha.- Zniszczeniu uległy w największym stopniu uprawy kukurydzy, buraków 
cukrowych, łąki i zboża, a straty wystąpiły na terenie 64 gmin. Dane wskazują, 
że tegoroczna susza spowodowała największe straty w gospodarstwach rolnych 
od czasu powodzi w 2010 r. Wówczas podtopieniu uległy 72 tys. ha upraw rol-
nych, poszkodowanych zostało 1429 gospodarstw. 
W powiecie kluczborskim  klęska dotknęla 311 gosp. rolnych, pow.              
dotknięta klęską wyniosla 15727,2 ha, a wielkość strat w uprawach rolnych 
46.779.600,00zl. oraz w plantacjach 77.700,00 zł. OGÓŁEM : 46.851.000,00 zł  
Gm. Byczyna: 140 gosp. rolnych - 8940,19 ha - 26.890.900,00 zł 
Gm. Wołczyn: 121 gosp.rolnych - 5698,32 ha – 9.949.000,00 zł. 
                          plantacje: 39.,1 tys. zł – Razem straty 9.988.100,00 zł 
Gm Kluczbork: 36 gosp.rolnych – 514,81 ha – 5.551.700,00 zł. 
                          plantacje: 32.,5 tys. zł – Razem straty 5.584.200,00 zł 
Gm.Lasowice Wielkie: 14 gosp.rolnych – 573,88 ha – 4.388.000,00 zł.            
                         plantacje:0.,1 tys. zł – Razem  straty  - 4.388.100,00 zł.          

 

 

„2” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Temperatura
http://pl.wikipedia.org/wiki/Skala_Celsjusza
http://pl.wikipedia.org/wiki/29_lipca
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http://pl.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%B3szk%C3%B3w
http://pl.wikipedia.org/wiki/Opole
http://www.pogodynka.pl/
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Nazwa  
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Ogólna charakterystyka zagrożeń województwa opolskiego 

 

 
Szczegółowa charakterystyka zagrożeń 
powiatu kluczborskiego – mapa ryzyka 

Ocena 
ryzyka 

 

6. 
 

8.1.7. 
 
 
Skażenie  
chemiczno-
ekologiczne 

Skażenia chemiczno-ekologiczne powstają od niekontrolowanego wy-
zwolenia się niebezpiecznych substancji chemicznych (NSCh) w wyniku: 
 awarii instalacji powstających z przyczyn obiektywnych;  
 niewłaściwego zabezpieczenia przechowywanych w określonych 

zakładach pracy NSCh, spowodowanych błędami ludzkimi; 
 zaniedbania wyspecjalizowanych służb odpowiedzialnych za wła-

ściwą gospodarkę niebezpiecznymi odpadami chemicznymi; 
 niewłaściwego zabezpieczenia odpadów chemicznie niebezpiecz-

nych; 
 niekompetencji osób pracujących z niebezpiecznymi substancjami 

chemicznymi; 
 katastrofy komunikacyjnej; 
 klęski żywiołowej ( powodzie, wichury, pożary); 
 działalności terrorystycznej. 

 

Podstawowe zagrożenia skażenia chemiczno-ekologicznego stwarzają 
obiekty produkcyjne lub magazynowe, w których znajdują się duże ilości 
substancji chemicznych niebezpiecznych dla zdrowia i życia oraz dla 
środowiska naturalnego. W wyniku przedstawionych wyżej przyczyn może 
nastąpić ich uwolnienie do otoczenia, wybuch lub pożar. 
 

Potencjalne zagrożenie stwarzają cysterny samochodowe przewożące 
NSCh oraz pojazdy przewożące butle i inne pojemniki, które mogą ulec 
wypadkowi (awarii) w czasie transportu. Trasy przewozu NSCh prowadzą 
przez duże węzły kolejowe i drogowe położone na terenie miast, co zwięk-
sza potencjalne skutki różnych wypadków. 
 

Zagrożenia wynikające z uwolnienia NSCh, mogą powodować skażenie 
środowiska, ludzi i zwierząt, a w przypadku gwałtownego uwolnienia  – 
wybuch. Skala ich toksyczności jest bardzo szeroka. Obejmuje ona przede 
wszystkim substancje o wyjątkowo dużej toksyczności np. chlor, fosgen, 
cyjanki.  
 

Pewna ich część, oprócz właściwości toksycznych, stwarza również za-
grożenie pożarowe, a w połączeniu z powietrzem tworzy mieszaniny wy-
buchowe. Należą do nich:  
 amoniak,  
 wodór,  
 aceton,  
 acetylen.  

Inną grupę stanowią materiały wybuchowe: trotyl, heksogen, pentryt. 
  

ZAKŁADY PRZEMYSŁOWE 
 
Zagrożenia te obejmują głównie duże ośrodki i zakłady przemysłu che-
micznego i energetyki Opolszczyzny.  

Na terenie powiatu kluczborskiego , w wyniku poważnej awarii przemysłowej lub 
katastrofy w ruchu kolejowym lub drogowym mogą wystąpić następujące zagro-
żenia: 
 wybuch substancji niebezpiecznych - amoniaku, amonitu, trotylu, dynami-

tu, azotanu amonu, tlenku etylenu, tlenku propylenu, propanu-butanu, 
propylenu. 

 emisja do powietrza i wytworzenie się chmury toksycznych substancji - 
chloru, amoniaku, kwasu fluorowodorowego. 

 pożar –  acetonu, amoniaku, benzenu, toluenu, benzyny, oleju napędowe-
go itp. 

 wyciek substancji szkodliwych dla środowiska wodnego – oleju popiroli-
tycznego, oleju antracenowego, 

Możliwe są również połączone zagrożenia np. pożar + chmura toksycznych 
produktów spalania wraz ze szkodliwymi dla środowiska wodnego wodami   
pogaśniczymi. 

ZAKŁADY PRZEMYSŁOWE 
Do  zakładów przemysłowych stwarzających największe zagrożenie możemy 
zaliczyć:                                                                                                           
Fabryka Maszyn  i Urządzeń "FAMAK" Spółka Akcyjna w Kluczborku – farby         
i lakiery, Lesaffre Polska S.A. w Wołczynie ul Dworcowa 32 wykorzystujący          

w  procesie produkcyjnym: ług sodowy, kwas azotowy kwas siarkowy, 

amoniak.  
Awarie w zakładach przemysłowych zlokalizowanych na terenie Opolszczyzny 
jakie miały miejsce okresie ostatnich 10 lat: 

 Pożar magazynu odpadów gumowych w Trzebiszynie – ok. 1600 Mg. 
DROGI 

Awarie w transporcie drogowym  z udziałem materiałów niebezpiecznych, w tym 
NSCh stwarzać będą poważne zagrożenie dla ludzi i środowiska, gdyż mogą się 
zdarzyć w różnych  rejonach województwa, praktycznie o każdej porze doby, 
powodując powstanie stref skażeń o zasięgu do kilkunastu kilometrów od miej-
sca zdarzenia, a w konsekwencji spowodować zakłócenia komunikacyjne.   
Najważniejsze drogi krajowe przebiegające przez powiat kluczborski to: 
Nr 11 - Kołobrzeg – Poznań – Katowice, Bytom (z północy), długość –  35,11 
km, Nr 45 – granica państwa Chałupki - Opole – Wieluń - Złoczew (z południa),  
długość – 19,45 km, Nr 42 – Namysłów – Rudnik koło Starachowic (z zachodu),  
długość – 23,00 km. Długość dróg krajowych  - 79, 306 km. Przez teren powiatu 
przebiegają drogi wojewódzkie, którymi też odbywa się transport niebezpiecz-
nych substancji. Są to: Nr 487 – Byczyna – Olesno o długości – 7,56 km, Nr 494 
– Bierdzany –  Bodzanowice o długości – 11,11 km.  Łączna długość 18,67 km. 
Ze względu na najbardziej obciążone przewozem materiałów niebezpiecznych  
szczególnie narażone są tereny wzdłuż: 
1.Krajowy szlak komunikacyjny droga Nr 45 Opole-Złoczew oraz Nr 11 
Kołobrzeg-Bytom (z Opola w kierunku Poznania) przebiega przez miejsco-
wości: Trzebiszyn, Lasowice Wlk, Jasienie, Kuniów, Kluczbork (ul. Opolska, 
M..C.Skłodowskiej, Pl. Niepodległości (rondo), Katowicka, Jagielońska, Byczyń-
ska),Ligota Zamecka, Ligota Górna, Gotartów, Krzywizna, Sarnów, Biskupice, 
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Ryzyko powstania awarii chemicznej dotyczy między innymi kompleksu 
Zakładów Azotowych w Kędzierzynie-Koźlu, Blachownia Holding S.A.           
w Kędzierzynie –Koźlu, Zakładów Koksowniczych w Zdzieszowicach           
oraz zakładów dysponujących i użytkujących materiały niebezpieczne 
i wybuchowe, a także  składów magazynowych oraz rozlewni gazów skro-
plonych, zlokalizowanych w większych miastach powiatowych regionu. 
Mogą one zagrozić życiu i zdrowiu ludności oraz spowodować skażenie 
środowiska (np. amoniak, chlor) – Wykaz zakładów zwiększonego ryzyka 

(ZZR)
6.Hz.1)

 oraz zakładów dużego ryzyka (ZDR)
 
. 

 
 

DROGI 
 
Awarie w transporcie drogowym  z udziałem materiałów niebezpiecznych, 
w tym NSCh stwarzać będą poważne zagrożenie dla ludzi i środowiska, 
gdyż mogą się zdarzyć w różnych  rejonach województwa, praktycznie            
o każdej porze doby, powodując powstanie stref skażeń o zasięgu           
do kilkunastu kilometrów od miejsca zdarzenia, a w konsekwencji spowo-
dować zakłócenia komunikacyjne. 
 
Ze względu na najbardziej obciążone przewozem materiałów niebezpiecz-
nych  
szczególnie narażone są tereny wzdłuż autostrady A4 i dróg krajowych:  
11, 43, 45, 94, 409, 423, 494 oraz 901 – dodatkowe szczegóły znajdują  
się w Wykazie tras drogowych oraz mapie tras drogowych 
 
Katastrofy drogowe z udziałem NSCH i jednocześnie dużej liczby ludzi 
mogą zdarzyć się przede wszystkim na drogach krajowych województwa. 
Bardzo niebezpieczne są wypadki, które mają miejsce na autostradzie A-4.  
 

TRASY KOLEJOWE 
Awarie w transporcie kolejowym z udziałem materiałów niebezpiecznych, 
w tym NSCh stwarzać będą również poważne zagrożenie dla ludzi             
i środowiska, gdyż analogicznie do awarii w transporcie drogowym,  mogą 
się zdarzyć w różnych  rejonach województwa, praktycznie o każdej porze 
doby, powodując powstanie stref skażeń o zasięgu do kilkunastu         
kilometrów od miejsca zdarzenia, a w konsekwencji spowodować zakłóce-
nia komunikacyjne. 
Do groźnych wypadków może dochodzić na trasach kolejowych: 
 Opole – Kędzierzyn-Koźle; 
 Opole – Brzeg – Nysa; 
 Opole – Kluczbork; 
 Olesno – Kluczbork – Namysłów – Niemodlin. 
 
Ze względu na sieć głównych szlaków drogowych i kolejowych, na terenie 
całego województwa mogą wystąpić ww. katastrofy, a szczególnie narażo- 

Byczyna (ul. Kluczborska, rondo Poznańska), Gołkowice,  Kostów; 
Gm. Kluczbork zagrożenie w miejsc.:Bąków 20 osób.,Gotartów 30 osób., 
Krzywizna  60 osób. Gm. Byczyna zagrożenie w miejsc. : Byczyna 200 osób, 
Biskupice 65 osób, Sarnów  20 os. Kostów 50 osób, Golkowice 12 osob.   
2. Krajowy szlak komunikacyjny   Nr 11 Kołobrzeg-Bytom oraz droga Nr 42  
Namysłów-Rudnik ( z Gliwic w kierunku Wrocławia) przebiega przez miej-
scowości: Ciarka, Bąków, Ligota Górna, Ligota Zamecka, Kluczbork (ul. Byczyń-
ska, Wołczyńska), Ligota Dolna, Czaple Wolne, Markotów, Wołczyn (ul. Klucz-
borska, Rynek, Namysłowska, Ligota Wołczyńska, Wierzbica  Górna, Duczów. 
Gm. Kluczbork zagrożenie w miejsc.Kluczbork ul. Byczyńska  800 osób, ul. 
Wolczyńska 500 osób, DPS 125 os,, Ligota Dolna 20 osob, Czaple Wolne 30 os.    
 Gm. Wołczyn zagrożenie w miejsc. : Wolczyn 400 osób,Ligota Wolczyńska 
120 osob, Wierzbica Gorna 200 osób, Duczów Mały 25 osób. 
Droga wojewódzka Nr 494 – Bierdzany –  Bodzanowice zagrożenie Gm. La-
sowice Wielkie w miejsc; Wędrynia 30 osób,Chudoba 60 osób, Szumirad 40  
W ruchu drogowym odnotowano przez ostatnie 10 lat następujące zdarzenia: 
Z uszkodzonej (niesprawnej) cysterny wyciekło ok. 0,5 Mg ługu sodowego              
w Kluczborku  
W wojewódzkim wykazie tras drogowych, po których przewożone są mate-
riały niebezpieczne mieszczą się trasy drogowe z powiatu kluczborskiego:                                  
Lubliniec – Kluczbork Nr 11- transport  Etylina /PB/,Olej napędowy, Amoniak, 
Akrylonitryl;                                                                                                       
Wieluń – Kluczbork Nr 45- Etylina /PB/,Olej napędowy, Gaz propan butan, 
Metan skroplony, 
Opole – Turawa – Kluczbork Nr 45-transport  Amoniak,                                       
Wrocław – Kluczbork Nr 42- transport Materiały wybuchowe,                               
Opole – Poznań Nr 45 i 11transport  Amoniak bezwodny, 
W wojewódzkim wykazie tras drogowych najbardziej obciążonych przewo-
zem materiałów niebezpiecznych mieści się trasa drogowa przebiegająca 
przez powiat: - Kędzierzyn-Koźle – Krapkowice – Opole – Kluczbork – Kępno 
– Ostrzeszów – Antonin – Miksta.  

TRASY KOLEJOWE 
Awarie w transporcie kolejowym z udziałem materiałów niebezpiecznych, w tym 
NSCh stwarzać będą również poważne zagrożenie dla ludzi i środowiska, gdyż 
analogicznie do awarii w transporcie drogowym,  mogą się zdarzyć w różnych  
rejonach województwa, praktycznie o każdej porze doby, powodując powstanie 
stref skażeń o zasięgu do kilkunastu kilometrów od miejsca zdarzenia, a w kon-
sekwencji spowodować zakłócenia komunikacyjne. 
Długość regionalnych linii kolejowych  - 88.167 km w tym:                        
Linie kolejowe czynne: -  68.827 km, Linie kolejowe nieczynne dla przewozów 
pasażerskich- 19.340  km Linia Nr 143  Kalety – Wrocław Mikołajów o dł.   
31.540 km ,  Linia Nr 272  Kluczbork – Poznań o dł.  23.909 km,  Linia Nr 293  
Jełowa – Kluczbork o dł.   13.378 km,  Lina  Nr 175  Strzelce Opolskie -            
Kluczbork linia czynna tylko dla przewozów towarowych o dł.   19.340 km.                                                           
Do groźnych wypadków może dochodzić na trasach kolejowych: 
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narażone są powiaty położone wzdłuż dróg krajowych oraz szlaków kole-
jowych:  
 Wrocław – Katowice,  
 Oleśnica – Lubliniec,  
   Jelcz- Laskowice – Pyskowice 
 
 
 
 

SKŁADOWISKA 
Zagrożenie mogą powodować także materiały niebezpieczne przechowy-
wane na składowiskach. 
Podstawowym sposobem postępowania z materiałami niebezpiecznymi 
(przede wszystkim odpadami komunalnymi i przemysłowymi) jest składo-
wanie. 
Wśród istniejących składowisk największą ilość nagromadzono na składo-
wiskach należących do: 
 Blachowni Holding S.A.

 
 w Kędzierzynie-Koźlu (ok. 10,5 mln Mg); 

 Huty Małapanew w Ozimku (ok.3,5 mln Mg); 
Zakładów Azotowych Kędzierzyn S.A. w Kędzierzynie-Koźlu (ok.6,5 mln 
Mg). 

EWAKUACJA 
 
W związku z wyżej przedstawioną charakterystyką, zagrożenia związane 
z awariami w zakładach przemysłowych i składowiskach dotkną przede 
wszystkim mieszkańców miast, w których te zakłady i składowiska się 
znajdują, a w bardzo małym stopniu ludność okolicznych wsi. 
W przypadku skażeń chemicznych na drogach i trasach kolejowych – 
trudno jest dokonać zróżnicowania miejscowego. Można zakładać, że          
w przypadku awarii chemicznej jej skutki obejmą zdecydowanie większą 
liczbę ludności miast.  
 
Należy liczyć się z koniecznością zaplanowania, przygotowania                  
i zorganizowania ewakuacji ludności (zwierząt) z rejonów zagrożonych – 
szczegóły zawarte są w „Planie ewakuacji (przyjęcia) ludności II stopnia 
województwa opolskiego”. 
 
 
 
 
 
 
 

1. Szlak Kolejowy : Linia Nr 272 Kluczbork – Poznań: Bąków (linia 143) 
Kluczbork ( ul. Gen.  Bora Komorowskiego, Gen. Grota Roweckiego, Gen.   
Okulickiego, Gen. Maczka, Gen. Andersa, Gen. Hallera, Gen Sikorskiego 
Dzierżona, Kilińskiego, Lompy, Jagiełły, Łokietka, Zygmunta Starego, Dworcowa,            
Młyńska, Towarowa, Miarki,  Robotnicza) Krzywizna, Biskupice (p), Byczyna    
(ul. Klonowa, Pl. Dworcowy, Moniuszki Kościuszki),  Kostów. 
Gm. Kluczbork: w Kluczborku zagrożenie dla 60 osób, Gotartów 40 
osób,,Krzywizna 40 osób.Gm. Byczyna: Biskupice 15 os.,Byczyna ul. Dworco-
wa 120 os., Kostów 20 os.  
2. Linia Nr 143 Kalety – Namysłów,  Wrocław Mikołajów:, Kluczbork (Dwor-
cowa, Młyńska, Towarowa, Miarki, Robotnicza, Powstańców Śląskich, Różana)  
Smardy (p), Wołczyn (Kluczborska, Przemysłowa, Stelmacha, Ligonia, Jadwigi, 
Fabryczna, Drzymały, Opolska, Dworcowa, Sienkiewicza),   Wierzbica Górna(p) 
p- przystanki. Gm. Kluczbork: w Bąkowie zagrożenie dla 40 os., Kluczbork 60 
os.,Smardy Dolne 20 os. Gm. Wołczyn:  w Wołczynie –ul.Kluczborska, Dwor-
cowa, ul Przemysłowa,ul. Fabryczna- 450 osób. 
Trasy kolejowe najbardziej obciążone przewozem materiałów niebezpiecz-
nych zgodnie z wykazem wojewódzkim to: Wrocław – Kluczbork i Katowice – 
Kluczbork – Poznań (Amoniak, Dwutlenek siarki, Tlenek etylenu, Akrylonitryl):       
Lubliniec – Fosowskie – Myślina  – Zębowice – Kluczbork  (Akrylonitryl):           
Katowice – Lubliniec – Olesno – Kluczbork – Wrocław (Amoniak, Dwutlenek 
siarki, Tlenek etylenu, Akrylonitryl.) 
       Stacje zlokalizowane na terenie powiatu kluczborskiego nie są wyznaczone             
do pełnienia funkcji jako stacje przeładunkowe do przyjmowania i wyprawiania 
pociągów z towarami niebezpiecznymi. Natomiast na stacjach przyjmowane              
i wyprawiane są pociągi z towarami niebezpiecznymi. Ponadto wyznaczone          
są tory do awaryjnego odstawiania wagonów  z ładunkiem niebezpiecznym. 
      W ciągu ostatnich 10 lat w transporcie kolejowym miały miejsce cztery zda-
rzenia udziałem substancji niebezpiecznych, a mianowicie: 
Wyciek kwasu siarkowego z cysterny na bocznicy dworca kolejowego                  
w Kluczborku – wyciekło ok. 50 litrów  51% kwasu na obszarze dworca oraz ok. 
350 l  w czasie przewozu 

SKŁADOWISKA 
Na terenie powiatu nie ma zlokalizowanych czynnych składowisk przecho – 
wywujących   materiały niebezpieczne przemysłowe. Odpady komunalne zali-
czane do materiałów niebezpiecznych przechowywane są: Gotartowie gmina 
Kluczbork, Wierzbica gmina Wołczyn (nieczynne) , Gołkowice Gm. Byczyna,( 
nieczynne) Trzebiszyn gmina Lasowice Wielkie (nieczynne). Następstwa     
zagrożeń chemicznych (Zał. 9). Awarie przemysłowe na świecie (Zał. 10). 
 

EWAKUACJA -Szczegóły zawarte są w „Planie ewakuacji (przyjęcia) ludności II 
stopnia powiatu kluczborskiego

.
”. 
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7. 
 

8.1.8. 
 
 

Zagrożenia  
związane       
z wystąpie-
niem              
zdarzeń  
radiacynych 

Zdarzeniem radiacyjnym określa się wydarzenie na terenie kraju lub 
poza jego granicami, związane z materiałem jądrowym, źródłem promie-
niowania jonizującego, odpadem promieniotwórczym lub innymi substan-
cjami promieniotwórczymi, powodujące lub mogące powodować zagroże-
nie radiacyjne, stwarzające możliwość przekroczenia wartości granicznych 
dawek promieniowania jonizującego określonych  w obowiązujących   
przepisach, a więc wymagające podjęcia pilnych działań w celu ochrony 
ludzi. 
W przypadku zaistnienia sytuacji awaryjnej (zdarzenia radiacyjnego) prze-
widuje się podejmowanie działań interwencyjnych określonych                            
w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie 
planów postępowania awaryjnego w przypadku zdarzeń radiacyjnych              
(Dz. U. z 2005 r. Nr 20, poz.169 z późn. zm.) – odrębnie dla zdarzeń 
ograniczonych do terenu jednostki organizacyjnej (zdarzenia "zakładowe"), 
odrębnie natomiast dla zdarzeń, których skutki występują poza jednostka-
mi organizacyjnymi (zdarzenia "wojewódzkie" i "krajowe", w tym o skut-
kach transgranicznych).  
We wszystkich działaniach interwencyjnych (do ich prowadzenia zobligo-
wani są, w zależności od zasięgu skutków zdarzenia: kierownik jednostki, 
wojewoda lub Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji) – Prezes 
Państwowej Agencji Atomistyki (PAA), poprzez kierowane przez niego 
Centrum ds. Zdarzeń Radiacyjnych (CEZAR), pełni rolę informacyjno-
konsultacyjną, również w zakresie oceny poziomu dawek   i skażeń oraz 
innych ekspertyz i działań na miejscu zdarzenia, przekazywania informacji 
dla społeczności, przekazywania informacji do organizacji międzynarodo-
wych i państw ościennych.  
Prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożeń radiacyjnych ludności                         
w Polsce jest znikome, niemniej jednak Prezes PAA dysponuje systemem 
pozwalającym na ocenę sytuacji radiacyjnej kraju oraz podejmowanie 
decyzji o koniecznych działaniach.  
Przyczyny powstawania zagrożeń radiacyjnych: 
 awarie elektrowni atomowych w sąsiednich państwach; 
 katastrofy komunikacyjne powstałe podczas transportu materiałów 

promieniotwórczych; 
 akty terrorystyczne z użyciem materiałów radioaktywnych; 
 zaniedbanie wyspecjalizowanych służb odpowiedzialnych za wła-

ściwą gospodarkę niebezpiecznymi odpadami promieniotwórczymi; 
 niewłaściwe zabezpieczenie miejsc przechowywania otwartych źró-

deł promieniowania jonizującego; 
prowadzenie działań ratowniczych w obecności izotopów                                       
i materiałów promieniotwórczych. 

 
Zagrożenie dla powiatu kluczborskiego  stwarzają elektrownie rozmieszczone 
poza granicami Polski. Zagrożenie ludności województwa opolskiego (jak                  
i całego kraju) jest niewielkie. Kiedy dojdzie do promieniowania radiacyjnego 
trudno je wyraźnie zróżnicować przestrzennie (regionalnie).  
W promieniu 250 km od granic Polski pracują n/ w elektrownie jądrowe o łącznej 
mocy zainstalowanej 14 tys. MW.  

Najbliżej granicy województwa zlokalizowane są elektrownie w Czechach            
i Słowacji:  
 Słowacja : Mohowce – ok. 220 km*, Bochunice 230 km*,  
 Czechy:  
 Dukowany –  ok.  235 km*,  
 Jaślowskie  Bohowice –  ok.  242 km*,  
 Temelin –310 km* – ( * - odległość  od Opola). 

Nie można wykluczyć awarii elektrowni położonych w dalszej odległości            
od granic województwa: 22  elektrownie na terenie  Niemiec, 4 elektrownie        
w Holandii, 4 elektrownie w Belgii, 1 elektrownia w Danii, elektrownie na terenie 
Ukrainy, w których technologie budowy i wytwarzania energii są przestarzałe. 
Jednostki organizacyjne prowadzące działalność związaną z narażeniem       
na promieniowanie jonizujące zlokalizowane w województwie opolskim             
nie stwarzają istotnego zagrożenia, a ewentualne zdarzenia z uwolnieniem 
substancji promieniotwórczych mogą mieć tylko rozmiar lokalny, możliwy          
do opanowania przez służby tych jednostek i pracowników. 
 
Wystąpienie zagrożenia związanego ze zdarzeniem radiacyjnym nie wykazuje 
wyraźnego zróżnicowania przestrzennego w województwie.  
W przypadku jego wystąpienia należy liczyć się z koniecznością zorganizowania 
ewakuacji, względnie stałego przesiedlenia ludności – szczegóły znajdują        
się w Powiatowym Planie dystrybucji preparatów jodowych w formie table-
tek jodowych. 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
„1” 

 

 

 

 

http://www.paa.gov.pl/dokumenty/akty_wykonawcze/rrm_plany_postepowania.pdf#_blank
http://www.paa.gov.pl/dokumenty/akty_wykonawcze/rrm_plany_postepowania.pdf#_blank
http://www.paa.gov.pl/dokumenty/akty_wykonawcze/rrm_plany_postepowania.pdf#_blank
http://www.paa.gov.pl/dokumenty/akty_wykonawcze/rrm_plany_postepowania.pdf#_blank
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8. 
 

8.1.9. 
 
 

Zagrożenia  
Epidemicz-
ne 
i epidemia 

Epidemia - wystąpienie na danym obszarze zakażeń lub zachorowań na 
chorobę zakaźną w liczbie wyraźnie większej niż we wcześniejszym okre-
sie albo wystąpienie zakażeń lub chorób zakaźnych dotychczas niewystę-
pujących. 
Zagrożenie epidemiczne - zaistnienie na danym obszarze warunków lub 
przesłanek wskazujących na ryzyko wystąpienia epidemii. Wymagają  
bezwzględnego odizolowania i kwarantanny na rozległym obszarze. Za-
grożenie to może wystąpić przez zapowietrzenie lub katastrofy ekologicz-
ne, w miejscach, gdzie dochodzi do uszkodzeń sieci wodno-kanalizacyjnej 
oraz systemów dostaw wody pitnej. W ostatnich dziesięcioleciach doszło 
do znacznej poprawy sytuacji epidemiologicznej    w zakresie chorób 
zakaźnych na świecie, w tym w Polsce. W okresie międzywojennym cho-
roby zakaźne stanowiły w Polsce główną przyczynę zgonów powodując 
20% śmiertelność, obecnie odsetek ten zmniejszył się poniżej 1%.  

 

 

Potencjalne skutki: 
 dezorganizacja funkcjonowania lokalnych społeczności, włącznie  

z ograniczeniem swobód obywatelskich; 
 dodatkowe wydatki związane z: zakupem szczepionek dla dzieci                       

i osób z grupy ryzyka i zorganizowania warunków izolacji lub kwaran-
tanny; 

 konieczność hospitalizacji dużej liczby pacjentów w przypadku epide-
mii chorób zakaźnych wymagających leczenia szpitalnego; 

 konieczność zorganizowania warunków izolacji lub kwarantanny 
poprzez zapewnienie odpowiednich pomieszczeń, wyposażenia oraz 
osób posiadających odpowiednie kwalifikacje; 

 czasowe ograniczenie w ruchu osobowym; 
 czasowe ograniczenie funkcjonowania określonych instytucji                               

i zakładów pracy; 
 czasowe trudności w dostawie mediów (wody, prądu, gazu oraz 

ciepła), a także w podstawowe artykuły oraz leki; 
 wprowadzenie zakazu organizowania widowisk, zgromadzeń i innych 

skupisk ludzkich; 
 konieczność wykonywania określonych zabiegów sanitarnych, jeżeli 

wykonanie ich wiąże się z funkcjonowaniem określonych obiektów 
produkcyjnych, usługowych, handlowych i innych; 

 konieczność wprowadzenia określonych szczepień ochronnych; 
- konieczność udostępniania nieruchomości, lokali, terenów                              
i dostarczenia środków transportu do działań przeciwepidemicznych. 
     
   Epidemie atakowały zazwyczaj duże skupiska ludzkie, w których zjadli-
wość choroby wzrastała ze względu na łatwość przenoszenia patogenów i 
fatalne warunki sanitarne. 
 
Sytuację epidemiologiczną  w zakresie chorób zakaźnych na terenie   
województwa opolskiego w ostatnich latach należy uznać za stabilną.      

Sytuację epidemiologiczną w zakresie chorób zakaźnych na terenie powiatu 

kluczborskiego w ostatnich latach należy uznać za stabilną. Nie odnotowano 

zachorowań na choroby zakaźne zaliczane do bardzo niebezpiecznych, podle-

gające zgłoszeniu w ramach systemu wczesnego ostrzegania (wąglik, dżuma, 

ospa prawdziwa, cholera, malaria, gorączka Q, ostra bruceloza, tularemia, lepto-

spirozy, legioneloza, wścieklizna, dur wysypkowy i inne riketsjozy, dur brzuszny     

i paradury, nosacizna, melioidoza). W 2007 roku na terenie powiatu kluczbor-

skiego zarejestrowano 7 przypadków zachorowań na inwazyjną chorobę menin-

gokokową, z czego w 3 przypadkach w badaniu PCR potwierdzono Neisseria-

meningitidis z grupy C. Ponadto u jednej osoby z kontaktu z osobą, u której 

potwierdzono Neisseria meningitidis z grupy C, szczep ST-11 rozwinęła            

się inwazyjna choroba meningokokowa. U kolejnych trzech chorych w badaniu 

nie określono serogrupy Neisseria meningitidis, co jednoznacznie nie wyklucza,            

że czynnikiem etiologicznym mogła być Neisseria meningitidis grupy C,                     

a zwłaszcza w sytuacji, że szczep ST-11 cechuje się dużą zjadliwością i zdolno-

ścią do epidemicznego szerzenia się zakażeń. W zakresie zapadalności           

na inwazyjną chorobę meningokokową wywołaną Neisseria meningitidis grupy C 

uzyskano poprawę sytuacji epidemiologicznej m.in. dzięki rozpoczętej w 2007 r. 

akcji szczepień, która jest kontynuowana również w następnych latach.  

Od początku tej akcji tj. od 2007 r. do 2015 r.zaszczepiono  14.316 osób z rocz-
ników od 1991 do 2009. 
Wskaźniki zapadalności na choroby zakaźne kształtują się najczęściej na śred-
nim poziomie wskaźników wojewódzkich. 

 W powiecie, w 2012 roku w porównaniu z rokiem wcześniejszym za-
obsewowano: wzrost zapadalności na płonicę, krztusiec i gruźlicę, 
nieznaczny wzrost na inwazyjną chorobę meningokokową wywołaną 
przez Neisseria meningitidis grupy B,. 

spadek zapadalności na biegunki o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu, 
ospę wietrzną i boreliozę. 
 
 Zagrożenia związane z wybuchem pandemii grypy (Zał.11). Analiza ryzyka 
wystąpienia zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Zał.12). Przyczyny i na-
stępstwa zagrożeń epidemiologicznych (Zał.13). Główne choroby zakaźne 
(Zał.14). Sytuacja epidemiologiczna w zakresie rejestrowanych chorób 
zakaźnych w powiecie  kluczborskim (Zał. 15). Realizacja Szczepień 
Ochronnych w powiecie kluczborskim w 2012 roku (Zał.16).  
 
 
Najbardziej podatne na zanieczyszczenia są wody powierzchniowe. Jednak 
na terenie powiatu kluczborskiego do zbiorowego zaopatrzenia ludności  
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8. 
 

Zagrożenia  
Epidemicz-
ne 
i epidemia 

Nie odnotowano zachorowań na choroby zakaźne zaliczane do bardzo 
niebezpiecznych, podlegające zgłoszeniu w ramach systemu wczesnego 
ostrzegania (wąglik, dżuma, ospa prawdziwa, cholera, malaria, gorączka 
Q, ostra bruceloza, tularemia, leptospirozy, legioneloza wścieklizna,         
dur wysypkowy i inne riketsjozy, dur brzuszny i paradury, nosacizna,   
melioidoza). Wskaźniki zapadalności na inne choroby zakaźne kształtują 
się najczęściej na średnim poziomie wskaźników ogólnokrajowych. 
Na terenie województwa mogą wystąpić także na mniejszą skalę       
zakażenia  u ludzi i zwierząt o charakterze masowym, mające znamiona 
epidemii – spowodowane rozprzestrzenianiem się w atmosferze drobno-
ustrojów  i bakterii, które znalazły się tam przypadkowo lub w wyniku 
świadomego działania ludzi (bioterroryzm). Zakażeniami żywności     
szczególnie narażone są osoby korzystające z punktów żywienia zbioro-
wego np. stołówek, barów i restauracji oraz dużych sklepów spożywczych. 
 
Najbardziej podatne na zanieczyszczenia są wody powierzchniowe. Głów-
nym źródłem wody do spożycia na terenie województwa opolskiego        
są wody głębinowe.  
Na terenie województwa znajduje się jedynie 5 ujęć wody powierzchnio-
wej, będących źródłem wody dla 4 wodociągów: 
 
Potencjalne zagrożenia dla życia lub zdrowia o charakterze epidemicz-
nym, wiążą się głównie z zagrożeniami powodziowymi części powiatów 
regionu, wzmożonym ruchem turystycznym i możliwościami „zaimporto-
wania” niebezpiecznej choroby zakaźnej, wybuchem pandemii grypy, 
skażeniami wody wodociągów publicznych i działaniami bioterrorystycnmi. 
W związku z wyżej przedstawioną charakterystyką, zagrożenia związane                 
z wystąpieniem epidemii dotkną przede wszystkim mieszkańców miast,                     
a w mniejszym stopniu ludność wsi. 
      Obecnie, dzięki prowadzeniu szczepień ochronnych obowiązkowych             
i zalecanych, przestrzeganiu zasad higieny oraz działalności oświatowej            
i promującej zdrowie sytuacja w woj. opolskim w zakresie występowania 
chorób zakaźnych i pasożytniczych  nie odbiega  od średniej krajowej. 
    W związku z możliwością wystąpienia aktów bioterroryzmu na nowo 
mogą pojawić się zachorowania na choroby zakaźne, które dawno zostały 
opanowane, np. wąglik czy ospa.. 
 
   Z uwagi na możliwość wystąpienia epidemii powinny być wyznaczone 
punkty szczepień, miejsca na kwarantannę i izolatoria – szczegóły znajdu-
ją się w „Wojewódzkim planie działania na wypadek epidemii”, który 
stanowi nieodłączną część „Wojewódzkiego Planu Zarządzania          
Kryzysowego”. 
 

 
w wodę do spożycia wykorzystywane są wyłącznie ujęcia podziemne, 
ujmujące wodę z utworów trzeciorzędowych i czwartorzędowych. 

Na terenie powiatu znajduje się 13 wodociągów sieciowych w tym obejmujące 

15 eksploatowanych ujęć wody pitnej z wód podziemnych. 
- w gminie Kluczbork znajdują się 3 wodociągi obejmujące 5  eksploatowanych 
ujęć wody pitnej,  
- w  gminie Wołczyn znajduje się 5 wodociągów obejmujących 5 eksploatowa-
nych  ujęć  wody pitnej, 

- w gminie Byczyna znajdują się 4 wodociągi obejmujące 4 eksploatowanych 

ujęć wody pitnej, 
- gminie Lasowice Wielkie  znajduje się 1 wodociąg korzystający z 1 ujęcia wody 
pitnej. 
Potencjalne zagrożenia dla życia lub zdrowia o charakterze epidemicznym, 
wiążą się głównie z zagrożeniami powodziowymi części gmin powiatu , wzmo-
żonym ruchem turystycznym i możliwościami „zaimportowania” niebezpiecznej 
choroby zakaźnej, wybuchem pandemii grypy, skażeniami wody wodociągów 
publicznych i działaniami bioterrorystycznymi. 
W  kluczborskim Hydrokomie zaopatrującym  w wodę pitną Gm. Kluczbork          
i Lasowice Wielkie oraz Byczyna (od 01.10.2015 r.) w celu zapobiegania wystę-
powania sytuacji kryzysowych powodujących skażenie ujmowanych wód pod-
ziemnych  wprowadzono system monitoringu i sterowania pozwalający         
na natychmiastowe podjęcie działań oraz zamontowano system master-key        
na wszystkich obiektach wod.-kan. 
Sytuacja w obszarze bezpieczeństwa żywności na terenie powiatu kluczborskie-

go jest zadawalająca. Sukcesywnie zmniejsza się liczba stwierdzanych niepra-

widłowości sanitarno-technicznych i higienicznych w obiektach produkcji i obrotu 

żywnością. Właściciele zakładów  systematycznie je modernizują i usuwają 

niezgodności, a w ramach opracowanych i wdrożonych systemów GHP (dobra 

praktyka higieniczna) i GMP (dobra praktyka produkcyjna) zapewniają,             

by produkowana i wprowadzana do obrotu żywność była bezpieczna. Ponadto 

znaczna część przedsiębiorców branży żywnościowej opracowała i wdrożyła  

system analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli (tzw. HACCP). 

W związku z wyżej przedstawioną charakterystyką, zagrożenia związane                 
z wystąpieniem epidemii dotkną przede wszystkim mieszkańców miast powiatu 
kluczborskiego, a w mniejszym stopniu ludność wsi. 
 
Z uwagi na możliwość wystąpienia epidemii wyznaczono w Szpitalu Powiatowym 
w Kluczborku punkt szczepień, powiat kluczborski nie posiada wyznaczonych 
miejsc na  kwarantannę i izolatoria – szczegóły znajdują się w „Planie         
postępowania przeciwepidemicznego na terenie powiatu kluczborskiego”    
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego , 
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9.1. Zakłócenia w dostawie energii elektrycznej  
 Awarię systemową definiuje się jako utratę napięcia w sieci elektroenerge-
tycznej na znacznym obszarze, gdzie przyczyny i przebieg jej wystąpienia 
w każdym przypadku jest inny, jednakże można mówić  o podobnym 
schemacie powstawania tego zjawiska. Scenariuszem wywołania jest 
nakładanie się kilku losowych zdarzeń (awarie sieciowe, wyłączenia elek-
trowni, ekstremalne warunki atmosferyczne) i wywołanie  w konsekwencji 
przekroczeń krytycznych ważności podstawowych parametrów technicz-
nych pracy systemu (częstotliwość, napięcie) przyczyniających się do 
automatycznego odłączenia się od sieci Źródeł wytwórczych (elektrowni)         
i utraty napięcia w całym obszarze objętym zakłóceniem. 
Czas trwania odbudowy systemu zależy od bardzo wielu czynników, m.in. 
szybkości rozpoznania przyczyn i zakresu awarii' stanu technicznego 
urządzeń po wystąpieniu awarii, sprawności usuwania awarii urządzeń 
energetycznych, dostępności źródeł energii dla rozpoczęcia procesu od-
budowy, sprawności personelu. Odbudowa systemu jest procesem pole-
gającym na stopniowym powiększaniu zasilanego obszaru. Priorytetem 
jest podawanie napięcia do elektrowni i odbudowa podstawowej części 
układu sieciowego. O ciągłości dostaw energii elektrycznej decyduje nie-
zawodność systemu elektroenergetycznego, tj. niezawodność urządzeń          
i układów służących jej wytwarzaniu, przesyłaniu i rozdzielaniu. Zachowa-
nie ciągłości dostaw ma podstawowe znaczenie dla funkcjonowania rynku 
energii elektrycznej, a tym samym gospodarek państw. 
Głównymi czynnikami wyłączeń doświadczanych przez odbiorców są tzw. 
awarie sieciowe, które dotyczą sieci dystrybucyjnych oraz awarie syste-
mowe, które związane są z sieciami przesyłowymi.  
 

Braki w dostawie energii elektrycznej powodują: 
 utrudnienia funkcjonowania m.in. placówek oświatowych, jednostek 

użyteczności publicznej, placówek oświatowych i szpitali; 
 zakłócenia komunikacyjne: (zatrzymane pociągi, zawieszone loty, 

brak sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach;  
 negatywny wpływ na wszystkie sektory działalności gospodarczej 

zależnej od dostępu do energii elektrycznej; 
 utrudnienia w wysokich blokach mieszkalnych – unieruchomione 

windy; 
zakłócenia w sprzedaży w marketach – unieruchomione kasy 

  Wystąpienie tego typu zakłóceń (awarii) nie wykazuje wyraźnego zróżni-
cowania przestrzennego. Jednakże, z danych firm TAURON Dystrybucja 
S.A. Oddział w Opolu oraz TAURON Dystrybucja  S.A. Oddział w Często-
chowie:, wynika,  że możliwe są jedynie okresowe, krótkotrwałe wyłącze-
nia dostaw prądu    do odbiorców w wypadku uszkodzeń linii energetycz-
nych spowodowanych anomaliami pogodowymi i innymi zdarzeniami 
losowymi.  
Wymienione firmy odpowiedzialne za bezpieczeństwo energetyczne    

9.1. Zakłócenia w dostawie energii elektrycznej  
Awarie i odbudowa systemu dostaw energii elektrycznej (Zał. 17). 
Wystąpienie tego typu zakłóceń (awarii) nie wykazuje wyraźnego zróżni-
cowania przestrzennego. Jednakże, z danych firmy TAURON Dystrybucja S.A. 
Oddział  w Opolu,  odpowiedzialna za bezpieczeństwo energetyczne w powiecie 
kluczborskim wynika, że możliwe są jedynie okresowe, krótkotrwałe wyłączenia    
dostaw prądu do odbiorców w wypadku uszkodzeń linii energetycznych spowo-
dowanych anomaliami pogodowymi i innymi zdarzeniami losowymi.  
Firma odpowiedzialna za bezpieczeństwo energetyczne w naszym powiecie  
posiada plan działań w sytuacjach kryzysowych, który określa działania            
na  wypadek różnych nieprzewidzianych sytuacji.  
Newralgicznymi punktami są stacje transformatorowe o napięciu 110 kV, tzw. 
główne punkty zasilania (GPZ)

  
, rozproszone na terenie aglomeracji miejskich 

powiatu kluczborskiego, powiązane ze sobą  w zdecydowanej większości liniami 
napowietrznymi. W powiecie kluczborskim mamy 26480 odbiorców energii elek-
trycznej  w gospodarstwach domowych. 
Na terenie powiatu w gminach Kluczbork, Wołczyn, Byczyna, Lasowice Wielkie  
odbiorcy sieci energetycznej zasilani są za pośrednictwem stacji transformato-
rowych 110/15kV, stanowiących główne punkty zasilania – GPZ, które znajdują 
się w wykazie obiektów energetyki o znaczeniu krajowym lub regionalnym 
: Stacje Redukcji GPZ Kluczbork,  GPZ Kuniów,   GPZ Wołczyn               
oraz   GPZ Kostów, które są włączone w  krajowy system energetyczny po-
przez linie 110 kV .Na terenie Gminy Lasowice Wielkie odbiorcy energii elek-
trycznej zasilani są także ze stacji 110/15 kV, która zlokalizowana jest poza 
granicami powiatu tj. GPZ Bierdzany. Ważnym z tych obiektów jest Rejon 
Dyspozycji Ruchu w Kluczborku ul. Byczyńska 122/124. 
Przez teren powiatu kluczborskiego przebiega 7 linii napowietrznych wy-
sokiego napięcia 110kV o następujących relacjach :  Bierdzany – Kuniów  dł  
18159,00 m, Kuniów - Kluczbork dł 6684,70 m, Kluczbork -  Kostów dł  20514,00 
m, Kluczbork -  Praszka dł 7830,30 m,  Kluczbork – Wołczyn dł 15569,00 m,              
Wołczyn – Namysłów dł 7920,70 m. Długość powyższych linii napowietrznych 
wysokiego napięcia 110 kV przebiegających przez powiat kluczborski, zarzą-
dzanych przez TAURON Dystrybucja S.A. Oddział  w Opolu Rejon Dystry-
bucji Północ w Kluczborku  wynosi 89497,70 m (85,5 km).    

Przez obszar powiatu kluczborskiego przebiega będąca w eksploatacji 
Polskich Sieci Elektroenergetycznych – POŁUDNIE S. A. linia elektroener-
getyczna   najwyższego napięcia 400 kV (o przekroju przewodów roboczych 
525 mm

2
 AFL) o długości 28,2 km relacji Pasikurowice -Dobrzeń – Trębaczew: - 

długość ww. linii na terenie Gminy Wołczyn wynosi 15,4 km- długość ww. linii na 
terenie gminy Kluczbork wynosi 12,8 km.                                                                
o  Podatna na awaryjność ze względu na silne wiatry jest sieć zasilająca śred-
niego i niskiego napięcia. Stacje i  linie energetycznych średniego napięcia  są 
zarządzane  przez  EnergiaPro S.A. Oddział w Opolu Rejon Dystrybucji  w 
Kluczborku. Na terenie powiatu kluczborskiego znajduje się 359 stacji trans-
formatorowych średniego napięcia 15/0,4 kV ,  w tym 126 stacji transformato-
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posiadają plany działań w sytuacjach kryzysowych, które określają działa-
nia na wypadek różnych nieprzewidzianych sytuacji.  
Newralgicznymi punktami są stacje transformatorowe o napięciu 110 kV, 
tzw. główne punkty zasilania (GPZ), rozproszone na terenie aglomeracji 
miejskich Opolszczyzny, powiązane ze sobą w zdecydowanej większości 
liniami napowietrznymi.  
Podatna na awaryjność ze względu na silne wiatry jest sieć zasilająca 
średniego i niskiego napięcia. 
Jednym z czynników, które mogą zakłócić dostawę energii jest powódź 
powodująca zagrożenie słupów energetycznych zlokalizowanych              
na   terenach zalewowych. 
 
Zagrożenie mogące wystąpić wskutek zamierzonych aktów terrorystycz-
nych lub kumulacji wielu zagrożeń występujących losowo, takich jak: 
 powodzie, zwłaszcza zagrożenie słupów energetycznych zlokalizowa-

nych na terenach zalewowych; 
 mrozy i niskie temperatury; 
 silne wiatry – huraganowe oraz trąby powietrzne; 
 pożary, zwłaszcza w kompleksach leśnych; 
 katastrofy drogowe lub kolejowe, których skutkami są zniszczenia 

trakcji przesyłowych. 
 
Na terenie województwa opolskiego sieć przesyłową stanowi łącznie 351 
km tras linii 400 i 220 kV (197 km linii 400 i 154 km linii 220 kV) oraz 4 
stacje NN/110 kV. Podstawowymi elementami każdej sieci są stacje i linie 
energetyczne.  
Ogólnie stan techniczny stacji stanowiących podstawowe punkty zasilania 
(GPZ) można określić jako więcej niż dostateczny. 
Sieć 110 kV jest silnie rozwinięta w centralnej części województwa opol-
skiego gdzie znajduje się miasto Opole oraz w części południowo-
wschodniej gdzie występuje koncentracja dużych zakładów przemysło-
wych (powiaty krapkowicki, strzelecki i kędzierzyńsko-kozielski). Najsłabiej 
natomiast   w południowej części województwa (powiaty nyski, prudnicki 
oraz głubczycki)  i północno-zachodniej (powiat namysłowski). Ocena ta 
nie ma jednak charakteru w pełni jednoznacznego gdyż wpływa na nią 
stan techniczny fragmentów linii oraz poszczególnych urządzeń wchodzą-
cych w ich skład. Ponadto prowadzone są bieżące prace remontowe 
mające na celu poprawę ich stanu. 
 

Stan techniczny sieci elektroenergetycznych na terenie województwa 

opolskiego można ocenić jako więcej niż dostateczny. Szczegółowy 

stan sieci znajduje się w dostępnym w Internecie (www.umwo.pl) „Stu-

dium rozwoju systemów energetycznych w województwie opolskim” 

(część I. Inwentaryzacja stanu istniejącego, rozdział 03. Systemy elektro-

energetyczne). 

rowych średniego napięcia  znajduje się w miastach  Kluczbork -81, Wołczyn- 
23, Byczyna-12. Pozostały teren gminy Kluczbork-39,gmina Wołczyn-84,gmina 
Byczyna-63, gmina Lasowice Wielkie – 61.                                                                                
W powiecie kluczborskim długość napowietrznych linii energetycznych 
średniego napięcia wynosi 533,5 km, a długość kablowych linii energe-
tycznych średniego napięcia wynosi 71,3 km.. Ogółem w powiecie klucz-
borskim długość linii energetycznych średniego napięcia wynosi 604,8 
km.. 

Gmina Linie napo-
wietrzne śred-
niego napięcia 
/km/ 

Linie kablowe 
średniego 
napięcia /km/ 

Ogółem Linie 
średniego 
napięcia /km/ 

    

Kluczbork 142,999 48,463 191,462     
Byczyna 119,508 6,534 126,042     

Lasowice 87,697 2,755 90,462     
Wołczyn 188,224 13,556 201,780     
Powiat razem 533,537 71,308 604,845     

 Zagrożenie mogące wystąpić wskutek zamierzonych aktów terrorystycznych 
lub kumulacji wielu zagrożeń występujących losowo, takich jak: powodzie, 
zwłaszcza zagrożenie słupów energetycznych zlokalizowanych na terenach 
zalewowych 

 mrozy i niskie temperatury; 
 silne wiatry – huraganowe oraz trąby powietrzne; 
 pożary, zwłaszcza w kompleksach leśnych; 
 katastrofy drogowe lub kolejowe, których skutkami są zniszczenia trakcji 

przesyłowych. 
Skutki awarii sieci i urządzeń energetycznych nie będą rzutowały na systemy 
ratownicze województwa opolskiego i podobnie w powiecie kluczborskim. 
Wszystkie szpitale posiadające sale zabiegowe są wyposażone w zapasowe 
źródła energii, w postaci agregatów prądotwórczych. Operacje mogą być więc 
przerwane jedynie na kilka minut do czasu uruchomienia generatorów. Policja, 
straż pożarna i inne służby porządkowe są  w stanie uniknąć paraliżu dzięki 
własnym, awaryjnym źródłom zasilania. Występuje Brak zasilania awaryjnego w 
budynkach administracji samorządowej na terenie powiatu kluczborskiego. 
Należy jednak przewidzieć skutki wtórne braku dostaw energii elektrycznej 
wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z wymuszonym obiegiem wszelkich 
mediów. Panikę może również wywołać prozaiczny, zdawało by się, brak zasi-
lania np. kas fiskalnych w każdej z dziedzin życia społecznego. 
Podmioty odpowiedzialne za bezpieczeństwo  energetyczne posiadają 

plany działań w sytuacjach kryzysowych, które są wdrażane podczas   

nieprzewidzianych sytuacji. 

Na terenie powiatu możliwe są jedynie krótkotrwałe, okresowe  wyłączenia 
dostaw prądu do odbiorców w wypadku uszkodzeń linii energetycznych spowo-
dowanych anomaliami pogodowymi i innymi zdarzeniami losowymi. 
 

http://www.umwo.pl/
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9.2. Zakłócenia w dostawie paliwa 
Sytuacja na rynku, którą obserwujemy w ostatnich latach, potwierdza 
znaczenie paliw kopalnych – w tym przede wszystkim ropy naftowej,       
dla rozwoju gospodarczego świata. 
Zgodnie z dostępnymi prognozami paliwo to będzie odgrywało główną rolę 
w zaspokojeniu potrzeb w perspektywie co najmniej najbliższych kilku 
dekad. 
Bezpieczeństwo paliwowe państwa – stan umożliwiający bieżące pokrycie 
zapotrzebowania odbiorców na ropę naftową i produkty naftowe,                       
w określonej wielkości i czasie, w stopniu umożliwiającym prawidłowe 
funkcjonowanie gospodarki. 
  

Główne czynniki wpływającej na zakłócenia w dostawie paliwa to: 
 wystąpienia zakłóceń w przywozie ropy naftowej lub paliw; 
 wystąpienia awarii w systemie przesyłowym, przetwórczym           

lub magazynowym ropy naftowej lub paliw. 
 

Wysoki poziom popytu, a także fakt, iż wolne moce wydobywcze zlokali-
zowane są praktycznie w kilku państwach, powoduje jednak, że rynek 
naftowy narażony jest na gwałtowne wahania cen przy każdym zakłóceniu, 
jak również groźbie wystąpienia zakłóceń o charakterze politycznym, 
technicznym lub klimatycznym, w krajach będących producentami ropy 
naftowej i w obrębie głównych dróg dostaw. 
Uznaje się za prawdopodobne, że znaczny poziom popytu na ropę nafto-
wą oraz niewystarczające inwestycje w krajach-producentach ropy nafto-
wej spowodują utrzymanie obecnych zagrożeń w następnych latach. 
Wpływać to będzie negatywnie na poziom bezpieczeństwa dostaw ropy 
naftowej. Polska – uzależniona w przeważającej części od surowca impor-
towanego musi uwzględnić ten fakt zarówno w bieżącej, jak i długotermi-
nowej polityce paliwowej. 
W związku z tym, zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami prawnymi, dla po-
prawy bezpieczeństwa dostaw stworzony został system zapasów obo-
wiązkowych wybranych paliw ciekłych, w ramach którego na przedsiębior-
ców zajmujących się produkcją tych paliw lub ich importem nałożono 
obowiązek tworzenia i utrzymywania zapasów minimalnych (tzw. zapasów 
obowiązkowych), w trzech grup paliw: 

 benzyn silnikowych i lotniczych, 
 olejów napędowych, paliwa lotniczego opartego na nafcie             

i lekkich olejów opałowych, 
ciężkich olejów opałowych  
 
 
 
 
 
 

9.2. Zakłócenia w dostawie paliwa 
Powiat Kluczborski nie odbiega od ogólnie przyjętej sytuacji w zakresie zakłóceń 
w dostawie paliw płynnych na terenie województwa opolskiego. 
Zgodne z przyjętymi rozwiązaniami prawnymi przyznano Radzie Ministrów  
dodatkowe uprawnienia dotyczące możliwości wprowadzenia ograniczeń  
mających na celu obniżenie zużycia produktów naftowych, a obowiązek  
zapewnienia egzekwowania wprowadzonych środków interwencji nałożono       
na wojewodów i podległe im służby. 
Przyjmuje się dwie kategorie środków służących interwencji. Są to: 
 zapasy interwencyjne ropy naftowej i produktów naftowych; 
 środki mające na celu ograniczenie zużycia produktów naftowych. 

Środki te mogą zostać uruchomione jedynie w określonych sytuacjach, tj.: 
 wystąpienia realnego zagrożenia pojawienia się zakłóceń w dostawach 

ropy naftowej lub produktów naftowych, czyli tzw. sytuacji przedkryzyso-
wej; 

 wystąpienia zakłóceń w dostawach ropy naftowej lub produktów           
naftowych na rynek polski; 

 konieczności podjęcia działań w celu wypełniania wiążących zobowiązań 
międzynarodowych Polski w tym zakresie. 

Środki te obejmują: 
 ograniczenie czasu prowadzenia sprzedaży paliw na stacjach paliw; 
 ograniczeniu ilości paliw w ramach jednorazowego tankowania; 
 ograniczenie lub zakaz sprzedaży paliw do kanistrów; 
 obniżenie maksymalnych dopuszczalnych prędkości na trasach szybkiego 

ruchu i autostradach; 
 ograniczenie możliwości użytkowania prywatnych pojazdów samochodo-

wych i motocykli; 
 zakaz organizacji imprez motorowych; 
 ograniczenie transportu drogowego, lotniczego lub morskiego; 
 racjonowanie paliw. 
Oprócz wprowadzenia środków interwencyjnych mogą wystąpić: 
 zakłócenia działań ratowniczych; 
 strajki, manifestacje (mogące przerodzić się w zamieszki). 

 
Szczególy dla całego województwa opolskiego zawarte są w „Planie działań 
zapewniających wdrożenie  ograniczeń w zakresie obrotu paliwami               
oraz zmniejszenie zużycia paliw przez odbiorców w województwie                
opolskim „  oraz stosownych porozumieniach zawartych pomiędzy Burmistrze-
mi i W ójtem gmin powiatu, a Wojewodą Opolskim w sprawie realizacji zadania 
polegającego na wydawaniu blankietów upowaŜnień do zakupu paliw. 
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9.3. Zakłócenia w dostawie gazu 
Czynniki powodujące zakłócenia w dostawie gazu na terenie województwa 
opolskiego nie odbiegają od przyjętych w skali kraju. 
Szczególnie narażone na zniszczenie (awarię) elementy sieci gazowej     
to rozdzielnie i główne gazociągi. 
Na terenie województwa znajdują się następujące rozdzielnie gazu: 
 Brzeg – ul. Chocimska 2;  
 Kędzierzyn-Koźle – ul. Grunwaldzka 69;  
 Kluczbork – ul. Gazowa 1;  
 Krapkowice – ul. Limanowskiego 19;  
 Nysa – ul. Towarowa 5;  
 Opole – ul. Armii Krajowej 2a. 

Na Opolszczyźnie zlokalizowano następujące główne trasy przesyłowe 
gazu: 
 TWORÓG (woj. Śląskie) – OLESNO – KLUCZBORK                        

– ODOLANÓW (woj. Wielkopolskie) – główna trasa przesyłowa; 
 KLUCZBORK – OPOLE – BRZEG – OŁTASZYN (woj. dolnoślą-

skie); 
 SZOBISZOWICE (woj. śląskie) – KĘDZIERZYN-KOŹLE – OPOLE;  
 OŚWIĘCIM – KIETRZ:  
   OPOLE, 
   PRUDNIK – NYSA.  

Przesyłany gaz – wysokometanowy.  

Ponadto istnieje sieć gazociągów dodatkowych. 
Konsekwencją uszkodzenia sieci systemowej, w tym stacji gazowej może 
być: 
 odcięcie dopływu gazu do całego systemu w danej miejscowości; 
 ulatnianie się gazu, które może być przyczyną: 

 wybuchów (stężenie 5 do 15 % metanu), 

 pożarów, 

 uduszeń (przy dużych stężeniach wyparcia tlenu), 

 zatruć (produktami dużych stężeń metanu – tlenek węgla        
oraz tetra-hydro-tiofenu – dwutlenek węgla) 

 emisji hałasu o natężeniu ponad 100 dB (A) i powstawania       
fali uderzeniowej (prędkość gazu ponaddźwiękowa) 

Ponadto, awarie typu: ulatnianie się gazu, jego wybuch mogą : 
 spowodować zagrożenie życia i zdrowia ludzi i zwierząt; 
 utrudnić komunikację, ze względu na zmianę organizacji ruchu         

w danym rejonie; 
 wymusić konieczność prowadzenia ewakuacji zagrożonej ludności                     

i zwierząt i zapewnienia im odpowiednich warunków socjalno-
bytowych; 

zwiększenie intensywności działań jednostek ratownictwa medycznego, 
zwłaszcza w przypadku rozległych zniszczeń. 

9.3. Zakłócenia w dostawie gazu 
Czynniki powodujące zakłócenia w dostawie gazu na terenie powiatu              
kluczborskiego nie odbiegają od przyjętych w skali województwa. 
Szczególnie narażone na zniszczenie (awarię) elementy sieci gazowej               
to       rozdzielnie i główne gazociągi. 
Sieć gazowa niskiego , średniego i wysokiego ciśnienia w powiecie kluczborskim 
wynosi ogółem 220,5km tj. ok. 9,6%sieci gazowej w województwie opolskim. 
Odbiorców gazu z sieci mamy 10,2 tys. Połączeń prowadzących do  budynków 
jest 2694.  
Na ogólną liczbę mieszkańców powiatu 65865 z instalacji gazowej  korzy-
sta 28322 osoby t.j. 43,0 % ogółu ludności (2014 ). Gm. Kluczbork- 22229 
os./ 62,0%, Gm. Wołczyn – 5336 os./39,0%, Gm. Byczyna – 641 os./ 6,8%,                         
Gm. Lasowice Wielkie – 21 os./0,3% 
 
Rejon Dystrybucji Gazu  mieści się w Kluczborku ul. Gazowa 1. 
Na terenie powiatu zlokalizowane następujące główne trasy przesyłowe gazu 
przebiegające przez województwo opolskie: 
 TWORÓG (woj. Śląskie) – OLESNO – KLUCZBORK – ODOLANÓW 

(woj. Wielkopolskie) – główna trasa przesyłowa; 
a) KLUCZBORK – OPOLE – BRZEG – OŁTASZYN (woj. dolnośląskie); 

Przesyłany gaz jest to gaz– wysokometanowy.                                                   
Sieć gazowa wysokiego ciśnienia. 
Przez teren powiatu kluczborskiego przebiegają następujące gazociągi wysokie-
go ciśnienia eksploatowane przez OGP Gaz – System S.A. Oddział w Świerkla-
nach:                                                                                                                                                                                           
-   DN 500 PN 6,3 MPa relacji Twaróg – Komorzno nitka I (gminy: Lasowice 
Wielkie, Kluczbork, Wołczyn, Byczyna),     -                                                        
DN 500 PN 6,3 MPa relacji Twaróg – Komorzno nitka II ((gminy: Lasowice Wiel-
kie, Kluczbork, Wołczyn, Byczyna)                                                                    - 
DN 500 PN 6,3 MPa relacji Kluczbork – Opole – Przywory (gmina Kluczbork),   
Gazociągi wysokiego ciśnienia dodatkowe:                                                      -     
DN 250 PN 6,3 MPa odgałęzienie do SP Bąków Brzozowscy i SP K&K (gmina 
Kluczbork),                                                                                                        -     
DN 200/100 PN 6,3 MPa odgałęzienie do SRP Namysłów (gmina Wołczyn),   -     
DN 100 PN 6,3 MPa odgałęzienie do SRP Kluczbork (gmina Kluczbork),         -     
DN 100 PN 6,3 MPa odgałęzienie do SRP Byczyna (gmina Byczyna),             -    
DN 100 PN 6,3 MPa odgałęzienie do SRP Wołczyn (gmina Wołczyn)-             -     
DN 100 PN 6,3 MPa odgałęzienie do SP Bogacica (gmina Kluczbork).             

Na terenie powiatu są zlokalizowane stacje redukcyjno - pomiarowe gazu pierw-
szego stopnia zarządzane przez OGP Gaz – System S.A. Oddział w Świerkla-
nach:  w Kluczborku, w Bąkowie, w Byczynie, w Wołczynie i stacje pomiarowe 
gazu:2 szt. w Bąkowie, w Krzywiźnie, w Bogacicy.                                         
Ogółem na terenie powiatu kluczborskiego eksploatowane przez Operator 
Gazociągów Przesyłowych (OGP) Gaz – System S.A. Oddział                        
w Świerklanach ogółem są  gazociągi przesyłowe wysokiego ciśnienia               
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Głównymi czynnikami wpływającymi na dostawy gazu są: 
 wystąpienia zakłóceń w dostarczaniu gazu ziemnego do systemu 

gazowego; 
 nieprzewidziany wzrost zużycia gazu ziemnego przez odbiorców; 
 uszkodzenia sieci systemowych, w tym stacji gazowych. 

 
Zakłócenia w dostawie gazu mogą spowodować następujące zagrożenia: 
 bezpieczeństwa energetycznego Rzeczypospolitej Polskiej, polega-

jącego na długookresowym braku równowagi na rynku paliwowo-
energetycznym; 

 bezpieczeństwa osób; 
 wystąpienia znacznych strat materialnych. 

 
Zagrożenie może wystąpić także w wyniku zamierzonych ataków       
terrorystycznych. 
 
Województwo opolskie zaopatrywane jest w gaz ziemny wysokometanowy 
podgrupy GZ-50, poprzez system gazociągów wysokiego ciśnienia ze 
strony województwa śląskiego oraz dolnośląskiego. 
Źródła pozyskania gazu od strony województwa śląskiego stanowią gazo-
ciągi: 
 w/c Komorzno – Tworóg I nitka DN 500 CN 6,3 MPa 
 w/c Komorzno – Tworóg II nitka DN 500 CN 6,3 MPa 
 w/c Tworóg - Kędzierzyn DN 400 CN 6,3 MPa 
 w/c Szobiszowice – Blachownia DN 500/400 CN 1,6 MPa 

Natomiast od strony województwa dolnośląskiego źródło dostawy gazu 
stanowi gazociąg w/c Zdzieszowice – Wrocław DN 350/400 CN 4,0 MPa. 
Na terenie województwa opolskiego długość sieci gazowej przesyłowej 
wynosi 767,4 km oraz zlokalizowanych jest 70 stacji gazowych I

0
. 

Dobrze rozbudowaną sieć gazową wysokiego ciśnienia (z ponad dobrym 
stanem technicznym) posiadają środkowe i wschodnie obszary wojewódz-
twa. Braki występują w rejonie północno-wschodnim, południowym i za-
chodniej części województwa. 
 
Szczegółowy stan techniczny sieci znajduje się w dostępnym w Internecie 
(www.umwo.pl) „Studium rozwoju systemów energetycznych                             
w województwie opolskim” (część I. Inwentaryzacja stanu istniejącego, 
rozdział 04. Systemy gazownicze). 
 

o długości 116 584 m oraz 8 obiektów stacji gazowych w tym:   gmina Kluczbork 
41 865m i 6 szt. stacji gazowych, gmina Byczyna 11 099m  i 1 szt. stacji gazo-
wych, gmina Wołczyn 51 711m i 1 szt. stacji gazowych. 

Przez teren powiatu kluczborskiego przebiega również gazociąg wysokiego 
ciśnienia DN 250/200/100  eksploatowany przez Media Odra Warta Sp.z o.o.      
z Międzyrzecza: gmina Kluczbork – 7500m.                                                                 
Przez teren powiatu kluczborskiego przebiega także gazociąg wysokiego ciśnie-
nia eksploatowany przez  Firmę K & K Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie:       
DN100PN6,3MPa - Bąków-Praszka (powiat oleski) - gmina Kluczbork  -    
7 770m.  Ogółem w powiecie kluczborskim długość sieci  gazociągów wysokiego 
ciśnienia jest następująca: powiat kluczborski 131 854m i 8 szt. stacji gazowych 
w tym  gmina Kluczbork 57 135m i 6 szt. stacji gazowych, gmina Byczyna            
11 099m i 1 szt. stacji gazowych gmina Wołczyn 51 711m i 1 szt. stacji gazo-
wych.                                                                                                                        
Sieć gazowa średniego ciśnienia. Sieć gazowa średniego ciśnienia  w powie-
cie kluczborskim ma długość 38287,9m, gdzie 34459,9m eksploatuje Polska 
Spółka Gazownicza sp. z o.o. Oddział w Zabrzu Zakładu w Opolu Rejon 
Dystrybucji Gazu w Kluczborku, a  3828 mb eksploatuje właściciel infrastruk-
tury do przesyłu gazu, którym jest Media Odra Warta z o.o. (właściciel marki 
EWE energia) z Międzyrzecza.  Poniżej przedstawiona jest długość sieci śred-
nioprężnej w powiecie kluczborskim w rozbiciu na gminy: Kluczbork - obszar 
miejski -    4776,0 m, Kluczbork - obszar wiejski –  17291,0 m, Wołczyn   - ob-
szar miejski -    2935,0 m , Byczyna   - obszar miejski – 10108,9 m, Byczyna   - 
obszar wiejski -    3277,0                                                                                                                    

Wykaz stacji redukcyjno-pomiarowych w gminach powiatu kluczborskiego: 
Kluczbork - obszar miejski ; Kluczbork - ul. Ossowskiego  - dz. 9/17 AUBI-  
Stacja Pomiarowa niskiego ciśnienia, Kluczbork - ul. Jana Pawła II - Stacja 
redukcyjno-pomiarowa drugiego stopnia,  Kluczbork - ul. Jagiellońska   - Stacja 
redukcyjno-pomiarowa drugiego stopnia. Kluczbork - obszar wiejski Ligota Dol-
na- Ocynkownia- Stacja redukcyjno-pomiarowa drugiego stopnia, Ligota Górna 
dz. 220/2).- Stacja redukcyjno-pomiarowa drugiego stopnia- Media Odra Warta 
Sp. z o.o., Bogdańczowice 2– nieaktywna  Stacja redukcyjno-pomiarowa -Media 
Odra, Warta Sp.z o.o. Byczyna - obszar miejski: Byczyna - ul. Zamojskiego- 
Stacja redukcyjno-pomiarowa drugiego stopnia, Byczyna - ul. Słoneczna   - dz. 
nr 840-Stacja redukcyjno-pomiarowa drugiego stopnia, Byczyna - obszar wiejski:                
Roszkowice - Arad-   Stacja pomiarowa średniego ciśnienia.  Wołczyn - obszar 
miejski: Wołczyn - ul. Drzymały- Stacja redukcyjno-pomiarowa drugiego stopnia, 
Wołczyn - ul. Osiedle Młodych- Stacja redukcyjno-pomiarowa drugiego             
stopnia,Wołczyn - ul. Sienkiewicza Gimnazjum - Stacja redukcyjno-pomiarowa 
drugiego stopnia. 

Podmioty odpowiedzialne za dostarczanie gazu posiadają plany działań                    
w sytuacjach kryzysowych, które są wdrażane podczas nieprzewidzianych  
sytuacji. 
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9.4. Zakłócenia w dostawie energii cieplnej 
Na terenie województwa opolskiego zinwentaryzowano 25 systemów 
ciepłowniczych. W większości są to miejskie systemy ciepłownicze, w 
których głównym odbiorcą jest budownictwo mieszkaniowe. Pozostałe są 
systemami większych zakładów przemysłowych, które produkują ciepło 
głównie na własne potrzeby oraz potrzeby innych odbiorców (głównie 
budownictwo mieszkaniowe i usługi). 
Na terenie pozostałych gmin – o charakterze wiejskim – nie ma zorgani-
zowanego systemu ciepłowniczego, z wyjątkiem lokalnych kotłowni,    
obsługujących w szczególności tereny budownictwa mieszkaniowego        
o charakterze wielorodzinnym, rzadziej indywidualnym. 
Głównym paliwem stosowanym na terenach gminnych jest węgiel. 
Paleniska i kotłownie stanowią ok. 80%, pozostała część to głównie 
ogrzewanie elektryczne, rzadziej gazowe lub olejowe. 
 
W związku z tym, zakłócenia w dostawie energii cieplnej najbardziej   
dotkną mieszkańców miast, mniej lub wcale mieszkańców wsi. 
 
Zakłócenia w dostawie energii cieplnej mogą być spowodowane: 
 ogólnymi ograniczeniami dostaw nośników energii występującymi   

w kraju; 
 lokalnymi zaburzeniami pogodowymi: 

 utrzymywanie się bardzo niskich temperatur,  

 obfite opady śniegu, połączone ze śnieżycami i zawiejami, hura-
gany itp. – powodujące zakłócenia nie tylko napowietrznych linii 
przesyłowych, ale także zakłócenia komunikacyjne              
(brak   możliwości dostarczenia węgla). 

Skutki zakłócenia dostaw energii cieplnej mogą być następujące: 
 zagrożenie zdrowia ludzi i zwierząt, a w szczególnych sytuacjach 

życia; 
 organizowanie ewakuacji, w przypadku długotrwałego utrzymywania 

się awarii, zwłaszcza w ekstremalnie niskich temperaturach; 
 zakłócenia w działaniach służb medycznych, spowodowane     

zwiększoną liczbą odmrożeń; 
 załamania się nawierzchni, w przypadku uszkodzeń sieci podziem-

ne (w rejonie tras komunikacyjnych), co wymusi zmianę organizacji 
ruchu – organizowanie objazdów; 

 możliwość podtopienia (zalania) terenu gorącą wodą (zwłaszcza           
w przypadku awarii sieci ciepłowniczej napowietrznej). 

Szczegółowy stan techniczny sieci znajduje się w dostępnym w Internecie 
(www.umwo.pl) „Studium rozwoju systemów energetycznych                                    
w województwie opolskim” (część I. Inwentaryzacja stanu istniejącego, 
rozdział 02. Systemy ciepłownicze). 

9.4. Zakłócenia w dostawie energii cieplnej 
W powiecie kluczborskim zorganizowany system zaopatrzenia w energię cieplną 
istnieje przede wszystkim aglomeracjach miejskich.: Kluczborku, Wołczynie, 
Byczynie.   
Największym producentem energii cieplnej w powiecie kluczborskim jest Energe-
tyka Cieplna  Opolszczyzny S.A. Oddział Śląski Rejon Eksploatacyjny w Klucz-
borku ul. Kołłątaja 8.  W mieście ECO R.E. w Kluczborku produkuje ciepło wyko-
rzystując paliwo stałe (miał węglowy). W Wołczynie do produkcji ciepła wykorzy-
stuje paliwo stałe. Natomiast w Byczynie ciepło jest produkowane z paliwa ga-
zowego.   
Ciepłownie ECO S.A. Oddział Śląski Rejon Eksploatacyjny w  Kluczbork powyżej 
1MW:  
powiat – ilość ogółem: 4 kotłownie: poszczególne gminy: Kluczbork ul. Jaronia 

kocioł  łączna moc 1,43 MW, 

Wołczyn:   ul. Dworcowa 28, 3 kotły, łączna moc 1,725 MW ul. Osiedle Młodych 
9, 2 kotły, łączna moc 1,090 MW, Byczyna:   ul. Zamojskiego 8, 3 kotły, łączna 
moc 2,284 MW.                                                                                                  
Ciepłownie powyżej 5 MW:  1 kotłownia                                                 Kluczbork:  
Kołłątaja 8, 2 kotły, łączna moc 33,00 MW  
powiat –          długość sieci ogółem:                 19 930 m 
    sieć magistralna:     4 100 m 
    sieć rozdzielcza:     7 689 m 
    sieć przesyłowa:     8 141 m 
    sieć podziemna:   19 530 m 
    sieć napowietrzna:        400 m 
Podział na gminy: 
Kluczbork:  ogółem:          17 020 m 
  magistralna                   4 100m 
  rozdzielcza            5 879m 
  przesyłowa            7 041m 
  podziemne          16 620 m 
  napowietrzne               400 m 
Wołczyn:  ogółem:                1 780m 
   rozdzielcza podziemna     1 310m 
  przesyłowa podziemna       470m 
Byczyna:        ogółem:   1 130m 
  rozdzielcza podziemna     500m  
  przesyłowa podziemna     630m 
 Podmioty odpowiedzialne za dostarczanie gazu posiadają plany działań                    
w sytuacjach kryzysowych, które są wdrażane podczas nieprzewidzianych  
sytuacji. 
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9.5. Zakłócenia w dostawie wody 
W przypadku wyłączenia z eksploatacji któregoś z obiektów produkcyj-
nych, bądź awarii odcinka magistrali wodociągowej mogą wystąpić zakłó-
cenia w dostawie wody do niektórych rejonów. Zakres i skala tych utrud-
nień uzależniona jest od miejsca powstania awarii.                                          
W skrajnych przypadkach, pozbawiony dostawy wody może być znaczny 
obszar. 
Obok klasycznych awarii na sieci wodociągowej, również na obiektach 
produkcyjnych mogą wystąpić zdarzenia, zagrażające dostawie wody       
w wymaganej ilości, jakości i ciśnieniu. 
Należy do nich zaliczyć przede wszystkim: 
 zagrożenia chemiczne i biologiczne ujęć, wyposażonych w stawy 

infiltracyjne i czerpiących wodę surową bezpośrednio z danej rzeki, 
której wody mogą ulec skażeniu zanieczyszczonymi wodami przy-
padkowymi, pochodzenia przemysłowego (odcieki  technologiczne  
z zakładów przemysłowych, odcieki z Autostrady A-4 czy też linii ko-
lejowej, spowodowane możliwymi katastrofami transportowymi, 
działania przestępcze polegające na zrzucie do odbiorników w do-
rzeczu rzeki substancji ropopochodnych) oraz organicznego (odcieki 
z nieszczelnych szamb, pól uprawnych, epidemia grypy ptaków itp.); 

 zagrożenia, wynikające z rozszczelnienia instalacji do dawkowania 
środków do dezynfekcji wody oraz zbiorników do ich przechowywa-
nia, w szczególności beczek z chlorem ciekłym. Zaistnienie tego        
typu zdarzenia może pociągać za sobą destabilizację mikrobiolo-
giczną wody w sieci wodociągowej, spowodowaną brakiem możli-
wości dezynfekcji wody na czas usuwania awarii urządzeń do               
dezynfekcji wody. W zależności od skali awarii i zagrożenia osób, 
znajdujących się w rejonie skażenia, których ratowanie musi być 
działaniem priorytetowym, może dojść do braku podaży wody do 
odbiorców, nawet na relatywnie dużym obszarze np. przynależnym 
do obiektu produkcyjnego, na terenie którego może pojawić się ww. 
zagrożenie; 

- zagrożenie wyłączeniem zasilania energetycznego obiektów pro-
dukcyjnych, a tym samym braku możliwości ujmowania, uzdatniania                
i dystrybucji wody do odbiorców. Ostatnie wydarzenia na terenie            
naszego kraju pokazują, że wyłączenia energii elektrycznej są na-
stępstwem coraz częściej występujących, siejących wszechobecne 
spustoszenie zjawisk atmosferycznych 
 
 
 
 
 
 

9.5. Zakłócenia w dostawie wody 
Wszystkie gminy w powiecie Kluczborskim objęte są systemem zbiorowego               
i grupowego zaopatrzenia w wodę.  
Na terenie powiatów znajdują się ujęcia wody i stacje jej uzdatniania              
oraz  przepompownie i magistrale wodne.  
 
Na terenie powiatu znajduje się 13 wodociągów.                                           
Sieć wodociągowa – 600 km, sieć kanalizacyjna - 192 km, Na ogólną liczbę 
mieszkańców powiatu 65865 z instalacji wodociągowej korzysta 62440 
osób t.j. 94,8 % ogółu ludności (2014 ). Gm. Kluczbork- 34132 os./ 95,2%, 
Gm. Wołczyn – 13149 os./96,1%, Gm. Byczyna – 8747 os./ 92,8%,             
Gm. Lasowice Wielkie – 6413 os./92,9% 
- W gminie Kluczbork znajdujeą się 3 wodociągi: Bogacica, Krzywizna,                
Kluczbork, obejmujących 5 eksploatowanych  ujęć  wody pitnej: Bogacica,              
Krzywizna, Kluczbork, Bąków, Chocianowice.      
                                                                                                   
- w  gminie Wołczyn znajduje się 5 wodociągów: Markotów, Wołczyn, Wierzbi-
ca Górna, Krzywiczyny, Szymonków: obejmujących 5 eksploatowanych  ujęć  
wody pitnej: Markotów, Brzezinki (dla Wołczyna), Wierzbica Górna, Krzywiczyny, 
Szymonków. 
- w gminie Byczyna znajdują się 4 wodociągi : Polanowce- Byczyna  Dobierci-
ce, Kostów, , Nasale- Kastel obejmujące 4 eksploatowane ujęć wody pitnej: 
Polanowce,  Dobiercice, Kostów, , Nasale- Kastel  
- gminie Lasowice Wielkie  znajduje się 1 wodociąg Chocianowice korzystający 
z 1 ujęcia wody pitnej w Chocianowicach dla  wszystkich mieszkańców gminy.                                                                            
 Szczególne niebezpieczeństwo zagrożenia chemicznego i biologicznego    
stanowią ujęcia wodne, nie tylko spowodowane przypadkowymi zanieczyszcze-
niami także celową działalnością przestępczą (terrorystyczną). W związku          
z tym dużą uwagę należy skupić na ich ochronie.  
Ocenia się, że najbardziej opłacalnym celem w powiecie kluczborskim  będą 
ujęcia wody obsługujące przede wszystkim duże aglomeracje miejskie ze wzglę-
du na dużą liczbą mieszkańców tych miast ,w szczególności miasto Kluczbork. 
Zagrożenia chemiczne i biologiczne, a także wynikające z rozszczelnienia   
instalacji do dawkowania środków chemicznych używanych podczas produkcji 
wody mogą spowodować nie tylko powstanie chorób zakaźnych ludzi i zwierząt,         
ale będą także miały wpływ na podaż wody dla mieszkańców i zabezpieczenie 
jej z innych źródeł (ze względu na zakaz produkowania skażonej wody), co 
wymagać będzie odpowiedniej organizacji i ograniczeń.   
Klasyczne awarie na sieci wodociągowej czy zagrożenia wyłączenia zasilania 
energetycznego obiektów produkcyjnych nie wywołają zakażeń wody,              
ale   spowodują czasowy jej brak, co zmusi odpowiednie służby i administrację 
publiczną do właściwego zabezpieczenia mieszkańców w wodę.  
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Wszystkie gminy w poszczególnych powiatach Opolszczyzny objęte          
są systemem zbiorowego i grupowego zaopatrzenia w wodę.  
Na terenie powiatów znajdują się ujęcia wody i stacje jej uzdatniania 
oraz przepompownie i magistrale wodne.  
 
Szczególne niebezpieczeństwo zagrożenia chemicznego i biologicznego 
stanowią ujęcia wodne, nie tylko spowodowane przypadkowymi zanie-
czyszczeniami, ale także celową działalnością przestępczą (terrory-
styczną). W związku z tym dużą uwagę należy skupić na ich ochronie.  
 
Ocenia się, że najbardziej opłacalnym celem będą ujęcia wody obsługu-
jące przede wszystkim duże aglomeracje miejskie województwa opol-
skiego, zwłaszcza Opola i miasta powiatowe województwa opolskiego                    
– ze względu na dużą liczbą mieszkańców tych miast.  
 
Zagrożenia chemiczne i biologiczne, a także wynikające z rozszczelnie-
nia instalacji do dawkowania środków chemicznych używanych podczas 
produkcji wody mogą spowodować nie tylko powstanie chorób zakaź-
nych ludzi i zwierząt, ale będą także miały wpływ na podaż wody dla 
mieszkańców i zabezpieczenie jej z innych źródeł (ze względu na zakaz 
produkowania skażonej wody), co wymagać będzie odpowiedniej orga-
nizacji   ograniczeń.   
Klasyczne awarie na sieci wodociągowej czy zagrożenia wyłączenia 
zasilania energetycznego obiektów produkcyjnych nie wywołają zakażeń 
wody, ale spowodują czasowy jej brak, co zmusi odpowiednie służby          
i administrację publiczną do właściwego zabezpieczenia mieszkańców      
w wodę 
 
Skutki zakłóceń w dostawie wody mogą być następujące: 
 w przypadku długotrwałych zakłóceń o dużym zasięgu może       

załamać się organizacja dowozu wody – brak odpowiedniej liczby 
beczkowozów; 

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

 zwiększona działalność służb medycznych; 
 konieczność nałożenia świadczeń rzeczowych i osobistych; 
 prawdopodobieństwo wystąpienia zamieszek – m.in. w sklepach, 

powodowane masowym wykupywaniem wody pitnej, ale także        
w „ruchomych” punktach dystrybucji wody – stąd zwiększona      
działalność służb porządkowych;; 

 wystąpienie konieczności organizowania i prowadzenia ewakuacji 
doraźnej, co z kolei może wywołać zakłócenia komunikacyjne. 

Szczegółowy stan techniczny sieci znajduje się w dostępnym na stronie  
internetowej  – www.umwo.pl – „Raporcie o stanie zagospodarowania 
przestrzennego województwa opolskiego” (część I, rozdział II, punkt 

4.9). 

  

http://www.umwo.pl/
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10.  
 

8.1.15. 
 
 

Katastrofy  
budowlane 
i komunika-
cyjne 

10.1 Katastrofy budowlane  – to niezamierzone i gwałtowne zdarzenie, 
które powoduje zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części,                   
a także związanych z nim elementów, robót lub urządzeń. Pojęcie    
"katastrofa budowlana” używane w prawie budowlanym ma zakres 
węższy w związku z wykluczeniem z zakresu tego pojęcia szeregu 
przypadków.  
Wyłączeniu uległy zdarzenia, których skutki nie mogą być usunięte                           
w postępowaniu określonym w przepisach prawa budowlanego.  
Nie jest więc katastrofą budowlaną:  

 uszkodzenie elementu wbudowanego w obiekt budowlany,             
nadającego się do naprawy lub wymiany; 

 uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń budowlanych związanych     
z budynkami; 

 awaria instalacji. 
 
Do głównych przyczyn katastrof budowlanych należy zaliczyć: 

1. wady projektowe (niewystarczająca nośność, nie uwzględnienie                    
w rozwiązaniach projektowych polskich warunków klimatycznych); 

2. wady konstrukcyjne i technologiczne (zła jakość materiałów           
używanych do budowy, nieprawidłowa technologia wykonania, 
nieprawidłowe wykonywanie robót); 

3. nieprawidłowe warunki użytkowania obiektu (np. zbyt duże jego 
obciążenie); 

4. wybuchy gazu; 
5. podmycie elementów konstrukcyjnych; 
6. techniczne starzenie się obiektów budowlanych; 
7. brak zapewnienia odpowiedniego nadzoru nad wykonywaniem 

robót budowlanych; 
8. zdarzenia losowe mogące spowodować wystąpienie katastrofy 

budowlanej (pożary, trzęsienia ziemi, wiatry, opady deszczu                       
i śniegu, powodzie, zagrożenia terrorystyczne. 

 
Analiza katastrof budowlanych wskazuje, że decydujący wpływ na ich 
skalę i zakres miały, podobnie jak w latach ubiegłych, zdarzenia losowe 
oraz nieodpowiedni stan techniczny obiektów spowodowany brakiem 
poddawania obiektów zarówno przeglądom okresowym, jak i remontom, 
a często również wiek oraz wyeksploatowanie obiektu. Niejednokrotnie 
na wystąpienie katastrofy budowlanej wpływ miał więcej niż jeden                        
z czynników. Wśród zdarzeń losowych dominowały katastrofy związane                   
z bardzo silnym wiatrem. 
 

10.1 Katastrofy budowlane 
Szeroki rozwój technologii budowlanych i zwiększającą się liczbę różnych    
budowli  może potęgować  zagrożenie katastrofami budowlanymi. szczególnie 
narażone są miasta, co spowodowane jest bardziej dynamicznym rozwojem 
infrastruktury budowlanej (zwłaszcza powstawanie tzw. wysokościowców),      
ale także budownictwa przemysłowego, obiekty drogowo mostowe.  
Skutki katastrof budowlanych (Zał.18). 
Wykaz budowli szczególnie zagrożonych katastrofami w województwie opolskim 
wskazuje na obiekty drogowo- mostowe znajdujące się w powiecie kluczborskim:  
-Most  droga nr 45 w m. Trzebiszyn przez rz. Budkowiczanka nośność - 150 kN 
długość  - 13,4 m,    -                                                                                         ----
Wiadukt droga nr 451 w m. Kluczbork nad linią PKP nośność - 10 kN długość  - 
63,3 m.                                                                                                             
Zagrożone są katastrofą budowlaną budynki o powierzchni zabudowy powyżej 
2000 m

3
 oraz inne obiekt budowlane o powierzchni dachu powyżej 1000 m

3
  

szczególnie w warunkach dużych opadów śniegu:                                                               
Budynki o powierzchni zabudowy powyżej 2000 m

3             
 

Gmina Kluczbork:                                                                                                  
-„FAMAK” Spółka Akcyjna ul. Fabryczna 5, obiekty budowlane: 4 hale produk-
cyjne  8505 m²,8676 m², 5470 m², 6577 m²,                                                                
-„Siegenia AUBI ”ul. Ossowskiego 60 hala produkcyjna nr2  3765 m², nr 4  2240 
m², -„PV Prefabet”  hala produkcyjna „Odra” 4064 m² hala warsztatów 2500 m² ,  
hala produkcyjna Żelbety 3179 m² hala kruszyw  3899 m²,                                                                                              
--„CUPROD”  o ul. Fabryczna 1hala produkcyjno- magazynowa  3289 m²,                                                                                                                           
-Spółka Rosiek&Rosiek ul.Kołłątaja 5  hala magazynowa 3128 m²,                         
WAGREM ul. Kolejowa 1 hale; napraw 2886 m², kolejowa 2886 m²,  produkcyjna 
3097 m², wachlarzowa 2505 m², 
- Market-Kaufland ul. Jagiellońska 14 - 4260 m², Galeria Miodowa ul. Byczyńska 
101- 12470 m²,  Majster ul.Byczyńska 99 - 4408 m² oraz pawilon-handlowy 
BricoMarche ul. Jana Pawła II 9a (2013,5 m²).   Mniejsze powierzchnię zabudo-
wy mają supermarket Intermarche ul. Jana Pawła II 9, Lewiatan ul. Jagiellońska, 
Netto ul. Byczyńska, 
- Marcegaglia Kluczbork, Ligota Dolna ul. Przemysłowa 1 - 78944 m²                                                                                                                        
- PROTEA Ligota Górna hala produkcyjna  3100 m²,- Ocynkownia Śląsk Ligota 
Dolna ul Przemysłowa  4 - hala produkcyjna 4648 m², PKP S.A. Wrocław  Klucz-
bork ul. Sikorskiego – hala 6440 m², 
Gmina Wołczyn:                                                                                                       
- Lesaffre Polska S.A. Wołczyn ul. Dworcowa 36 budynek produkcyjny drożdży 
piekarskich  3622 m²,budynek produkcji drożdży paszowych  3775 m²,                                     
- Gimnazjalno- Licealny Zespół Szkół ul.Rzeczna 6 bud. dydaktyczny 2791 m²,-  
- Pichon Polska S.A. Wołczyn, Gierałcice ul. Opolska 2E- 6024 m² , budynek 
produkcyjno -  magazynowy.  
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Od 1 stycznia do dnia 8 grudnia 2010 roku na terenie Opolszczyzny 
stwierdzono 29 katastrof budowlanych, w tym w powiatach: nyskim 15, 
oleskim 5, krapkowickim 3, opolskim 2, kędzierzyńsko-kozielski 1;   
prudnickim 1, brzeskim 2.  
Skutki katastrof budowlanych mogą być następujące: 
 pozbawienie ludności i zakładów pracy podstawowych mediów   

do normalnego funkcjonowania – zniszczenie (zawalenie się)      
budowli technicznych (sieci energetycznych, gazowych, ciepłow-
niczych itp..);  

 zagrożenie dla zdrowia i życia ludności i zwierząt, a w przypadku 
rozległych katastrof (zwłaszcza w dużych miastach) zakłócenie 
procesu niesienia pomocy medycznej poszkodowanym; 

 konieczność prowadzenia ewakuacji oraz zapewnienia poszko-
dowanym warunków socjalno-bytowych, pomocy medyczne           
i psychologicznej; 

 paraliż komunikacyjny w ruchu drogowym – w wyniku katastrofy 
budynków w dużych miastach (o gęstej zabudowie) lub obiektów 
drogowo-mostowych – stąd konieczność organizowania             
objazdów; 

 degradacja środowiska, w wyniku katastrofy budowlanej               
w zakładach  z niebezpiecznymi środkami chemicznymi; 

 utrudnienia administracyjne – w przypadku katastrofy budynków 
użyteczności publicznej, przede wszystkim urzędów, banków; 

 zalanie terenu w wyniku katastrofy zbiorników retencyjnych; 
 możliwość spotęgowania zagrożenia poprzez powstanie pożarów                 

(np. w wyniku wybuchu instalacji gazowej); 
 znaczne straty materialne, zwłaszcza dotykające budowle drogo-

wo-mostowe, czy w zakładach pracy o ważnym znaczeniu          
dla    regionu; 

          długoterminowe usuwanie strat i szkód oraz odtwarzanie budowli       
          mających wpływ na funkcjonowanie infrastruktury krytycznej                
          oraz komunikację drogową i kolejową 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gmina Byczyna:                                                                                                     
PPHU -LUMAR” ul. Słoneczna 11 budynek biurowo- magazynowo-  produkcyjny  
2661 m²,                                                                                                                            
- PR Arad Roszkowice budynek gospodarczy  2361 m²,                                                                 
- Biskupice PP-H FERMA-POL Zalesie silos na kiszonkę  3400 m². 
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10.2. Katastrofy drogowe 
Najważniejszym istniejącym połączeniem drogowym przebiegającym 
przez województwo opolskie jest autostrada A4: Wrocław – Opole – 
Strzelce Opolskie – Katowice. Jest to trasa o znaczeniu strategicznym, 
która jest częścią III paneuropejskiego korytarza transportowego             
z  Calais we Francji do Kijowa na Ukrainie.  
Polska jej część przebiega od Jędrzychowic na granicy z Niemcami 
przez Wrocław, Opole, Katowice, Kraków, Rzeszów do Korczowej         
na granicy z Ukrainą. Łączna długość ma ok. 650 km.  
 
Opolski fragment autostrady obejmuje Przylesie – Prądy – Nogawczyce  
i ma długość 88,4 km. Na tym odcinku istnieje 6 węzłów łączących A4         
z drogami krajowymi i wojewódzkimi. 
Pozostałe, istotne dla zapewnienia odpowiedniej komunikacji, drogi to: 
 droga nr 45: Opole – Kluczbork – Praszka – Łódź; 
 droga nr 46: Opole – Ozimek – Dobrodzień – Częstochowa; 
 droga nr 49: Opole – Krapkowice – Kędzierzyn – Koźle –Racibórz; 
 droga nr 45: Olesno Śląskie – Kluczbork – Byczyna – Poznań; 
 droga nr 11: Lubliniec – Olesno Śląskie – Kluczbork. 
 
Katastrofy drogowe mogą wystąpić praktycznie w każdym rejonie. Moż-
na przyjąć, że duże katastrofy komunikacyjne powstaną w rejonach        
o zwiększonym natężeniu ruchu, które stanowią najważniejsze szlaki 
komunikacyjne województwa. 
 
Najbardziej zagrożone wystąpieniem katastrofy są następujące ciągi 
drogowe: 
 autostrada A 4; 
 nr 11: Olesno – Kluczbork – Byczyna; 
 nr 39: Brzeg – Namysłów; 
 nr 40: Głuchołazy – Głodówek – Kędzierzyn-Koźle – Ujazd; 
 nr 42: Praszka – Kluczbork – Namysłów; 
 nr 45: Reńska Wieś – Krapkowice – Opole – Bierdzany – Kluczbork; 
 nr 46: Paczków – Otmuchów – Nysa – Prudnik – Niemodlin – Opole 

– Ozimek – Dobrodzień; 
 nr 94: Strzelce Opolskie – Opole – Skorogoszcz – Brzeg. 
 
Wypadki drogowe nie są rzadkością. Uczestniczą w nich kierowcy    
samochodów, jak i piesi. Brawurowa jazda często może skończyć         
się źle nie tylko dla niebezpiecznie jadącego kierowcy, ale także dla jego 
pasażerów oraz innych pojazdów na drodze oraz pieszych. 
 

Zagrożenie to może być spowodowane – nieprzestrzeganiem prze-
pisów drogowych przez kierującego pojazdem, wadliwym opako-
waniem    przewożonego materiału, uszkodzeniami  mechaniczny-
mi urządzeń zabezpieczających i inne.  

10.2. Katastrofy drogowe 
Najważniejszymi istniejącym połączeniem drogowym przebiegającym 
przez powiat kluczborski są: 
- Drogi krajowe  : 
Nr 11 - Kołobrzeg – Poznań – Katowice, Bytom (z północy), długość –  35,11 
km,                                                                                                                         
Nr 45 – granica państwa Chałupki - Opole – Wieluń - Złoczew (z południa),  
długość – 19,45 km,                                                                                               
Nr 42 – Namysłów – Rudnik koło Starachowic (z zachodu),  długość – 23,00 km. 
Długość dróg krajowych  - 79, 306 km. obiektów mostowych -   18  w tym - 4 
miasta-14 obszar wiejski, długość obiektów mostowych  -  292,88 m                   -
- Drogi wojewódzkie:                                                                                            
Nr 487 – Byczyna – Olesno o długości – 7,56 km,                                                    
Nr 494 – Bierdzany –  Bodzanowice o długości – 11,11 km.                                       
Łączna długość 18,67 km., obiekty mostowe – 2 obszar wiejski, długość obiek-
tów mostowych – 13,35 m.                                                                                                            
Długość dróg i ulic powiatowych – 396,12 km,                                                   
Długość dróg:   miasta – 30,49 km, obszar wiejski – 365,63 km, Obiektów mo-
stowych  - 39 w tym  9 miasta-28 obszar wiejski, Długość obiektów mostowych– 
542,40 m 

Katastrofy drogowe mogą wystąpić praktycznie w każdym rejonie. Można 
przyjąć, że duże katastrofy komunikacyjne powstaną w rejonach o zwiększonym 
natężeniu ruchu., które stanowią najważniejsze szlaki komunikacyjne powiatu 
kluczborskiego. 

 
Natężenie ruchu na drogach krajowych w powiecie klucz-

borskim (Zał.19).   
Najbardziej zagrożone wystąpieniem katastrofy są następujące ciągi drogowe: 
 nr 11: Olesno – Kluczbork – Byczyna; 
 nr 42: Praszka – Kluczbork – Namysłów; 
Lokalizacja miejsc niebezpiecznych w powiecie kluczborskim                                 

ma miejsce na:                                                                                                         

– drodze Nr 11  odcinek od Gołkowic do Kostowa, najbardziej niebezpieczne 

miejsce w woj. Opolskim:                                                                                             

drodze nr 42 – odcinek od Markotowa do Wołczyna,    ,                                                                                     

skrzyżowaniu drogi Nr 11 z drogą  powiatową w kierunku na Paruszowice        

(droga Nr 27308),                                                                                                 

--skrzyżowaniu  drogi 11 z drogą Nr 45 w Kluczborku w pobliżu Stacji CPN,           

drodze Nr 11 – za Zajazdem „Gościniec Staropolski” do skrzyżowania z drogą 

w kierunku  na Jamy (droga Nr 27314). 

Przejazdy kolejowe zlokalizowane na szlakach komunikacyjnych :                       - 
droga Nr 45 Opole-Złoczew przejazd w ciągu ul. Opolskiej przy wyjeździe                
z Kluczborka w kierunku do Opola, - 
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10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Katastrofy  
budowlane 
i komunika-
cyjne  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Realizacja przewozów materiałów niebezpiecznych odbywa się w dwo-
jaki sposób - na krótkich trasach i nosi cechy obrotu indywidualnego  
oraz na trasach długich, przeważnie w obrocie hurtowym.  
 
Szczególnie ważnymi zjawiskami – „na celowniku medialnym” –            
są spektakularne katastrofy autobusów – przewożących dzieci na kolo-
nie       i wycieczki, pielgrzymów, sportowców czy uczestników zwykłych 
wycieczek.  
 
Niektóre wypadki drogowe mogą powodować zagrożenie środowiska, 
bądź życia lub zdrowia ludności przebywającej w miejscu wypadku –             
w przypadku przewozów substancji niebezpiecznych, a także częściowy 
paraliż komunikacyjny. 
 
Skutki katastrof drogowych: 
 degradacja środowiska naturalnego, w przypadku katastrofy    

drogowej z udziałem materiałów niebezpiecznych; 
 konieczność organizowania i prowadzenia ewakuacji – jeśli   taka 

katastrofa będzie miała miejsce w terenie zabudowanym; 
 krótko- lub długotrwały paraliż komunikacyjny. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nr 11 Kołobrzeg-Bytom przejazd między Biskupicami, a Byczyną,                         

- Nr 11 Kołobrzeg-Bytom przejazd w Bąkowie. 

Średnie dobowe natężenie ruchu pojazdów na drogach krajowych                      

w powiecie kluczborskim  przedstawia ( Zał.20 ) 

W wojewódzkim wykazie tras drogowych, po których przewożone są materiały 
niebezpieczne mieszczą się trasy drogowe z powiatu :                                  
Lubliniec – Kluczbork Nr 11- transport  Etylina /PB/,Olej napędowy, Amoniak, 
Akrylonitryl;                                                                                                       
Wieluń – Kluczbork Nr 45- Etylina /PB/,Olej napędowy, Gaz propan butan,Metan 
skroplony, 

Opole – Turawa – Kluczbork Nr 45-transport  Amoniak,                           
Wrocław – Kluczbork Nr 42- transport Materiały wybuchowe,                               
Opole – Poznań Nr 45 i 11transport  Amoniak bezwodny, 
 

W wojewódzkim wykazie tras drogowych najbardziej obciążonych             
przewozem materiałów niebezpiecznych mieści się trasa drogowa przebiega-
jąca przez powiat:  - Kędzierzyn-Koźle – Krapkowice – Opole – Kluczbork – 
Kępno – Ostrzeszów – Antonin – Miksta.  
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10.  
 

8.1.17. 
 
 

Katastrofy  
budowlane 
i komunika-
cyjne 

10.3. Katastrofy kolejowe  
Przez teren województwa opolskiego biegnie 876 km linii kolejowych,     
w tym najważniejsze magistrale kolejowe przebiegają przez: Kędzierzyn-
Koźle, Strzelce Opolskie, Opole i Brzeg.  
Do podstawowych przyczyn katastrof kolejowych zalicza się: 
 uszkodzenie torów, rozjazdów, 
 niesprawne urządzenia sygnalizacyjne, 
 uszkodzenia lokomotywy lub wagonów, 
 zderzenie z innymi pojazdami na przejazdach kolejowych, 
 błąd człowieka, 
 warunki atmosferyczne, 
 pożary. 

Skutki katastrof kolejowych: 
 może być duża liczba osób poszkodowanych (ofiar śmiertelnych, 

ale także ze znacznym uszczerbkiem zdrowia) – zwłaszcza jeśli 
katastrofa miała miejsce na stacji (dworcu), zwłaszcza w dużych 
miastach lub w terenie gęsto zabudowanym – może wystąpić     
konieczność organizowania    i prowadzenia ewakuacji; 

 utrudniony dojazd do miejsca katastrofy, a także dostęp              
do zdeformowanych wagonów, w których znajdują się osoby po-
szkodowane; 

 degradacja środowiska naturalnego w wyniku rozlanych cieczy 
ropopochodnych lub innych niebezpiecznych środków             
chemicznych; 

 długoterminowy paraliż ruchu kolejowego, zwłaszcza na newral-
gicznych odcinkach, co spowoduje z kolei konieczność kierowania 
pociągów innymi trasami, utrudniając tym samym ruch także      
na tych odcinkach – a w konsekwencji zniweczyć przyjęty rozkład 
jazdy; 

 mogą wystąpić znaczne straty materialne; 
mogą dodatkowo powstać pożary, przede wszystkim w terenie lesistym 
(także w mieście w rejonach o gęstej zabudowie), co może utrudniać 
prowadzenie akcji ratowniczej naziemnej, czy ją uniemożliwiać. 
Skutki katastrof (wykolejeń) uzależnione są głównie od: 
 przyczyny katastrofy (wykolejenia), 
 prędkości poruszającego się składu, 
 rodzaju przewożonego ładunku, 
 miejsca powstania katastrofy (wykolejenia), 
 możliwości szybkiej interwencji służb ratowniczych. 

 
Katastrofy kolejowe występują stosunkowo rzadko. 
 
 

10.3. Katastrofy kolejowe  
Przez teren powiatu kluczborskiego biegnie 88.167 km  linii kolejowych w tym: 
Linie kolejowe czynne: -  68.827 km, Linie kolejowe nieczynne dla przewozów 
pasażerskich- 19.340.   
Najważniejsze linie kolejowe w powiecie: 

a) Linia Nr 143  Kalety – Wrocław Mikołajów o dł.   31.540 km ,   
b)  Linia Nr 272  Kluczbork – Poznań o dł.  23.909 km, 
c)  Linia Nr 293  Jełowa – Kluczbork o dł.   13.378 km, 
d)  Lina  Nr 175  Strzelce Opolskie - Kluczbork linia czynna tylko dla 

przewozów towarowych o dł.   19.340 km. 
Trasy kolejowe najbardziej obciążone przewozem materiałów niebezpiecznych 
zgodnie z wykazem wojewódzkim to: Wrocław – Kluczbork i Katowice – Klucz-
bork – Poznań (Amoniak, Dwutlenek siarki, Tlenek etylenu, Akrylonitryl):       
Lubliniec – Fosowskie – Myślina  – Zębowice – Kluczbork  (Akrylonitryl):           
Katowice – Lubliniec – Olesno – Kluczbork – Wrocław (Amoniak, Dwutlenek 
siarki, Tlenek etylenu, Akrylonitryl.) 
 
Ważnymi budowlami na liniach kolejowych przebiegających przez powiat     
kluczborski warunkujące bezpieczeństwo przejazdów pociągów osobowych         
i towarowych są mosty i wiadukty: 
 
Mosty i wiadukty: ogółem - 26 w tym  mosty– 18,wiadukty- 8,                           -  

Linia Nr 143 Kalety – Wrocław Mikołajów:  ogółem - 10  w tym mosty–  8,     

wiadukt - 2                                                                                                       - 

Linia Nr 272 Kluczbork – Poznań : ogółem -   8   w tym mosty–  7, wiadukty- 1, 

Linia Nr 293 Jełowa – Kluczbork :   ogółem -   1  w tym wiadukty-1,                  

Lina  Nr 175 Strzelce Opolskie – Kluczbork: ogółem -   7  w tym mosty– 3,  

wiadukty- 4. 

Zagrożenia w komunikacji kolejowej mogą wystąpić przede wszystkim na węźle 
kolejowym w Kluczborku. 
Ważną magistralą jest linia kolejowa Kluczbork – Poznań i Kalety – Wrocław 
Mikołajów, które stanowią   ważne szlaki komunikacyjne i dlatego uszkodzenia 
tych odcinków mogą utrudnić lub sparaliżować ruch kolejowy ze Śląska            
na   północ kraju i na zachód w kierunku Wrocławia oraz  odwrotnie w kierunku 
Katowic. 
Biorąc pod uwagę analizę nasycenia przemysłu stosującego niebezpieczne 

substancje chemiczne oraz w tym mapę tras oraz trasy kolejowe najbardziej 

obciążone przewozem materiałów niebezpiecznych wynika, że na tle całego 

powiatu najbardziej zagrożonym rejonem jest Kluczbork,  Wołczyn i Byczyna. 
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11. 

 

8.1.18. 
 
 
Zagrożenie  
wystąpienia 
lub            
wystąpienie  
choroby    
zwierząt 
 

Spośród chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowej   
ochronie największe zagrożenie stanowią choroby, których przypadki     
są stwierdzone w Europie oraz w krajach, z którymi Polska utrzymuje 
stosunki gospodarcze (co stanowi potencjalne zagrożenie ich wystąpie-
nia na terytorium kraju), a ich pojawienie się może potencjalnie przybrać 
rozmiary epizootii. Są to: 
 pryszczyca; 
 klasyczny pomór świń; 
 grypa ptaków; 
 rzekomy pomór świń; 
 choroba niebieskiego języka. 

Czynnikami podwyższającymi ryzyko wystąpienia i szerzenia                
się    powyższych jednostek chorobowych są w szczególności: 
 zlokalizowanie na danym terenie dużej liczby gospodarstw i innych 

podmiotów danego sektora produkcji zwierzęcej (regiony o dużej 
gęstości populacji danego gatunku zwierząt); 

 zlokalizowanie na danym terenie większej liczby podmiotów     
prowadzących działalność w zakresie obrotu zwierzętami           
np. miejsc gromadzenia zwierząt, skupów zwierząt, targowisk itp. 

W przypadku choroby niebieskiego języka:  
 lokalizacja naturalnych zbiorników wodnych oraz terenów podmo-

kłych, co związane jest z miejscami wylęgu wektorów choroby – 
kuczmanów (owadów). 

W przypadku grypy ptaków:  
 lokalizacja naturalnych zbiorników wodnych. 

 
U uwagi na fakt, że zakażenia poszczególnymi patogenami wywołujące 
powyższe choroby wrażliwe są określone gatunki zwierząt, wystąpienie 
danej jednostki chorobowej na obszarze województwa będzie się wiązało  
z zagrożeniem i wynikającymi z niego stratami dla poszczególnych sekto-
rów hodowli zwierząt. Gatunki wrażliwe: 
 pryszczyca: bydło, owce, kozy, świnie, dzikie zwierzęta            

utrzymywane w warunkach fermowych np. jelenie; 
 choroba pęcherzykowa świń – świnie, dziki; 
 klasyczny pomór świń – świnie, dziki; 
 grypa ptaków – drób (również inne ptaki, w tym dzikie utrzymywa-

ne w niewoli); 
 rzekomy pomór drobiu – drób; 

choroba niebieskiego języka – bydło, owce, kozy. 
 
 Opracowane przez wojewódzkiego i powiatowych lekarzy weterynarii 
plany gotowości zwalczania chorób zakaźnych zwierząt zawierają proce-
dury i instrukcje postępowania przy zwalczaniu poszczególnych jedno-
stek chorobowych.  

W planach ujęto również procedury postępowania dla służb          
zaangażowanych w akcję zwalczania choroby 

Spośród chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi zwalczania-
największe zagrożenie stanowią choroby, których przypadki są stwierdzone        
w Europie oraz w krajach, z którymi Polska utrzymuje stosunki gospodarcze    
(co stanowi potencjalne zagrożenie ich wystąpienia na terytorium kraju),             
a ich pojawienie się może potencjalnie przybrać rozmiary epizootii. Są to: 
 pryszczyca; 
 klasyczny pomór świń; 
 grypa ptaków; 
 rzekomy pomór świń; 
 choroba niebieskiego języka 

Zagrożenie mogące objąć cały obszar powiatu kluczborskiego . 
Najbardziej prawdopodobne jest wystąpienie wysoce zjadliwej grypy   
ptaków. Zjawisko może dotyczyć ptaków dziko żyjących hodowlanych.               
W związku  z tym istnieje potrzeba prowadzenia wnikliwego monitorowania 
terenów przyległych przede wszystkim do rzek przebiegających przez powiat 
kluczborski Stobrawa, Pratwa, Prosna,  Wołczynka,  Baryczka, Budkowiczanka, 
Bogacica ,  a także ferm hodowlanych na terenie całego powiatu 
W powiecie kluczborskim pogłowie zwierząt gospodarskich liczy około:                   
trzoda chlewna - 61000 szt                                                                                 
drób – 56000 szt. 
bydło – 11200 szt szt.                                                                                                                                                                        
kozy – 450 szt.                                                                                                       
owce – 300 szt.                                                                                                  
Zagrożenie ze względu na prawdopodobieństwo  wystąpienia wysoce 
zjadliwej grypy ptaków mogące  objąć cały obszar powiatu,  a w 
szczególności miejscowości w których znajdują się fermy drobiu:                                                       
Gmina Wołczyn:                                                                                             
Brzezinki-10000 szt.,                                                                                          
Szymonków-10000 szt.,                                                                                      
Markotów Duży 15000 szt.                                                                                        
Gmina Byczyna:                                                                                                      
Zakład Drobiu Proślice 15000 szt.                                                                            
Zagrożenie ze względu na prawdopodobieństwo wystąpienia chorób 
zakaźnych świń:                                                                                                                      
Gmina Byczyna:                                                                                                 
ferma Dobiercice -10000szt.                                                                                
oraz w Kostowie 2500szt.                                                                                          
i Miechowej 2500 szt.,                                                                                                
Z.R. Borek-2000 szt.                                                                                                    
Gmina Wołczyn:                                                                                                  
FTCH Wierzbica Górna-3000szt.,                                                                               
RSP Bruny- 1000szt.,                                                                                           
Gmina Kluczbork:                                                                                               
RSP Łowkowice-1000szt., 
Gosp. rol. Kuniów-600szt. 
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Skutki wywołane zagrożeniami lub wystąpieniem choroby zwierząt: 
 zmniejszenie się stanu zwierząt, co w przypadku zwierząt hodowla-

nych może wpływać na zmniejszenie się ilości żywności w danej  
kategorii – co w konsekwencji masowego zagrożenia może stano-
wić przesłankę do w czasowego wprowadzenia reglamentacji mię-
sa, bądź zwiększenia dostaw z innych regionów (względnie impor-
tu); 

 zaistnienie możliwości przenoszenia się choroby zwierząt na ludzi; 
 konieczność zorganizowania odpowiednich warunków do izolacji 

ognisk i rejonów danej choroby; 
 utrudnienia komunikacyjne; 
 prawdopodobieństwo ewakuacji zwierząt zdrowych (np. z ogrodów 

zoologicznych); 
 konieczność transportu zakażonych padłych zwierząt do zakładów 

utylizacyjnych; 
 usuwanie i utylizacja odchodów zwierząt chorych, padły itp.; 
 znaczne straty ekonomiczne; 
 długoterminowe odtwarzanie stanu zwierząt hodowlanych. 

 
Zagrożenie mogące objąć cały obszar województwa opolskiego. 
Najbardziej prawdopodobne jest wystąpienie wysoce zjadliwej grypy 
ptaków. Zjawisko może dotyczyć ptaków dziko żyjących hodowlanych.           
W związku  z tym istnieje potrzeba prowadzenia wnikliwego monitorowania 
terenów przyległych przede wszystkim do rzek Opolszczyzny, a także ferm 
hodowlanych na terenie całego województwa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gmina Lasowice Wielkie: 
Laskowice – 700 szt. 

Zagrożenie ze względu na prawdopodobieństwo wystąpienia chorób      
zakaźnych bydła:                                                                                                                        
Gmina Wołczyn:                                                                                                
Agroferm sp. z o.o. Wierzbica Górna-1000szt.,    
Gospodarstwo Rolne Kłos Krzywiczyny – 400szt.   
               
 Gmina Byczyna:                                                                                                    
Jak-Pol Proślice-1100szt.,                                                                                       
Agro Par Paruszowice 500 szt.                                                                                      
Arad Roszkowice-450 szt.         
 
Gmina Kluczbork:                                                                                              
RSP Kujakowice Górne - 430szt.  
Na terenie powiatu może wystąpić  zagrożenie ze względu na prawdopo-
dobieństwo wystąpienia chorób  zakaźnych zwierząt futerkowych – norek – 
( choroba aleucka podlega rejestracji, gdyż nie jest chorobą zakaźną  
podlegających obowiązkowi zwalczania ) 
 norki – 40400 szt. 

 
Gmina Wołczyn:  
Farm Equipment International Spółka z o. o. z  Karska:  
Szymonków – 40.000 szt. 
Ryszard Ferfet: Szymonków – 400 szt. 
 
Zagrożenie ze względu na prawdopodobieństwo wystąpienia choroby      
pasożytniczej zwierząt futerkowych – norek (nie jest to choroba zakaźna);   
norki – 40400 szt. 
 
Gmina Wołczyn;  
Farm Equipment International Spółka z o. o. z  Karska:  
Szymonków – 40.000 szt. 
Ryszard Ferfet: Szymonków – 400 szt. 
 
Opracowane przez Powiatowego Lekarza Weterynarii plan gotowości zwalcza-
nia chorób zakaźnych zwierząt zawierają procedury i instrukcje postępowania             
przy zwalczaniu poszczególnych jednostek chorobowych.  
W planie ujęto również procedury postępowania dla służb zaangażowanych         

w akcję zwalczania choroby. PIW  w przypadkach zaistnienia konkretnego              

zagrożenia określa tryb i sposób postępowania. 
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8.1.19. 
 

 
Zagrożenie  
wystąpienia  
lub            
wystąpienie 
organizmu 
szkodliwe-
go 
 

  
Choroby roślin (epifitie) – to wszystkie dłużej trwające zaburzenia            
w procesach życiowych roślin w wyniku działania czynników chorobotwór-
czych. Są wypadkową wzajemnego oddziaływania na siebie patogenu       
i rośliny żywicielskiej. W procesie tym zmienia się zarówno roślina,           
jak        i patogen.    
Wnioski: 
 sposoby przeciwdziałania zagrożeniu: wysiewanie zdrowego, niepo-

rażonego materiału siewnego, stosowanie prawidłowej agrotechniki, 
w tym przede wszystkim uprawa roślin, zwłaszcza zbóż i kukurydzy 
(jako roślin najbardziej narażonych na porażenie przez fuzariozy)                                  
w zmianowaniu, stosowanie zrównoważonego nawożenia azotowe-
go,     po zbiorach – rozdrobnienie i przyoranie resztek pożniwnych, 
racjonalne i terminowe przeprowadzanie zabiegów z wykorzysta-
niem środków ochrony roślin przeznaczonych do zwalczania chorób 
roślin; 

 przeznaczanie do przetwórstwa nieporażonych przez fuzariozy    
płodów; 

przeznaczanie do przerobu na paszę dla zwierząt płodów nieporażo-
nych. 

SKUTKI ZAGROŻENIA  

 
LUDNOŚĆ:  
 utrudnienia w dostępie do żywności; 
 możliwość paniki wśród ludności oraz zagrożenie zakłócenia po-

rządku publicznego.  
GOSPODARKA/MIENIE/INFRASTRUKTURA:  
 zniszczenie upraw w gospodarstwach rolnych:  

 osłabienie ekonomiczne przemysłu spożywczego,  

 wzrost cen produktów żywnościowych,  

 wypłata odszkodowań dla przedsiębiorców zajmujących się 
przetwarzaniem i sprzedażą żywności;  

 możliwy paraliż ekonomiczny i znaczny spadek PKB związany z:  

 upadkiem gospodarstw oraz zakładów przetwórczych,  

 blokadą w obrębie handlu wewnątrzunijnego i eksportu;  
 konieczność dużych nakładów z budżetu państwa związaną z likwi-

dacją skutków zdarzenia;  
 możliwość istotnych skutków społecznych w postaci skokowego 

wzrostu poziomu bezrobocia.  
ŚRODOWISKO:  
 możliwe zniszczenia środowiska naturalnego (skala zniszczeń         

uzależniona od skali i zasięgu zaistniałego zjawiska), w tym:  
możliwość wyginięcia lub ograniczenia populacji danego gatunku          
roślin. 

 
Organizmy szkodliwe w roślinach uprawnych uprawnych mogą wystąpić we 
wszystkich rejonach powiatu kluczborskiego, co roku w różnym nasileniu, w 
zależności od przebiegu pogody w okresie wegetacyjnym, od warunków zbioru i 
przechowywania plonów,     przestrzegania zasad agrotechniki oraz stosowania 
ochrony chemicznej      (fungicydy). Zagrożenie występuje zarówno na planta-
cjach, jak i w miejscach przechowywania zebranych plonów (magazyny, kopce, 
piwnice). Takie same zagrożenia występują na terenie sąsiednich województw 
oraz państw Organizmy szkodliwe w  roślinach uprawnych mogą stanowić za-
grożenie: 
 dla zdrowia ludności i zwierząt gospodarskich; 
 spadku plonów roślin,  
 obniżenia ich wartości kalorycznych,  

a w efekcie poważne straty ekonomiczne. 
Zmniejszenie liczby produktów żywnościowych na rynku, doprowadzić może do: 
 zwiększenia ich importu, 
 podniesienia ich ceny rynkowej, 
 czasowe wprowadzenie ich reglamentacji; 

Teoretycznie możliwe jest czasowe załamanie optymalnego zaopatrzenia rynku 
w żywność, zwłaszcza w przetwory zbożowe, pieczywo, owoce, warzywa,                    
a także w pasze dla zwierząt. Produkty metabolizmu grzybów z rodzaju Fusa-
rium (m.in. mikotoksyny) – wysoce toksycznych substancji o działaniu mutagen-
nym i teratogennym, mogą silnie uszkadzać narządy wewnętrzne. Skażona 
mikotoksynami żywność pochodzenia roślinnego, jak również mięso i jego prze-
twory pochodzące ze zwierząt żywionych skażonymi paszami, nie nadaje się do 
spożycia, nawet po wielokrotnej obróbce termicznej. W przypadku, gdy skażone 
ziarno zbóż lub kukurydzy zostanie przetworzone na produkty spożywcze lub 
pasze – może dojść do zatruć ludności lub zwierząt.  
W wypadku niepowstrzymania organizmow szkodliwych w roślinach uprawnych 
może wystąpić tzw. „wyjałowienie”, co stanowić będzie przyczynę ewakuacji 
ludności, nie tylko rolniczej. 
Choroby drzew mogą doprowadzić do degradacji środowiska („wymieranie 
lasów”) i konieczność jego odtwarzania, co jest procesem długotrwałym. 

 
Monitoring w zakresie występowania organizmów szkodliwych w roślinach 

uprawnych na terenie powiatu prowadzony jest przez Wojewódzki Inspektorat 

Ochrony Roślin i Nasiennictwa Oddział w Kluczborku, gdzie w przypadkach 

zaistnienie ognisk chorobowych wydaje stosowne komunikaty oraz podejmuje 

inne działania. 

Wystąpienie  chorób roślin o znamionach klęski jest mało prawdopodobne, 

niemniej jednak w połączeniu z innych zdarzeniami, jak np. wiosenne 

podtopienia czy letnie susze mogą odbić się na jakości i wielkości 

zaopatrzenia rynku w płody rolne. 
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13. 
 

8.1.20. 
 

Zagrożenia 
terrory-
styczne 
 

Zagrożenie terrorystyczne (terroryzm) – w świetle informacji przekazy-
wanych przez odpowiedzialne służby specjalne, należy uznać aktualnie           
za pozostające na poziomie niskim. Ewentualne zagrożenie atakami           
terrorystycznymi w najbliższych latach wynikać może głównie                                   
z zaangażowania Polski w działania koalicji antyterrorystycznej podejmo-
wane poza granicami kraju i z postrzegania Polski jako jednego                     
z czołowych aliantów Stanów Zjednoczonych. Dlatego też, ewentualne 
ataki terrorystyczne skierowane będą głównie przeciwko polskim żołnie-
rzom operującym w Afganistanie i ich bazom, oraz mogą koncentrować   
się na personelu i infrastrukturze misji dyplomatycznych RP, misji humani-
tarnych i pozostałych obywatelach RP przebywających na terytorium Azji 
Środkowo-Wschodniej (Afganistan, Pakistan, Indie) oraz                                
w krajach arabskim charakteryzujących się nasilonym ekstremizmem 
islamskim. Należy pamiętać o tym, że na gwałtowną zmianę poziomu 
zagrożenia może mieć wpływ każde szczególnie spektakularne                                 
i widowiskowe wydarzenie o międzynarodowym i masowym charakterze 
przyciągające uwagę całego świata, jakim z całą pewnością będą np. 
mistrzostwa Europy w piłce nożnej w 2012 r. Istnieje prawdopodobieństwo, 
że w trakcie trwania Euro 2012 organizacje terrorystyczne, których siatki 
działają na terytorium Europy (w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Danii, Belgii 
czy Francji) będą dążyły, do wykorzystania tego wydarzenia dla realizacji 
swoich celów związanych z wymuszeniem żądań, demonstracją głoszo-
nych idei zbrojnego dżihadu, czy zemstą na przedstawicielach „znienawi-
dzonego zachodu”.  
Skutki zagrożeń terrorystycznych to: 
 zagrożenie zdrowia i życia ludzi i zwierząt, mienia i środowiska; 
 powstanie zagrożeń epidemicznych czy wystąpienie epidemii; 
 paraliż administracyjny – w przypadku zniszczenia odpowiedniej 

infrastruktury; 
 czasowy paraliż komunikacyjny – w przypadku zniszczeń obiektów 

budowlanych (drogowo-mostowych); 
 zakłócenia w dostawie energii, wody, gazu itd.; 
 zalania terenu, w wyniku zniszczeń zbiorników retencyjnych; 
 prawdopodobieństwo prowadzenia ewakuacji i zapewnienia osobom 

poszkodowanym odpowiednich warunków socjalno-bytowych; 
 wzmożone – a przez to być może niewystarczające w początkowej 

fazie – działania ratownicze służb medycznych; 
 konieczność użycia sił i środków wojska oraz wolontariatu; 
 poniesienie znacznych strat materialnych; 
 w niektórych przypadkach długoterminowe odtwarzanie zasobów; 

oddziaływanie w sposób negatywny na psychikę obywateli. 
. 
 

Zagrożenie terrorystyczne (terroryzm – (Zał. 21). 
 
W powiecie kluczborskim atakami terrorystycznymi  zagrożone  są przede 
wszystkim następujące cele: 
 obiekty, w których realizowane są podstawowe zadania wynikające    

z potrzeby funkcjonowania powiatu i gmin (jednostki administracji 
publicznej),  

 Komenda Powiatowa Policji,  
 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej; 
 obiekty infrastruktury krytycznej – istotne dla bezpieczeństwa 

państwa i regionu i powiatu: systemy energii elektrycznej, linie 
przesyłowe gazu wysokiego i średniego ciśnienia; 

 miejsca produkcji, składowania, przechowywania i stosowania substancji 
niebezpiecznych Fabryka Maszyn i Urządzeń "FAMAK" S.A.                     
w Kluczborku,  Lesaffre Polska S.A. w Wołczynie ul Dworcowa 32, 
Ocynkownia Śląsk, Protea, 

 obiekty, w których przebywa duża liczba ludności – duże centra handlowe 
(typu: Bricomarche, Intermarche, Kaufland, Lidl, Biedronka, Majster, 
Galeria Miodowa, Lewiatan, Netto), a także miejsca kultu religijnego                  
( kościoły); 

    ciągi komunikacyjne, wynikające z położenia geograficznego regionu                              
  drogi krajowe nr 11: Olesno – Kluczbork – Byczyna i nr 42: Praszka –      
   Kluczbork – Namysłów  

  linia kolejowa z Wrocławia do Katowic i i Katowice Poznań, a także 
dworce kolejowe w Kluczborku, Wołczynie i Byczynie oraz dworzec 
autobusowy  w Kluczborku; 

 obiekty sportowe: stadiony, hale sportowe, 
 szkoły, 
 obiekty ważne ze względów ekonomiczno-finansowych – banki, i urząd 

skarbowy,  
 ujęcia wody,  wodociągi,stacje paliw. 

 
Dodatkowe zagrożenie ze strony terroryzmu niesie użycie broni biologicz-
nej. Niebezpieczeństwa wynikające z jej zastosowania związane są z: 

 błyskawicznym szerzeniem się drobnoustrojów; 
 brakiem skutecznych lekarstw; 
 ogromną siłą rażenia; 
 trudnością natychmiastowego zdiagnozowania przyczyny zachorowań               

i zgonów; 
 mylącymi objawicznejami w okresie wykluwania się choroby. 
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14. 
 

8.1.21. 
 
 

Awaria sieci  
teleinforma-
tycznych 
 

 
Systemy łączności w Polsce, zarówno łączności przewodowej jak                            
i bezprzewodowej, w zdecydowanej większości budowane są w oparciu                   
o sieci prywatnych przedsiębiorców telekomunikacyjnych (ok. 7 tys. pod-
miotów). Nie mają oni obowiązku informowania stosownych urzędów 
państwowych (np. UKE), o szczegółowych planach związanych z budową, 
rozbudową i modernizacją sieci oraz wykorzystywanych lub planowanych 
do wykorzystania technologiach i urządzeniach. Brak więc szczegółowych 
danych o rozmieszczeniu elementów infrastruktury telekomunikacyjnej, 
wykorzystywanym oprogramowaniu i sprzęcie teleinformatycznym powo-
duje, że ocena zagrożenia awariami systemów łączności jest znacznie 
utrudniona.  
Należy zauważyć, że w wielu gałęziach gospodarki przedsiębiorstwa             
i instytucje używają sieci telekomunikacyjnych i teleinformatycznych (STI) 
jako podstawowego środka służącego do przesyłania informacji.  
W sieciach tych stany niezdatności zasadniczych komponentów sieci lub 
destrukcyjne oddziaływanie użytkowników mogą spowodować przerwę               
w transmisji lub utratę informacji. Konsekwencją tego, w zależności od 
typu i ilości utraconych informacji, mogą być znaczące straty finansowe, 
gospodarcze lub skutki społeczne. 
Skutkiem każdej awarii STI będzie brak możliwości korzystania przez 
klientów z usług telekomunikacyjnych. 
Awarie sieci i systemów łączności mogą mieć wpływ na następujące kate-
gorie zagrożeń: 
 katastrofy i awarie techniczne; 
 terroryzm i cyberterroryzm oraz zdarzenia o charakterze kryminal-

nym; 
 czynniki społeczne i biznesowe. 

Skutki awarii sieci teleinformatycznych: 
 brak możliwości kontaktowania się ludzi między sobą i instytucjami; 
 brak możliwości przekazywania ważnych informacji dotyczących 

zagrożeń oraz zaleceń w zakresie odpowiedniego zachowania się 
ludności – powstanie paniki; 

 paraliż transportu i sterowania instalacjami infrastruktury krytycznej; 
 paraliż bankowy, co w konsekwencji spowoduje brak możliwości 

zakupu żywności; 
 możliwość przekazywania fałszywych danych – wywołanie paniki, 

nagłych niekontrolowanych przemieszczeń ludności, wywołanie na-
głego popytu danych artykułów; 

 brak możliwości wezwania służb – paraliż ich funkcjonowania; 
 brak możliwości odtworzenia utraconych danych – paraliż instytucji; 

znaczne straty finansowe i duże straty mienia. 
 
 
 
 

 
Bezpośrednim, najbardziej widocznym i odczuwalnym dla ludności, będzie brak 
możliwości uzyskania i przekazania informacji, co może prowadzić do zagroże-
nia zdrowia, a nawet życia, np. w przypadku braku możliwości wezwania służb 
ratowniczych. Ponadto, awarie systemów teleinformatycznych wykorzystywa-
nych w takich sektorach gospodarki jak bankowość i finanse, energetyka i trans-
port, mogą skutkować znacznym ograniczeniem usług oferowanych przez                 
te dziedziny gospodarki, zarówno w stosunku do odbiorców indywidualnych,           
jak i przedsiębiorców. Wystąpienie tych zagrożeń nie wykazuje wyraźnego zróż-
nicowania przestrzennego w rejonie województwa opolskiego.                          
Na terenie powiatu kluczborskiego szczególnej ochronie podlegają :

 

-  
Rejon Telekomunikacji Centrala Automatyczna w 

 
Kluczborku ul. Ligonia 

14a, 
- 
Nadzór Telekomunikacji w Wołczynie ul. Dworcowa 34, 

- Nadzór Telekomunikacji w Byczynie ul. Stawowa 1. 
Z uwagi na wzrost roli teleinformatyki w funkcjonowaniu firm i instytucji skutki jej 
braku lub złego funkcjonowania będą rosły, jednocześnie  wrogie siły mogą bez 
znacznego narażania się i konieczności fizycznej obecności na danym terenie 
próbować sabotować i atakować zasoby z wykorzystaniem teleinformatyki. 
Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że: 
 długotrwała niedostępność publicznych sieci teleinformatycznych; 
 długotrwały brak zasilania energetycznego urządzeń teleinformatycznych; 
 awaria lub zniszczenie ważnego centrum przetwarzania danych; 
 długotrwała niedostępność sieci telefonicznych, w tym numerów alarmo-

wych –  
ww. mogą zdarzyć się raz na dwadzieścia lat; 

 długotrwała niedostępność teleinformatycznej łączności sektorowej (kole-
jowej, energetycznej, bankowej) –  
ww. może zdarzyć się raz na dziesięć lat; 

 przejęcie kontroli lub podmiana mediów elektronicznych; 
 utrata zasobów danych instytucji –  

ww. mogą zdarzyć się raz na pięć lat. 
 
W kontekście funkcjonowania gospodarki oraz struktur zarządzania państwem, 
województwem, powiatem i gminą najbardziej niebezpieczne w skutkach będą 
zagrożenia wywołane celowym działaniem obliczonym na wywołanie rozległych 
awarii systemów teleinformatycznych (cyberterroryzm, ataki hakerów)             
wykorzystywanych przez przedsiębiorstwa w najważniejszych gałęziach przemy-
słu, administrację państwową, organy odpowiedzialne za obronność,                
bezpieczeństwo i porządek publiczny. 
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15. 
 

8.1.22. 
 

 
Strajki,  
zamieszki  
i demon-
stracje 
 

 
Protesty społeczne, akcje okupacyjne, strajki na dużą skalę mogą                             
w konsekwencji przybrać formę strajków generalnych, paraliżujących 
funkcjonowanie administracji publicznej, wybranych dziedzin życia lub 
kluczowych gałęzi gospodarki. 
 
Czynnikami podwyższającymi ryzyko wystąpienia protestów społecznych 
są: 

 zmniejszanie się liczby miejsc pracy, redukcja zatrudnienia spo-
wodowana pogarszającą się sytuacją gospodarczą; 

 gwałtowny wzrost bezrobocia oraz wzrost konkurencyjności na 
rynku pracy spowodowany powrotem emigrantów; 

 wzrost bezrobocia oraz pogłębiające się konflikty kulturowe 
spowodowane niekontrolowanym napływem na polski rynek pra-
cy pracowników z krajów podwyższonego ryzyka migracyjnego; 

 niekontrolowany wzrost cen podstawowych artykułów spożyw-
czych; 

 wzrost inflacji powodujący gwałtowny spadek siły nabywczej 
pieniądza; 

 wprowadzenie niekorzystnych rozwiązań prawnych dla niektó-
rych grup pracowniczych i społecznych; 

 ograniczenie praw nabytych – zwłaszcza w zakresie uprawnień 
pracowniczych; 

 likwidacja, prywatyzacja lub restrukturyzacja niektórych branż, 
sektorów lub zakładów pracy; 

 nieterminowe wypłaty wynagrodzeń spowodowane brakiem 
płynności finansowej prywatnych przedsiębiorców. 

 
Skutki strajków, zamieszek i demonstracji: 
 zagrożenie życia i zdrowia mieszkańców województwa; 
 dewastacja i niszczenie mienia; 
 paraliż komunikacyjny; 
 paraliż administracyjny; 
 paraliż ważnych dla regionu zakładów pracy; 
 znaczne straty materialne. 

 

 
 PROTESTY SPOŁECZNE – STRAJKI, DEMONSTRACJE 

 
Najbardziej zagrożonymi protestami społecznymi w gminami są te,  w których 
pozycja związków zawodowych jest najsilniejsza. Jednocześnie z uwagi                
na potencjał ekonomiczny ma najbardziej uzasadnione podłoże.  
Mogą to przede wszystkim tereny gmin Kluczbork, Wołczyn, Byczyna. 
Ewentualne niepokoje społeczne w tych gminach, w przypadku ich zlekceważe-
nia, mogą się szybko rozprzestrzenić i przybrać niebezpieczne rozmiary. 
 
Nie można wykluczyć wystąpienia blokad: dróg, tras kolejowych, budynków 
administracji publicznej, oraz demonstracji i strajków prowadzących do paraliżu 
komunikacyjnego lub ważnych dla regionu zakładów pracy. 
 
 

ZAKŁÓCENIA PORZĄDKU – ZAMIESZKI  
 
Na terenie powiatu możliwe są także zbiorowe zakłócenia porządku publicznego 
o charakterze chuligańskim: m.in. zamieszki i burdy uliczne oraz na stadionach.  
Szczególnie niebezpieczne są imprezy piłkarskie na stadionie z udziałem         
kibiców drużyn przyjezdnych, zwłaszcza mecze tzw. podwyższonego ryzyka.  
 
Zagrożenie może wystąpić podczas imprez masowych, takich jak: Wielka Orkie-
stra Świątecznej Pomocy, Dni Kluczborka, Zlot Młodych w Wołczynie   i innych 
imprez organizowanych na terenie powiatu.  
 
Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że tego typu zagrożenia           
najbardziej dotkną mieszkańców miast (przede wszystkim Kluczborka), 
mniej lub wcale mieszkańców wsi. 
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8.1.23. Mapy zagrożeń 
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8.1.23.1.  Zagrożenie powodziowe – podtopienia, zalania oraz 
obiekty ochrony przeciwpowodziowej w Powiecie Kluczborskim 

                                      

                                      

JAZ DROŻDŻOWNIA WOŁCZYN 4+625

JAZ WAŁDA 4+080 rzeki STOBRÓWKI pod     

stałą kontrolą.W czasie powodzi otwarty lub 

zamknięty.

JAZ CYGANY 34+250 KLUCZBORSKA 

STRUGA zamykany w czasie powodzi, woda 

rozlewana w dolinę rzeki za pomocą
SZYROBRANCKIEJ WODY

JAZ KRĘŻEL 49+500 w czasie powodzi 

zamykany. Rzeka STOBRAWA to tak zwany II 

rozrząd wody.

JAZ BĄKÓW /OSiR/ 68+ 770 zamykany a 

woda rozlewana na łąki

JAZ CIARKA  69+420 w czasie powodzi 

zamykany/ spłaszczenie fali powodziowej

JAZ NOWA BOGACICA 1+750 na rzece 

Borkówce

JAZ LIGOTA DOLNA 1+ 320 na STRUDZE 

STOBRAWSKIEJ

JAZ LIGOTA DOLNA 57+50 rzeka 
STOBRAWA

ZASTAWKA na KANALE MIEJSKIM 2+56

Budkowiczanka

Pratwa

Prosna

Powiat Kluczborski

Bogacica

1

9 10

5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Baryczka

Stobrawa

6
7

3
4

8

2

Stobrawa

Borkówka

Czarna

Woda

Potok Leśny

W
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a

Zb. Retencyjny
Brzózki

Zb. Retencyjny
Kluczbork

Opracował; Mieczysław Zaleciński  
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8.1.23.2. Zagrożenie pożarami przestrzennymi lasów  w Powiecie Kluczborskim 
 

                               

Zagrożenie: pożary lasów.

Powierzchnia gruntów leśnych - 26058,30 
ha 

Lesistość powiatu kluczborskiego - 29,7%

w tym:

Gmina  Kluczbork - 4274,00 ha- 19,1%

Gmina Wołczyn     - 6808,90 ha - 27,5%,

Gmina Byczyna     - 2262,40 ha  - 12,1%,

Gm. Lasowice Wielkie- 12 713,00 ha 58,4% 

W drzewostanie leśnym gatunkiem 
panującym

jest sosna stanowiąca ok. 80% ogółu gat. 

Nadleśnictwo Kluczbork udział sosny 82%,

Nadleśnictwo Olesno udział sosny  - 93%

Nadleśnictwo Namysłów udział sosny-70%

Nadleśnictwo Turawa udział sosny - 67%

granice Nadleśnictw

LZD Siemianice

Rezerwaty przyrody

Powiat Kluczborski

GMINA

BYCZYNA

GMINA

KLUCZBORK

GMINA

WOŁCZYN

GMINA

LASOWICE WIELKIE

Nadleśnictwo 

Kluczbork

Nadleśnictwo

Turawa

Nadleśnictwo

Opole

Nadleśnictwo

Namysłów

Nadleśnictwo

Olesno

T

T
T

T

I

II

II

II
II

Wieże obserwacyjne

Kategoria pożarowa lasu

T
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8.1.23.3.  Zagrożenie pożarowe i wybuchowe w powiecie kluczborskim 
 

                                

Zagrożenie pożarowo – wybuchowe.

Zagrożenie pożarowe i wybuchowe występuje   

w zakresie zaopatrzenia w paliwa ciekłe:

W powiecie zlokalizowanych jest 15 stacji paliw 

stanowiących obiekty magazynujące paliwa:

• Gmina Kluczbork  - 10  ( w mieście  – 8 )

• Gmina Wołczyn     - 2   ( w mieście  - 1 )

• Gmina Byczyna     - 2   ( w mieście  - 1 )

• Gmina Lasowice Wielkie  - 1

Zagrożenie pożarowe i wybuchowe       

występuje  w procesie produkcyjnym                       
i magazynowym:

• FAMAK S.A. Kluczbork ul. Fabryczna 5

• Polskie Młyny S.A. Zakład w Kluczborku ul. Młyńska 8,

Zagrożenie pożarowe występuje:

ZPUH Marek Pietrek – Tartak w Chudobie gm.    

Lasowice Wielkie

Na terenie powiatu  ( 51% użytków rolnych) 
występuje duże zagrożenie przestrzennym 
pożarem  upraw polowych.

Stacja paliw 

Kochłowice

Stacja paliw  

Byczyna

Stacja paliw    

Wołczyn 8 stacji paliw

Kluczbork

Stacja paliw 

Ligota Dolna

Stacja paliw 

Ligota Górna

Polskie Młyny 
S.A

Stacja paliw 

Lasowice Wlk

ZPUH 

Tartak w Chudobie

Wierzbica G

Powiat Kluczborski

FAMAK S.A.

Opracował; Mieczyslaw Zaleciński  
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8.1.23.4.  Zagrożenie pożarowe dla obiektów zabytkowych – kościołów drewnianych w powiecie 
kluczborskim 

  
 

                        

Zagrożenie pożarowe dla obiektów 
zabytkowych.

Powiat kluczborski posiada:

 1000 obiektów zabytkowych 
wpisanych do ewidencji zabytków w 
tym:

 193 obiekty zabytkowe wpisane do 
rejestru zabytków z czego:

 100 zlokalizowanych jest na terenach 
wiejskich,

 93 w miastach.

Obiekty zabytkowe o szczególnym 
znaczeniu dla dziedzictwa 

kulturowego.

Kościoły drewniane:

Powiat Kluczborski- 21:

• Gmina Wołczyn          - 8

• Gmina Byczyna          - 5

• Gmina Lasowice Wlk.- 5

• Gmina Kluczbork        - 3

Staromiejskie zespoły urbanistyczne:

• Kluczbork

• Wołczyn

• Byczyna

GMINA

BYCZYNA

GMINA

GMINA

WOŁCZYN

GMINA

LASOWICE WIELKIE

Powiat Kluczborski

GołkowiceMiechowa

Krzywiczyny
Świniary 

WielkieWierzbica 

Dolna

Komorzno

Proślice

Jakubowice Biskupice

Rożnów

Brzezinki
Maciejów

Gierałcice
Ligota Górna

Bąków

Chocianowice

Lasowice Małe

Lasowice Wielkie
Wędrynia

Kościoły zabytkowe

drewniane
Laskowice

Wierzbica 

Górna

Gronowice

Nasale

 

 

 

 

Miejskie strefy 

konserwatorskie

Spłonął

11 V 2010

Spłonął

23 XI 

1995

KLUCZBORK

Opracował; Mieczysław Zaleciński
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8.1.23.5.  Zdarzenia radiacyjne. 
 
 

                                   

Kluczbork
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km340 km
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340 km – odległóści od Kluczborka
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8.1.23.6. Zagrożenie katastrofami komunikacyjnymi w Powiecie Kluczborskim. 
 
                                                

ZAGROŻENIE: KATASTROFY 

KOMUNIKACYJNE.

Odcinki niebezpieczne:

DK 11 - odcinek od Gołkowic do Kostowa

DK 11 - odcinek Sarnów - Biskupice

DK 42 - odcinek od Markotowa do Wołczyna

Skrzyżowanie DK 11 z DK 45

DK 11 - za zajazdem „Gościniec Staropolski”

do skrzyżowania  z drogą powiatową 1314O 

w kierunku na Jamy 

Miejsca niebezpieczne w Kluczborku:

Kluczbork -sk. ul. Byczyńskiej z Waryńskiego

Kluczbork – rondo im. Orląt Lwowskich (przy 

Placu Niepodległości)

Lokalizacja przejazdów kolejowych:

DK 11 przejazd pomiędzy Biskupicami,                   

a Byczyną

DK 42 przejazd w Wołczynie ul. Kluczborska

DK 11 przejazd w Bąkowie

DK 45 Opole - Złoczew przejazd w ciągu           

ul. Opolskiej w Kluczborku

21

1

2

4

1

3

2

1

2

3

4

5

45

11

45

11

42

1

2

3

4

5

1

2

3

4

45 oznaczenie drogi krajowej

Powiat Kluczborski

Opracował: Mieczysław Zaleciński

 
 
 



88 
 

8.1.23.7. Zakłócenia w dostawie energii w Powiecie Kluczborskim 
 

                

Zagrożenie: zakłócenia w dostawie energii

elektrycznej.

W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:
- gospodarstwa   domowe : 26250 odbiorców,

- stacje transformatorowe średniego  napięcia 

15/0,4 kV - 359 szt.,

- długość linii  energetycznych   średniego 

napięcia  wynosi  604,8 km  w tym 533 km  linii

napowietrznych )

Główne punkty zasilania : GPZ Kluczbork, GPZ 

Kuniów,      GPZ  Wołczyn   oraz  GPZ   Kostów,

Odbiorcy  Gminy  Lasowice  Wielkie zasilani są

przez GPZ w  Bierdzanach.

Przez  powiat  przebiega 7 linii napowietrznych 

wysokiego napięcia 110 kV o dł. 89.5 km relacji:

Kluczbork – Olesno          długość 12,8 km

Bierdzany – Kuniów długość 18,2 km

Kuniów - Kluczbork          długość 6,7 km

Kluczbork - Kostów             długość 20,5 km

Kluczbork - Praszka długość 7,8 km

Kluczbork – Wołczyn           długość 15,6km

Wołczyn – Namysłów          długość 7,9 km

Przez powiat przebiega linia elektroenergetyczna 

najwyższego napięcia 400 kV o długości 28,2 km 

relacji Pasikurowice– Trębaczew.

GPZ

Wołczyn

GPZ

Kuniów

GPZ

Kluczbork

GPZ

Kostów

400 kV Pasikurowice-Trębaczew

1
1
0
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V
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w

1
1
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 k

V
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y
-K

u
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ió
w

110 kV Kluczbork-Wołczyn

GPZ- Główne 

Punkty Zasilające 

110/ŚN kV zasilające 

odbiorców 

komunalno-

bytowych i 

odbiorców 

przemysłowych

Linie  wysokiego 

napięcia:

110 kV wysokiego 

napięcia

400 kV najwyższego 

napięcia

110 kV Kluczbork-Praszka

GPZ 

Bierdzany

Powiat Kluczborski

110 kV
K

luczbork-O
lesno

Opracował: Mieczysław Zaleciński

                   



89 
 

8.1.23.8. Zakłócenia w dostawie gazu w Powiecie Kluczborskim 
 

               

Zagrożenie: zakłócenia w dostawie 
gazu.

W powiecie sieć gazowa niskiego , średniego         

i wysokiego ciśnienia wynosi ogółem  - 219,9km, 

odbiorców gazu jest                               - 10,3 tys.,

połączeń do budynków mieszkalnych  - 2814 szt.

Sieć gazowa średniego ciśnienia :

Sieć gazowa średniego ciśnienia  w powiecie 

ma długość 38,3 km,
12  stacji redukcyjno-pomiarowych drugiego 

stopnia.

Sieć gazowa wysokiego ciśnienia:

długość sieci gazociągów wysokiego ciśnienia

wynosi 131, 8 km,                                               

stacje redukcyjno - pomiarowe gazu pierwszego 

stopnia 4 szt., 

stacje pomiarowe gazu pierwszego stopnia 4 szt.

gmina Kluczbork   57,1 km  i 6 szt. stacji gaz.

gmina Byczyna     11,1 km   i 1 szt. stacji gaz.

gmina Wołczyn     51, 7 km  i 1 szt. stacji gaz.

500 DN Tw
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Gazociąg DN 500

Gazociąg DN 200  

Gazociąg DN 100

SRP-Stacje
Redukcyjno 
Pomiarowe 
wysokiego 
ciśnienia

SP-Stacje
Pomiarowe 

Powiat Kluczborski

Opracował; Mieczyslaw Zaleciński
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8.1.23.9. Zakłócenia w dostawie wody w Powiecie Kluczborskim 
  

            

Zagrożenie: zakłócenia

w dostawie wody

i odprowadzaniu ścieków.

W powiecie zaopatrzenie ludności w wodę

do spożycia zapewnia; 

- 13 wodociągów, 

- 13 stacji uzdatniania wody (SUW),

- 15 ujęć wody.

Sieć wodociągowa        – 529 km,

Sieć kanalizacyjna         - 158 km,

Połączenia wodociągowe do budynków 

mieszkalnych                – 9060 szt.,

Połączenia kanalizacyjne do budynków 

mieszkalnych                – 4182 szt.,

Oczyszczalnie ścieków :

Gmina Kluczbork :    Ligota Dolna

Gmina Wołczyn  :      Wołczyn

ul .Sienkiewicza
Gmina Byczyna :       Byczyna ul. Stawowa

Gmina Lasowice Wielkie:    Trzebiszyn

Powiat Kluczborski

BYCZYNA

GMINA

KLUCZBORK

GMINA

Gmina 

WOŁCZYN

GMINA

LASOWICE WIELKIE

SUW
Kostów

SUW
Dobiercice

SUW
Nasale 

Kastel

SUW
Krzywizna

SUW
Brzezinki

SUW
Szymonków

SUW

Woierzbica
Górna

SUW

Markotów

SUW

Bogacica

Oczyszczalnia 

ścieków
Ligota Dolna

SUW
Kluczbork

SUW

Chocianowice

Oczyszczalnia 
ścieków

Byczyna

Oczyszczalnia 

ścieków
Trzebiszyn

Oczyszczalnia 

ścieków
Wołczyn

GMINA BYCZYNA

SUW 
Krzywiczyny

SUW

Polanowice

Opracował; Mieczyslaw Zaleciński
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8.1.23.10. Trasy drogowe przewozu materiałów niebezpiecznych Powiatu Kluczborskiego 
                

               

Zagrożenie: przewóz NSCH 

Trasy drogowe.

Szlaki drogowe i infrastruktura 

drogowa:
Drogi krajowe przebiegające przez powiat 

kluczborski to:

- Kołobrzeg – Poznań – Katowice, Bytom

dł. 35,11 km

– granica państwa Chałupki - Opole –

Wieluń – Złoczew  dł. 19,45 km

– Namysłów – Rudnik koło Starachowic 

dł. 23,00 km

Długość dróg krajowych  - 79, 306 km 

Obiektów mostowych - 18

Drogi wojewódzkie:

– Byczyna – Olesno o dł. – 7,56 km

– Bierdzany – Bodzanowice o dł. 11,11 km  

Długość dróg wojewódzkich - 18,67 km

Obiekty mostowe - 2

Długość dróg powiatowych – 396,12 km

Obiektów mostowych - 39

Najczęściej przewożone: amoniak, akrolonitryl,

gaz propan-butan, metan skroplony, materiały

Wybuchowe, etylina (PB), olej napędowy.

Powiat Kluczborski

11

11

45

45

42

494

487

11

45

42

487
494
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8.1.23.11. Linie kolejowe przewozu materiałów niebezpiecznych Powiatu Kluczborskiego 
              

Zagrożenie: 

Przewóz NSCH.

2. Linie kolejowe:

Szlaki kolejowe i infrastruktura 
kolejowa.

Szlaki kolejowe przebiegające przez powiat 
kluczborski:

Długość regionalnych linii kolejowych                       

- 88.167 km w tym;

Linia Nr 143  Kalety – Wrocław Mikołajów

o dł.   31,540 km

Linia Nr 272  Kluczbork – Poznań

o dł. 23,909 km

Linia Nr 293  Jełowa – Kluczbork

o dł. 13,378 km

Lina  Nr 175  Strzelce Opolskie – Kluczbork        

o dł.19,340 km linia czynna tylko dla 

przewozów towarowych

Mosty i wiadukty:  ogółem – 26

w tym  mosty– 18,   wiadukty- 8

Drogami i szlakami kolejowymi 

transportowany jest głównie: amoniak, chlor, 

alkohol etylowy, akrolonitryl, amunicja oraz 

paliwa,  w tym benzyny i gaz propan - butan .

Powiat Kluczborski

Linia Nr 143  Kalety – Wrocław Mikołajów
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Opracował; Mieczysław Zaleciński  
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8.1.23.12.  Skażenie chemiczno- ekologiczne wzdłuż przebiegu tras drogowych i linii kolejowych                          
w Powiecie Kluczborskim 

 
                                  

 

Zagrożenie: skażenie chemiczno –

ekologiczne.
Powiat Kluczborski

Linia Nr 143  Kalety – Wrocław Mikołajów
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polskie –

K
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Opracował; Mieczysław Zaleciński                        
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8.1.23.13. Zagrożenie wystąpienia lub wystąpienie choroby zwierząt w Powiecie Kluczborskim  
 

Wierzbica Górna

B-1200 szt

TCh -4000 szt

Zagrożenie   wystąpienia  lub 

wystąpienie choroby zwierząt.

Szymonków

D-10000 szt

Miechowa 

TCh-2500 szt

Kostów

TCh-2500 szt

Bruny

TCh-1000 szt Rożnów 

TCh-800 szt

Borek 

TCh-2300 szt

Dobiercice

TCh-10000 szt

Łowkowice 

TCh-1000 szt

Proślice

D-5000 szt

Brzezinki

D-20000 szt

Markotów Duży

D-15000 szt

Proślice

B-1100 szt

Paruszowice

B-500 szt

Roszkowice

D-450 szt

Bąków

B- 440 szt

W powiecie  kluczborskim pogłowie 
zwierząt gospodarskich liczy:

Drób - 56000 szt.

Trzoda Chlewna - 61000 szt.

Bydło - 11200 szt. 

Gmina Kluczbork:

Trzoda Chlewna - 1600 szt.

Bydło - 870 szt. 

Gmina Wołczyn:

Drób - 45000 szt.
Trzoda Chlewna - 5800  szt.
Bydło – 1200  szt.

Gmina Byczyna
Drób - 5000 szt.
Trzoda Chlewna - 17300  szt.
Bydło – 2050  szt.

Zwierzęta hodowlane;
Gmina Wołczyn:
Norki amerykańskie - 40400 szt.

Szymonków - 40000 szt.

Szymonków - 400 szt.

Kuniów

TCh 600 - szt

Kujakowice

Górne

B-430  szt

Powiat Kluczborski

Szymonków

N-400 szt

Szymonków

N-40000 szt
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8.1.23.14.  Powiat  Kluczborski – obiekty narażone na ataki terrorystyczne 

Zagrożenia

terrorystyczne

Woj.
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Byczyna
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Opracował: Mieczysław Zaleciński

11 Drogi krajowe

487 Drogi woj. 

Linia 

kolejowa  

     Zagrożenia terrorystyczne. 

           W powiecie kluczborskim atakami terrorystycznymi zagro-

żone  są   przede  wszystkim następujące cele: 

• obiekty, w których realizowane są podstawowe zadania 
wynikające z potrzeby funkcjonowania powiatu  i gmin, 

• obiekty Komendy Powiatowej Policji,  

• Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,  

• obiekty   infrastruktury   krytycznej   –  istotne  dla bezpie-
czeństwa państwa,  regionu i powiatu: systemy energii elek-
trycznej,  systemy przesyłowe  gazu wysokiego i średniego 
ciśnienia, 

• miejsca  produkcji,  składowania,  przechowywania                 
i stosowania substancji niebezpiecznych Fabryka Maszyn      
i Urządzeń "FAMAK" S.A. w Kluczborku,,  Lesaffre  Polska 
S.A. w Wołczynie, Ocynkownia Śląsk, Protea,  

• obiekty, w których przebywa duża liczba ludności – duże 
centra   handlowe  (typu:  Bricomarche, Intermarche,         
Kaufland,  Lidl,  Biedronka, Nomi, Netto, Galeria Miodowa),           
a także miejsca kultu religijnego (kościoły), 

• ciągi komunikacyjne, wynikające z położenia geograficzne-
go regionu drogi krajowe nr 11: Olesno – Kluczbork –              
Byczyna i  nr 42:  Praszka  –   Kluczbork – Namysłów,  

• linia  kolejowa  z  Wrocławia  do  Katowic i  i  Katowice 
Poznań,  a  także  dworzec  kolejowy  w   Kluczborku       
oraz  dworzec  autobusowy w Kluczborku, 

• obiekty  sportowe:  stadiony,  hale sportowe, 

• szkoły, 

• obiekty ważne ze względów ekonomiczno-finansowych –  
np. banki itp. 

• stacje uzdatniania wody, stacje paliw. 
            Dodatkowe zagrożenie ze strony terroryzmu niesie użycie 

broni  biologicznej.  Niebezpieczeństwa  wynikające  z  jej 

zastosowania związane są z: 

             błyskawicznym szerzeniem się drobnoustrojów, 

• brakiem skutecznych lekarstw, 

• ogromną siłą rażenia, 

• trudnością natychmiastowego zdiagnozowania przyczyny 
zachorowań i zgonów, 

• mylącymi objawami w okresie wyklu-
wania się choroby. 
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8.1.23.15. Mapa zagrożeń Powiatu Kluczborskiego 
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                          Zał.1. Informacje o Powiecie  Kluczborskim. 

 
Zasięg terytorialny i uwarunkowania geograficzne. Położenie, powierzchnia, podział 
administracyjny. 
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Zał.2. Rzeki Powiatu Kluczborskiego 

 

Obszar gmin Kluczbork, Byczyna, Wołczyn i Lasowice Wielkie położony                              
jest w zlewisku Morza Bałtyckiego, w obrębie dorzecza Odry, w jego prawej części. 
Jest to obszar wododziałowy między pierwszorzędowymi dopływami Odry: Stobrawą                           
i Wartą.  
Obszar wodny powiatu podlega Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej                         

we Wrocławiu, który obejmuje dorzecze Odry od Kędzierzyna-Koźla (km 98,60) do ujścia 

Nysy Łużyckiej (km 542,40) oraz fragmenty dorzeczy Łaby i Dunaju. Źródła Odry znajdują 

się na terytorium Czech w Górach Oderskich, na 112,4 km od źródeł Odra wpływa                         

na terytorium Polski. 

Powiat jest jednostajną równiną i tylko piaszczyste oraz podmokłe  wcięte  częściowo 
podmokłe doliny cieków stanowią jej urozmaicenie. Głównymi rzekami jest Stobrawa z jej 
większymi dopływami   Budkowiczanką, Bogacicą, Baryczką i Wołczynką oraz Prosna i jej 
dopływ Pratwa. Rzeka Prosna jest w zarządzie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej                
w Poznaniu Zarząd Zlewni Środkowej i Dolnej Warty. 
 

Cieki podstawowe w powiecie kluczborskim w (m) : 

Gmina Kluczbork                  -          92.764     w tym uregulowane  –   77.014 

Gmina Wołczyn                    -          83.355     w tym uregulowane  -    72.720   

Gmina Byczyna                    -          50.240     w tym uregulowane  -    44.838 

Gmina Lasowice Wielkie        -        58.900     w tym uregulowane  -    35.512 

Powiat Kluczborski               -         285.259     w tym uregulowane  - 230.084 

Największe rzeki w powiecie kluczborskim : 

Rzeka Stobrawa  dł. 77,6 km, w powiecie jej długość wynosi  32.120 m (km 39+620 – km 

71+740), powierzchia zlewni liczy 1601,2 km² uregulowana 28.990 m, płynie na zachód           

prawie równoleżnikowo przez teren gmin Kluczbork i Wołczyn, prawy dopływ Odry, uchodzi 

do Odry pomiędzy ujściem Nysy Kłodzkiej, a Brzegiem,   źródło  Wachowice k/o Olesna. 

Stobrawa rozdziela się również na kilka „ młynówek”. Zlewnia Stobrawy graniczy prawo-

stronnie ze zlewniami Widawy i Warty, a lewostronnie z rzeką Budkowiczanką i Małą                

Panwią.Stobrawa i jej zlewnia leży na wysokości 150-200 metrów nad poziomem morza,              

a przy ujściu 137 m npm.. Tylko u źródeł to znaczy na terenie powiatu oleskiego Stobrawa 

leży na wysokości 260 m npm..  Górna część Stobrawy jest zalesiona, a średni spadek całej 

rzeki wynosi 1,45 stopnia. Spadek całej doliny Stobrawy wynosi 1,62 stopnia. Spadki po-

przeczne wahają się od 2,5  do 10 stopni. Przebiegając przez powiat kluczborski ma szero-

kość  w dnie 5-8m  i średnią głębokość 1,5 -3,0 m. Lasy w całej zlewni stanowią 32,5%, 

użytki zielone 9%, orne 58%, a stawy 0,4%. 

Rzeka Bogacica  dł. 43.8 km, w powiecie długość 19.890 m / uregulowana  18.820 m,               

przebiega przez teren gmin Lasowice Wielkie i Kluczbork, lewy  dopływ Stobrawy, źródło 

Łowoszów powiat oleski.   

Rzeka Budkowiczanka dł. 60 km, w powiecie dł. 19.270 m /uregulowana 15.242 m,               

przebiega przez teren gminy Lasowice Wielkie, najdłuższy lewy dopływ Stobrawy, źródło 

powiat oleski. 
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Rzeka Pratwa  dł. 33.2 km, w powiecie dł. 31.340 m, / uregulowana 29.258 m, przebiega 

przez teren gminy Byczyna, lewy dopływ rzeki Prosny będącej dopływem rzek Warty,                

źródło Guzanów  pow. oleski.  

Rzeka Baryczka dł. 16.460 m, powierzchnia zlewni liczy 100,2 km, w powiecie 16.460 m / 

uregulowana 8.190 m, przebiega  przez teren gminy Kluczbork, prawy dopływ  rzeki Stobra-

wy.  

Rzeka Wołczynka   ( Wołczanka,Wołczyński Strumień ) dł. 18.960 m, w powiecie 18.960 m 

/o uregulowana 12.370 m, przebiega przez teren gminy Wołczyn, prawy dopływ Stobrawy,            

o zlewni 130 km kwadratowych. 

Rzeka Prosna  dł 216,8 km. lewy (południowy) brzeg rzeki Prosny od km 160,2 do km 173,8 

tj. na długości 17,5 km przepływa przez teren powiatu kluczborskiego w gminie Byczyna    

będąc rzeką graniczną pomiędzy województwem opolskim , a województwem łódzkim,             

stanowi  lewy dopływ Warty . Przez  powiat Olesno  płynie od km 173,8 do km 177.7) tj. 

3,9km.. Źródła Prosny znajdują się między Olesnem, a Gorzowem Śląskim, w pobliżu wsi 

Wolęcin województwie opolskim, w gminie Radłów. Prosna uchodzi do Warty w Rudzie             

Komorskiej w pobliżu Pyzdr, powierzchnia dorzecza: 4 924,7 km², różnica wysokości między 

źródłem a ujściem: ~190 m. Rzeka  w zarządzie RZGW Poznań. 

 

 

Lp. 

 

Nazwa 

cieku 

mb 

 

Całkowita 

dł. cieku 

mb 

 

Długość 

w gminie 

mb 

 

Kilometry 

od - do 

 

Długość 

uregulo-

wana 

mb 

 

Kilometry 

od - do 

 

 

Gminy 

sąsiednie 

 

Długość 

w gminie 

sąsiedniej 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Baryczka 16.460 16.460 0+000-16+460 8.190 

0+000-2+310 

5+100-8+250 

13+730-16+460 

  

2. Bogacica 30.520 4.630 23+180-27+810 1.280 23+180-24+460 
Lasowice W 

Murów 

15.260 

10.630 

3. Borkówka 14.130 8.630 0+000-8+630 8.630 0+000-8+630 Lasowice W. 5.500 

4. Kanał Krężel 3.440 3.440 0+000-3+440 3.440 0+000-3+440   

5. Kanał Miejski 2.580 2.580 0+000-2+580 2.400 0+000-2+400   

6. Kanał Rakowy 4.470 4.470 0+000-4+470 4+470 0+000-4+470   

7. Kanał za stacja 250 250 0+000-0+250 250 0+000-0+250   

8. 
Potok Kujako-

wicki 
12.150 12.150 0+000-12+150 12.150 0+000-12+150   

9. Leśny 10.240 5.470 0+000-5+470 4.630 0+000-4+630 Lasowice W. 4.470 

10. Struga 7.420 4.800 0+000-4+800 4.800 0+000-4+800 Wołczyn 2.620 

11. Stara Stobrawa 5.974 5.974 0+000-5+974 2.974 3+000-5+974   

12. Wilcza Woda 630 630 0+000-0+630 630 0+000-0+630   

13. Stobrawa 50.440 23..280 48+460-71+740 23.170 48+570-71+740 

Wołczyn 

Świerczów 

Pokój 

8.840 

6.200 

12.120 

Razem Gmina Kluczbork 92.764  77.014    

 

 

 

 

 



100 
 

Ewidencja cieków podstawowych  wchodzących w skład WZMiUW Opole 
O/Kluczbork znajdujących się na terenie gminy Wołczyn. 

 

 

Lp. 

 

Nazwa 

cieku 

mb 

 

Całkowita 

dł. cieku 

mb 

 

Długość 

w gminie 

mb 

 

Kilometry 

od - do 

 

Długość 

uregulo-

wana 

mb 

 

Kilometry 

od - do 

 

 

Gminy 

sąsiednie 

 

Długość 

w gminie 

sąsiedniej 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Czarna Woda 13.455 13.455 0+000-13+455 13.455 0+000-13+455   

2. 
Jakubowska 

Woda 
7.760 5.280 0+000-5+280 2.280 3+000-5+280 Byczyna 2.480 

3.  
Kanał pod 

lasem 
3.770 3.770 0+000-3+770 3.770 0+000-3+770   

4. Kanał Szum 1.400 1.400 0+000-1+400 1.400 0+000-1+400   

5. 
Kluczborska 

Struga 
34.770 12.770 22+000-34+770 12.770 22+000-34+770 

Świerczów 

Lubsza 

Domaszowi-

ce 

18.750 

2.000 

1.250 

6. Stobrówka 4.090 4.090 0+000-4+090 4.090 0+000-4+090   

7. Stobrawa 50.440 8.840 39+620-48+460 5.820 42+640-48+460 

Świerczów 

Pokój 

Kluczbork 

6.200 

12.120 

23.280 

8. 
Szyrobancka 

Woda 
12.170 12.170 0+000-12+770 12.170 0+000-12+170   

9. Wołczynka 18.960 18.960 0+000-18+960 12.370 

 0+000-3+220 

4+000-10+100 

15+910-18+960 

  

10. Struga 7.420 2..620 4+800-7+420 2.620 4+800-7+420 Kluczbork 4.800 

Razem w Gminie Wołczyn: 83.355  72.720    

 

 

Ewidencja cieków podstawowych wchodzących w skład WZMiUW Opole 

O/Kluczbork znajdujących się  na terenie gminy Byczyna. 

 

 

Lp. 

 

Nazwa 

cieku 

mb 

 

Całkowita 

dł. cieku 

mb 

 

Długość 

w gminie 

mb 

 

Kilometry 

od - do 

 

Długość 

uregulo-

wana 

mb 

 

Kilometry 

od - do 

 

 

Gminy 

sąsiednie 

 

Długość 

w gminie 

Sąsiedniej 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Stara Prosna 2.000 2.000 0+000-2+000     

2. Kanał Gola 6.750 6.750 0+000-6+750 6.750 0+000-6+750   

3. 
Jaśkowska 

Woda 
7.670 7.670 0+000-7+670 6.970 0+700-7+670   

4. 
Jakubowska 

Woda 
7.760 2.480 5+280-7+140 1.860 5+280-7+140 Wołczyn 5.280 

5. Pratwa w tym 33.190 31.340 1+850-33+190   29.258 

1+850-4+368 

6+450-33+190 

Zb. Brzózki  

/14+250-16+810/ 

.Bolesławiec 

powiat Wieru-

szów 

woj. łódzkie 

 

1.850 

 

Razem Gmina Byczyna: 50.240  44.838    
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Ewidencja cieków podstawowych wchodzących w skład WZMiUW Opole O/Kluczbork znaj-
dujących się na terenie gminy Lasowice Wielkie. 

 

 

Lp. 

 

Nazwa 

cieku 

mb 

 

Całkowita 

dł. cieku 

mb 

 

Długość 

w gminie 

mb 

 

Kilometry 

od - do 

 

Długość 

uregulo-

wana 

mb 

 

Kilometry 

od - do 

 

 

Gminy 

sąsiednie 

 

Długość 

w gminie 

sąsiedniej 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Budkowiczanka 54.020 19.270 35+636-54+906 15.242 35+636-45+ 076 Budkowice St. 35.636 

2. Bogacica 30.520 15.260 27+810-43+070 14.190 28+880-43+070 
Murów 

Kluczbork 

10.630 

4.630 

3. Dobra 12.700 12.700 0+000-12+700 650 
0+000-0+160 

12+210-12+700 
  

4. 
Młynówka 

Chocianowi-cka 
1.400 1.400 0+000-1+400 - -   

5. Leśny 10.240 4.770 5+470-10+240 2.290 5+470-7+760 Kluczbork 5.470 

6. Borkówka 14.130 5.500 8+630-14+130 3.140 
8+630-9+420 

10+260-12+610 
Kluczbork 8.630 

Razem Gmina Lasowice Wielkie 58.900  35.512    

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



102 
 

Zał. 3. Przyczyny pożarów 
 
Pożar – to niekontrolowany proces spalania w miejscu do tego nieprzeznaczonym.  
  

 wadliwa instalacja elektryczna, przebicie izolacji elektrycznej; 

 zwarcie; 

 podpalenia; 

 nieumyślne zaprószenia ognia przez człowieka; 

 wypadki komunikacyjne; 

 wypalanie traw; 

 susze; 

 niedopałki papierosów; 

 pozostawione bez nadzoru źródła ciepła; 

 wadliwość instalacji gazowej; 

 wyładowania atmosferyczne; 

 samozapalenia – dotyczy substancji, które zostały silnie skoncentrowane w jednym 
miejscu, jak na przykład: wilgotne siano, wata, torf, węgiel, farby. W ich wnętrzu,               
ze względu na brak cyrkulacji powietrza, wytwarza się temperatura powyżej 200 °C         
(zazwyczaj powyżej 250 °C!), co prowadzi do tlenia, a dalej powstania płomieni.             
Niektóre rośliny (Pirofity) i całe formacje roślinne są przystosowane do okresowych            
pożarów,  a ich budowa i wydzielane przez nie substancje (np. olejki eteryczne) sprzyja-
ją samozapłonowi. 

 
3.2. Skutki pożarów: 
 utrata zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt; 
 straty materialne, w tym mienia indywidualnego; 
 prowadzenie ewakuacji zagrożonej ludności i zwierząt, mienia, dóbr kultury  – zapew-

nienie osobom poszkodowanym warunków socjalno-bytowych; 
 nieprzejezdna część ciągów komunikacyjnych kołowych i kolejowych; 
 zniszczone budowle (obiekty inżynierskie) i lokalne środowisko naturalne; 
 konieczność zapewnienia środków gaśniczych, w tym wody; 
 konieczność użycia pododdziałów wojska, wolontariatu i specjalistycznego sprzętu (za-

angażowanie znacznych sił i środków ratowniczych); 
naruszona (zniszczona) infrastruktura (sieć energetyczna, gazowa, energii cieplej itp.). 
 

 
3.3. Fazy rozwoju pożaru 
 

 Faza I – charakteryzuje się rozszerzaniem ognia od źródła zapalenia, w tej fazie                
następuje gwałtowny wzrost temperatury. Pożar jest w tej fazie kontrolowany przez 
ilość paliwa. 
 

 Faza II – pożar osiąga pełny rozwój przez objęcie płomieniem całego pomieszczenia, 
lub przez wniknięcie w głąb materiału palnego. Podczas przejścia pożaru do tej fazy 
może nastąpić rozgorzenie lub wsteczny ciąg płomienia. Następuje gwałtowny wzrost 
temperatury do ok. 800-1200 °C w górnej strefie gazów pożarowych. Pożar jest      
kontrolowany przez wentylację. 

 
 Faza III – następuje dopalanie się resztek materiału palnego, a temperatura          

stopniowo zaczyna spadać. 
 

 Faza IV – jest to faza, w której następuje stygnięcie pogorzeliska, a temperatura 
osiąga wartość sprzed zapaleniem. 

 
 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Instalacja_elektryczna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Przebicie_elektryczne
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zwarcie_(elektrotechnika)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Siano_(agrotechnika)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wata
http://pl.wikipedia.org/wiki/Torf
http://pl.wikipedia.org/wiki/Farba
http://pl.wikipedia.org/wiki/Cyrkulacja
http://pl.wikipedia.org/wiki/P%C5%82omie%C5%84
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pirofit
http://pl.wikipedia.org/wiki/Olejek_eteryczny
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Załącznik 4. 
PODZIAŁ POŻARÓW. 

 
 Podział pożarów ze względu na wielkość: 

 
 bardzo duży – występuje, jeśli w jego wyniku zostały spalone lub zniszczone obiekty 

lub ich części, ruchomości, składowiska materiałów, maszyny, urządzenia, surowce, pa-
liwa itp. o powierzchni ponad 1001 m2 lub objętości ponad 5001 m3; lasy, uprawy, trawy, 
torfowiska i nieużytki, o powierzchni ponad 101 ha lub, jeżeli podano ponad              37 
prądów gaśniczych; 

 duży – występuje, jeśli w jego wyniku zostały spalone lub zniszczone obiekty lub ich 
części, ruchomości, składowiska materiałów, maszyny, urządzenia, surowce, paliwa itp., 
o powierzchni od 301 do 1000 m2 lub objętości od 1501 do 5000 m3; lasy, uprawy,             
trawy, torfowiska i nieużytki, o powierzchni powyżej 10 ha i nie większej niż 100 ha             
lub jeżeli podano 13-36 prądów gaśniczych; 

 średni – występuje, jeśli w jego wyniku zostały spalone lub zniszczone obiekty lub ich 
części, ruchomości, składowiska materiałów, maszyny, urządzenia, surowce, paliwa itp., 
o powierzchni od 71 do 300 m2 lub objętości od 351 do 1500 m3; lasy, uprawy, trawy, 
torfowiska i nieużytki, o powierzchni powyżej 1 ha i nie większej niż 10 ha lub jeżeli 
podano 5 -12 prądów gaśniczych; 

 mały – występuje, jeśli w jego wyniku zostały spalone lub zniszczone: obiekty lub ich 
części, ruchomości, składowiska materiałów, maszyny, urządzenia, surowce, paliwa itp. 
o powierzchni do 70 m2 lub objętości do 350 m3; lasy, uprawy, trawy, torfowiska                      
i nieużytki, o powierzchni nie większej niż 1 ha lub jeżeli podano do 4 prądów                  
gaśniczych; 

 blokowy – pożar obejmujący kilka kondygnacji jednego obiektu lub pożar zespołu 
obiektów; 

 otwarty – pożar rozwijający się i rozprzestrzeniający się na odkrytej przestrzeni                     
z oznakami żarzenia lub świecenia; 

 podpowierzchniowy (torfowo-murszowy) – pożar głębszych warstw gruntowych,   
najczęściej na terenach łąk i lasów; 

 przestrzenny – pożar obejmujący wiele obiektów, pożar lasów, upraw itp.; 
 ukryty – pożar, który rozwija się w pustych przestrzeniach stropów, stropodachów, 

ścian, podłóg itp., bez oznak świecenia i żarzenia; 
 wewnętrzny – pożar rozwijający się wewnątrz obiektu; 
 wewnętrzny ukryty – pożar w pustych przestrzeniach stropów, ścian, wewnątrz       

urządzeń i aparatów technologicznych; 
 wewnętrzny otwarty – pożar w przestrzeni zamkniętej z widzialnym ogniskiem; 
 wierzchołkowy – pożar całkowity drzewostanu lasu; 
 w zarodku – pożar, który nie rozprzestrzenił się; 
 zewnętrzny – pożar rozwijający się i rozprzestrzeniający na zewnątrz obiektu lub poza 

obszarem budynku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Surowiec
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http://pl.wikipedia.org/wiki/Paliwo
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http://pl.wikipedia.org/wiki/Las
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 Podział pożarów w zależności na rodzaj materiału 
 

Grupa Charakterystyka Opis 

A Pożar ciał stałych 

 
Stałe materiały palne (np. drewno, papier, węgiel, tkaniny, słoma) mogą pod 
wpływem ciepła ulegać rozkładowi i wydzielać przy tym gazy palne i pary.      
Ich obecność powoduje, że materiały te palą się płomieniem. Jeśli materiał         
nie ma tych właściwości to spala się przez żarzenie. Na szybkość palenia            
się ciał stałych wpływają:  

 stopień ich rozdrobnienia (stykanie się większej powierzchni                  
z tlenem), 

 wydzielanie się gazów i par, 
 większe chemiczne pokrewieństwo z tlenem. 

Rozdrobnione materiały palne mogą być szybko przemieszczane wskutek dzia-
łania prądów pożarowych i powietrza, powodujących rozprzestrzenianie        się 
pożaru. Natomiast pył materiałów stałych unoszący się w powietrzu                
ma szybkość palenia się mieszaniny gazowej i może spowodować wybuch. 

B 
Pożar cieczy palnych i 
substancji topiących się 
pod wpływem ciepła 

 
Ciecze palne i substancje topiące się pod wpływem ciepła (np. benzyna, nafta    
i jej pochodne, alkohol, aceton, eter, oleje, lakiery, tłuszcze, parafina, stearyna, 
pak, naftalen, smoła) ulegają zapaleniu, gdy – pod wpływem parowania – utwo-
rzy się nad górną warstwą cieczy mieszanina par z powietrzem. Dalszy proces 
palenia przebiega już samorzutnie, ponieważ mieszanina par z powietrzem, 
paląc się, nagrzewa ciecz i powoduje jej parowanie. Pożar cieczy           pal-
nych w wyniku parowania i łączenia się z powietrzem może spowodować po-
wstanie mieszaniny wybuchowej.  
Niebezpieczne jest zarówno wyciekanie palącego się płynu, jak i płynu jeszcze 
się niepalącego. W każdej chwili bowiem ogień może go zapalić, powodując 
rozprzestrzenianie się pożaru. 

C Pożary gazów palnych 

 
Spalanie gazów (np. metanu, acetylenu, propanu, wodoru, gazu miejskiego) 
odbywa się w warstwie stykania się strumienia gazu  z powietrzem. Mieszanina 
gazu palnego z powietrzem lub, w odpowiedniej proporcji w przedziale powyżej 
dolnej i poniżej górnej granicy wybuchowości, z innymi gazami, ulega łatwemu 
zapaleniu od najmniejszego źródła ciepła, nawet od iskry, lub żaru papierosa. 
Gazy palne stanowią duże niebezpieczeństwo, szczególnie, gdy wymieszają 
się z powietrzem i zostaną podpalone w pomieszczeniu zamkniętym. Wybuch 
mieszaniny gazowo-powietrznej może dokonać poważnych zniszczeń             w 
budynku, a nawet jego okolicach. 

D Pożary metali 

 
Metale (np. lit, sód, potas, glin i ich stopy), w zależności od składu chemiczne-
go, podczas palenia zużywają tlen z powietrza albo – jako mieszaniny mające 
w swym składzie utleniacze – spalają się bez dostępu do powietrza [np. termit 
(pirotechnika), elektron (stop magnezu)]. Metale te oraz mieszanki ciekłe, 
przeważnie pochodne ropy naftowej (np. napalm, pirożel), są trudne                      
do ugaszenia.  Z tego powodu armie stosują je jako środki zapalające,        
wywołujące pożary punktowe lub przestrzenne. 

F Pożary tłuszczów 

 
Pożary tłuszczów i olejów w urządzeniach kulinarnych. Wyróżnienie tej klasy 
wynikło z tego, że tłuszcze spożywcze w czasie ich użytkowania (np. smażenie) 
mają wysoką temperaturę, co utrudnia ich gaszenie, gdy są w większej ilości 
(np. urządzenia kuchenne stosowane w restauracjach), ponieważ po ich uga-
szeniu mogą znów zacząć się palić, gdy znów dotrze do nich tlen z powietrza. 
Niebezpieczeństwo pożarów tej grupy wynika również z tego, że przy próbie 
ugaszenia takiego pożaru wodą może nastąpić wyrzut palącego                 się 
tłuszczu co gwałtownie może powiększyć strefę spalania. 

 
 
 
 
 
 
 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Drewno_(technika)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Papier
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http://pl.wikipedia.org/wiki/Smo%C5%82a
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http://pl.wikipedia.org/wiki/Etyn
http://pl.wikipedia.org/wiki/Propan
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wod%C3%B3r
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http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=W_przedziale_powy%C5%BCej_dolnej_i_poni%C5%BCej_g%C3%B3rnej_granicy_wybuchowo%C5%9Bci&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=W_przedziale_powy%C5%BCej_dolnej_i_poni%C5%BCej_g%C3%B3rnej_granicy_wybuchowo%C5%9Bci&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=W_przedziale_powy%C5%BCej_dolnej_i_poni%C5%BCej_g%C3%B3rnej_granicy_wybuchowo%C5%9Bci&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/Lit_(pierwiastek)
http://pl.wikipedia.org/wiki/S%C3%B3d
http://pl.wikipedia.org/wiki/Potas
http://pl.wikipedia.org/wiki/Glin
http://pl.wikipedia.org/wiki/Stop_metali
http://pl.wikipedia.org/wiki/Termit_(pirotechnika)
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http://pl.wikipedia.org/wiki/Napalm
http://pl.wikipedia.org/wiki/Piro%C5%BCel
http://pl.wikipedia.org/wiki/Restauracja_(lokal_gastronomiczny)
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Załącznik 5.       

Wykaz obiektów magazynujących paliwa. 

Na terenie powiatu kluczborskiego  nie występują ropociągi i paliwowe bazy produkcyjno -

magazynowe . Natomiast istnieją w powiecie obiekty magazynujące paliwa. W powiecie 

kluczborskim zlokalizowanych jest 15 stacji paliw, w tym : 

Gmina Kluczbork  - 10  ( w mieście – 8 ) 

Gmina Wołczyn    -  2   (w mieście  - 1 ) 

Gmina Byczyna    -  2   (w mieście  - 1 ) 

Gmina Lasowice Wielkie  - 1 

 

Stacje paliw w mieście i gminie Kluczbork. 

1. Bemas. S.j. Stacja  

paliw. Barchiewicz, 

Strzelecki   

46-203 Kluczbork  

ul. Ossowskiego 62 

 

077 418-29-42 BRAK DANYCH 

LPG 

2. Stacja Paliw Hilo - Oil  46-200 Kluczbork  

ul. Opolska-Sikorskiego 

 

077 417-15-40 BRAK DANYCH 

LPG, Wymiana butli 

3. Polski Koncern Naftowy 

Orlen SA. Stacja paliw 

Nr 376  

46-200 Kluczbork ul. 

Wołczyńska 1 

077 417-11-30 Pb 95 – 28.000l pompa 

40l/min 

Pb 98 Verwa– 18.000l 

pompa 40l/min 

ON – 28.000l pompa 

40l/min 

ON Verwa – 18.000l 

pompa 40l/min 

LPG 

4. Polski Koncern Naftowy 

Orlen SA. Stacja paliw  

46-203 Kluczbork ul. 

Byczyńska 87 

077 418-28-14 Pb 95 – 28.000l pompa 

40l/min 

Pb 98 Verwa– 18.000l 

pompa 40l/min 

ON – 28.000l pompa 90-

130l/min 

ON Verwa – 18.000l 

pompa 40l/min 

Gaz LPG – 9.700 dm
3
 

pompa 50l/min 

 

 

5. Grupa Pieprzyk 

( dawna Stacja paliw 

PKS) 

46-203 Kluczbork ul. 

Byczyńska 120 

077 418-14-69 Stacja paliw o poj. 

125000l  w tym: 

- etylina 50.000l 

- olej napędowy 50.000l 

- U95 20.000l 

Pompy: 

- paliwa Pb95– wyd. pomp 

40dcm
3
 

- olej napędowy – wyd. 

pomp 90dcm
3 
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6. O-Pal. Sp. z o.o.  46-200 Kluczbork   

ul. Wołczyńska 12 

077 418-12-12  Zbiornik 100m
3
 

 Zbiornik 50m
3
 

 Zbiornik 50m
3
 

 Zbiornik 50m
3
 

 Zbiornik 60m
3
 

 Zbiornik 60m
3
 

Wydajność pompy 750 

l/min 

 

 Zbiornik 55m
3
 

 Zbiornik 55m
3
 

 Zbiornik 110m
3
 

 Zbiornik 55m
3
 

Wydajność pompy 500 

l/min 

 

a) Zbiornik 55m
3
 – 

wydajność pompy 
200l/min 

 

b) Zbiornik 500m
3
 

c) Zbiornik 500m
3
 

d) Zbiornik 1000m
3
 

e) Zbiornik 1000m
3
 

Wydajność 1000l/min 

 

 Zbiornik 60m
3
 – 

woda sanitarna 

 Zbiornik 60m
3
 – 

woda sanitarna 
Wydajność pompy 

500l/min 

7. Stacja Paliw 

 „O-PAL” 

46-200 Kluczbork 

Ligota Dolna 

ul. Wołczyńska 34 

077 418-69-66 4) Zbiornik 12m3 
wydajność 
50l/min 

5) Zbiornik 12m3 
wydajność 
50l/min 

8. Stacja paliw „Statoil”  Nr 

615  

46-200 Kluczbork ul. 

Moniuszki 1 

077 414-25-22 Pojemność zbiorników: 

- 2 zbiorniki na paliwa 

płynne po 50.000 l 

- 1 zbiornik LPG – 20.000 l 

Wydajność pomp 40-80 

l/min 

9. Stacja paliw „Frycowski” 

Stacja Paliw. (tylko 

paliwa płynne dzierżawa 

przez Shell  

 

Ligota Górna 1, tel. (077) 417-

19-31 

Stacja w przebudowie 

 

LPG 

10. Stacja paliw „Sypko” 46-200 Kluczbork, ul. 

Katowicka 26 

077 418-77-22 Pojemność zbiorników: 

- olej napędowy – 21.300 l 

z dwoma pompami o wy-

dajności 40dm
3
/min 

- benzyna bezołowiowa  

      – 1 szt poj. 20.000 l z 

dwoma pompami o wydaj-

ności 30dm
3
/min 

      - 1 szt poj. 10.000 l z 

dwoma pompami o wydaj-

ności 30dm
3
/min 

- zbiornik benzyny 98 poj. 
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10.000 l z pompą o wydaj-

ności 30dm
3 

- zbiornik LPG o poj. 

9.700dm
3 
 z pompą o wy-

dajności 50dm
3 

/ min 

  

Lakpod -Gaz.Jan Pod-

górny gazy techniczne), 

 

Kluczbork, Mickiewicza 19 

(przeniesione na Sybira-

ków- 

tel. (077) 447-

45-30 

 (gazy techniczne) 

 Punkt Sprzedaży Boc 

Gazy Sp. z o.o, 

( baza PKS) 

 

.Kluczbork, Byczyńska 

120 

tel. (077) 418-

62-74 

(gazy techniczne) 

 Woźny Rafał Fin-Pasz, 

 

Kujakowice Górne, 30-

lecia 60 

tel. (077 413-

19-23 

tylko wymiana butli pro-

pan-butan 

 

 

Stacje paliw w mieście i gminie Wołczyn. 

 

1. Stacja Paliw PKN Orlen Wołczyn, ul. Kluczborska 38 

2. Stacja Bio - Paliw Wierzbica Górna 4 1. Stacja Paliw PKN Orlen Wołczyn, ul. Kluczborska 38 

3. 
Wierzbicki Mieczysław  ul. Poznańska 54     LPG 

tel.077 418 95 33 
   

4. 
Siwiela Eugeniusz  ul Szymonowska 6   LPG 

tel. 077 418 97 31     
   

5. 
Grabas Piotr ul. Kluczborska 69a  LPG 

tel. 0602 841 651 
   

 

Stacje paliw w mieście i gminie Byczyna. 

 

1. PKN „Orlen” S.A.  

Stacja paliw nr 828  

46-220 Byczyna   

ul. Kluczborska 1 

077 413 40 

55 

077 413 40 

50 

 

Pojemność zbiorników: dwa 

zbiorniki o pojemności50m3 ( 50 

tyś litrów) 

Wydajność  pomp: 40 litr/ minuta 

LPG 

2. Stacja paliw  Kochłowice 

46-220 Byczyna 

077 414 69 

62 

034 317 85 

63 

Pojemność zbiorników 

nieczynne 10 tys litrów, 20 tyś. 

Litrów 

czynne10 tys litrów ,20 tyś. Litrów 

 

Wydajność  pomp: 

Q nim=5dm3/min 

Q max= 50 dm3/min  

3. Stacja Paliw Gazowych 

Dom Gaz S.c. S. Bijak, 

T. Bandurowski 

Byczyna Koellinga 2  

077 413 51 

02 

LPG 

 

 



108 
 

Stacje paliw w gminie Lasowice Wielkie. 

 

 

 

1. 

„Bemet” Bernard 

Blys 

Lasowice Wielkie 95A 0774175485 ON     -  8.000 l 

Pb-95  - 8.000 l 
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Załącznik 6.  
Podział pożarów w zależności od rodzaju materiału 

 

Grupa Charakterystyka Opis 

A Pożar ciał stałych 

 
Stałe materiały palne (np. drewno, papier, węgiel, tkaniny, słoma) mogą pod wpływem ciepła ulegać rozkładowi i wydzielać przy tym 
gazy palne i pary. Ich obecność powoduje, że materiały te palą się płomieniem. Jeśli materiał nie ma tych właściwości to spala               
się przez żarzenie. Na szybkość palenia się ciał stałych wpływają:  

 stopień ich rozdrobnienia (stykanie się większej powierzchni z tlenem), 
 wydzielanie się gazów i par, 
 większe chemiczne pokrewieństwo z tlenem. 

Rozdrobnione materiały palne mogą być szybko przemieszczane wskutek działania prądów pożarowych i powietrza, powodujących 
rozprzestrzenianie się pożaru. Natomiast pył materiałów stałych unoszący się w powietrzu ma szybkość palenia się mieszaniny         
gazowej i może spowodować wybuch. 

B 
Pożar cieczy palnych i substan-
cji topiących się pod wpływem 
ciepła 

 
Ciecze palne i substancje topiące się pod wpływem ciepła (np. benzyna, nafta i jej pochodne, alkohol, aceton, eter, oleje, lakiery, 
tłuszcze, parafina, stearyna, pak, naftalen, smoła) ulegają zapaleniu, gdy – pod wpływem parowania – utworzy się nad górną warstwą 
cieczy mieszanina par z powietrzem. Dalszy proces palenia przebiega już samorzutnie, ponieważ mieszanina par z powietrzem, paląc 
się, nagrzewa ciecz i powoduje jej parowanie. Pożar cieczy palnych w wyniku parowania i łączenia się z powietrzem może spowodo-
wać powstanie mieszaniny wybuchowej.  
Niebezpieczne jest zarówno wyciekanie palącego się płynu, jak i płynu jeszcze się niepalącego. W każdej chwili bowiem ogień może 
go zapalić, powodując rozprzestrzenianie się pożaru. 

C Pożary gazów palnych 

 
Spalanie gazów (np. metanu, acetylenu, propanu, wodoru, gazu miejskiego) odbywa się w warstwie stykania się strumienia gazu        
z powietrzem. Mieszanina gazu palnego z powietrzem lub, w odpowiedniej proporcji w przedziale powyżej dolnej i poniżej górnej gra-
nicy wybuchowości, z innymi gazami, ulega łatwemu zapaleniu od najmniejszego źródła ciepła, nawet od iskry, lub żaru papierosa. 
Gazy palne stanowią duże niebezpieczeństwo, szczególnie, gdy wymieszają się z powietrzem i zostaną podpalone w pomieszczeniu 
zamkniętym. Wybuch mieszaniny gazowo-powietrznej może dokonać poważnych zniszczeń w budynku, a nawet jego okolicach. 

D Pożary metali 

 
Metale (np. lit, sód, potas, glin i ich stopy), w zależności od składu chemicznego, podczas palenia zużywają tlen z powietrza albo – 
jako mieszaniny mające w swym składzie utleniacze – spalają się bez dostępu do powietrza [np. termit (pirotechnika), elektron (stop 
magnezu)]. Metale te oraz mieszanki ciekłe, przeważnie pochodne ropy naftowej (np. napalm, pirożel), są trudne do ugaszenia.              
Z tego powodu armie stosują je jako środki zapalające, wywołujące pożary punktowe lub przestrzenne. 

F Pożary tłuszczów 

 
Pożary tłuszczów i olejów w urządzeniach kulinarnych. Wyróżnienie tej klasy wynikło z tego, że tłuszcze spożywcze w czasie                   
ich użytkowania (np. smażenie) mają wysoką temperaturę, co utrudnia ich gaszenie, gdy są w większej ilości (np. urządzenia kuchen-
ne stosowane w restauracjach), ponieważ po ich ugaszeniu mogą znów zacząć się palić, gdy znów dotrze do nich tlen z powietrza. 
Niebezpieczeństwo pożarów tej grupy wynika również z tego, że przy próbie ugaszenia takiego pożaru wodą może nastąpić wyrzut 
palącego się tłuszczu co gwałtownie może powiększyć strefę spalania. 
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http://pl.wikipedia.org/wiki/S%C3%B3d
http://pl.wikipedia.org/wiki/Potas
http://pl.wikipedia.org/wiki/Glin
http://pl.wikipedia.org/wiki/Stop_metali
http://pl.wikipedia.org/wiki/Termit_(pirotechnika)
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http://pl.wikipedia.org/wiki/Napalm
http://pl.wikipedia.org/wiki/Piro%C5%BCel
http://pl.wikipedia.org/wiki/Restauracja_(lokal_gastronomiczny)
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Załącznik 7.   

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW SILNYCH WIATRÓW 

 Maksymalna 
prędkość wiatru 

Maksymalne 
porywy wiatru 

Trąby 
powietrzne 

 
Cechy 

 
Określenie opisowe średniej pręd-
kości wiatru: 
 wiatr silny – wiatr o prędkości 

10,8 – 13,8 m/s,  
 bardzo silny – od 13,9 do              

19,9 m/s, 
 wichura: 20,0 0 32.0 m/s, 
 wiatr huraganowy – powyżej 

32 m/s 

 
Porywem wiatru określa się chwilowy przy-
rost prędkości przewyższający co najmniej  
o 5 m/s prędkość średnią z 2 minut 

 
Wir powietrzny o osi pionowej, o ograniczonej średnicy (kilkadzie-
siąt metrów), w postaci wirującego słupa sięgającego od podstawy 
rozbudowanej chmury Cumulonimbus do powierzchni ziem 

 
Charakterystyka  

 
Wiatr bardzo silny występuje przez 
ok. 2 dni w roku 

 
Jest możliwy na terenie całego wojewódz-
twa 

 
Są zjawiskiem rzadkim 

 
Terminy  
występowania 

 
Głównie w chłodnej porze roku, 
oraz przez cały rok  związane ze 
zjawiskami konwekcyjnymi 

 
Od października do kwietnia,  
zwłaszcza XI, XII, II, III, przez cały rok ze 
zjawiskami  konwekcyjnymi 

 
Ciepła pora roku w godzinach południowych 

 
Skala zagrożenia 

 
Zmienna – od średniej na terenach otwartych niezamieszkanych, do bardzo dużej w rejonach uprzemysłowionych i zurbanizowanych 

 
Możliwość  
prognozowania 

 
 silny wiatr ze znacznym wyprzedzeniem, 
 trąby powietrzne bardzo krótki czas wyprzedzenia 
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Załącznik 8.  
Huragany w Polsce 

 
 Huragany to zjawisko pojawiające się głównie w pewnych obszarach geograficznych świa-
ta, jednak ze względu na stale zmieniający się klimat, są zjawiskiem coraz powszechniej-
szym również w strefach klimatycznych, gdzie dotąd nie występowały, w tym  w Europie     
Zachodniej i Środkowej, jednak w zasadzie jest to jedynie namiastka prawdziwych tajfunów 
oceanicznych.  
Trąba powietrzna, silny wir powietrzny powstający w chmurze burzowej (cumulonimbus). 
Ma wygląd leja lub kolumny sięgającej od podstawy chmur, do powierzchni Ziemi. Średnica 
trąby powietrznej wynosi zwykle poniżej 100 m, ale zdarzają się i takie, których średnica  
sięga 2 km. Maksymalną prędkość wiru określa się na 100-150 m/s. Trąbie powietrznej           
towarzyszy gwałtowny spadek ciśnienia oraz silne wiatry, powodujące bardzo duże znisz-
czenia, często wyładowania elektryczne, przelotne opady deszczu lub gradu. 
Podstawą zapewnienia bezpieczeństwa ludzi żyjących w obszarze zagrożenia huraganami 
jest system wczesnego ostrzegania, zorganizowany przez służbę meteorologiczną. Analiza 
dostępnych informacji pozwala na ogłaszanie alarmu  o zagrożeniu na co najmniej dobę 
przed huraganem, dając tym samym czas na zabezpieczenie domów i ewakuację                    
z zagrożonego terenu 
 
Stosowana jest 3-stopniowa skala szacowania skutków działania wiatru:  

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

 2 stopień - uszkodzenia budynków, dachów; łamanie i wyrywanie drzew   z korzeniami; 
utrudnienia w komunikacji; uszkodzenia linii napowietrznych; 

 3 stopień - niszczenie zabudowań, zrywanie dachów; niszczenie linii napowietrznych; duże 
szkody w drzewostanie; znaczne utrudnienia w komunikacji; zagrożenie życia.  

 
Huragany w Polsce – wiatry, których siła przekracza 33 m/s, dawniej występowały w Polsce 
bardzo sporadycznie lub były zjawiskiem w ogóle nienotowanym. W związku ze zmianami  
klimatu w ostatnich latach coraz częściej występują w Polsce, w miesiącach zimowych.            
Huragany powodują bardzo duże zniszczenia (pozrywane dachy domów, powalone drzewa, 
zerwane linie energetyczne).  

a) Huragan Pia 18 listopada 2004 – najbardziej wichury dały o sobie znać na Górnym           
Śląsku, gdzie porywy wiatru dochodziły do 140 km/h. Kilka osób zginęło, wiele domów 
było bez prądu. 

b) 18/19 stycznia 2007 – prędkość wiatru przekraczała 150 km/h, na Śnieżce 250 km/h. 
Huraganowi towarzyszyły wyładowania atmosferyczne a także opady gradu. Huragan 
spowodował 6 ofiar śmiertelnych, 36 osób zostało rannych. 

c) Huragan Zizi 22/23 lutego 2008 – o sile wiatru przekraczającej 150 km/h. Zrywał dachy   
i linie energetyczne, powalał drzewa. Nie było ofiar śmiertelnych. Huragan dał                    
się  odczuć zwłaszcza nad północną Polską, do południowej Polski nie dotarł. 

d) Huragan Emma 1/2 marca 2008 – przeszedł nad Polską z mniejszą siłą                           
niż w zachodniej i północnej Europie, jednak i tak zebrał śmiertelne żniwo. Zginęło           
5 osób, wiele gospodarstw zostało zniszczonych, wiatr zerwał ponad 200 dachów. Wiatr 
wywracał samochody na autostradzie. 

e) Huragan Xynthia 28 lutego/1marca 2010 – przeszedł nad Polską ze znacznie mniejszą 
siłą niż na zachodzie Europy gdzie zabił 53 osoby. Najsilniejsze podmuchy wiatru               
zanotowano w Sudetach i na Podhalu, gdzie prędkość wiatru przekraczała 140 km/h.  

f) Huragan Ksawery 4/7 grudnia 2013 – przeszedł przez kraje Północnej Europy powodu-
ją śmierć 11 osób (w tym w Polsce 5). W Wielkiej Brytanii prędkość wiatru dochodziła 
w porywach do 225 km/s. W wyniku wichur oraz intensywnych opadów śniegu w Pol-
sce w nocy z piątku na sobotę (6/7 grudnia 2013 r.) bez prądu było ponad 500 tys. 
odbiorców. Huraganowi towarzyszyły intensywne opady śniegu, przez co wiele dróg 
było nieprzejezdnych. 

http://wapedia.mobi/pl/Wiatr
http://wapedia.mobi/pl/Klimat
http://wapedia.mobi/pl/Zima
http://wapedia.mobi/pl/Drzewo
http://wapedia.mobi/pl/%C5%9Anie%C5%BCka
http://wapedia.mobi/pl/Grad
http://wapedia.mobi/pl/Emma_(orkan)
http://wapedia.mobi/pl/Europa
http://wapedia.mobi/pl/Orkan_Xynthia
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Załącznik 9. 
 Następstwa zagrożeń chemicznych 

 
 skażenie artykułów rolno – spożywczych, 
 rozprzestrzenianie się  ww. substancji z wodą popowodziową; 
 przedostanie się niebezpiecznych substancji chemicznych do powietrza atmosferycz-

nego, ujęć wody pitnej oraz wód śródlądowych;  
 działanie środków chemicznych na ludzi: 

 trujące – powodują ostre lub przewlekłe zatrucia prowadzące często do zejść  
śmiertelnych, 

 szkodliwe – powodują schorzenia ustroju na wskutek zatrucia,  
 żrące – po zetknięciu z żywą tkanką powodują jej zniszczenie, 
 drażniące – wywołują stany zapalne skóry, błon śluzowych i oczu, 
 neurotoksyczne – mogą uszkodzić centralny układ nerwowy i nerwy obwodowe, 
 alergiczne – wywołują w ustroju odczyn typu uczuleniowego, 
 narkotyczne – mogą wywołać stan oszołomienia lub utraty przytomności, 
 rakotwórcze – mogą być przyczyną powstania zmian nowotworowych                        

w organizmie, 
 mutagenne – mogą powodować uszkodzenia aparatu dziedzicznego (DNA), 

zmienić cechy dziedziczne potomstwa. 

 
Awarie tego typu mogą ponadto wymusić konieczność: 

 zorganizowania ewakuacji ludności i zapewniania jej odpowiednich warunków                  
socjalno-bytowych, 

 organizacji objazdów, 
 użycia zwiększonej liczby sił i środków ratowniczych, w tym medycznych; 
 użycia dużej liczby specjalistycznego sprzętu; 
 organizowanie punktów informacyjnych i informowanie ludności. 

 
Na terenie województwa zdecydowanie przeważa transport amoniaku i chloru: 

a) Bierawa – Mieroszów: amoniak; 
b) Bierawa Międzylesie: amoniak; 
c) Brzeg Dolny – Muszyna: chlor; 
d) Małaszewice – Brzeg Dolny: tlenek etylenu; 
e) Horka – Dwory Monowice: akrylonit. 

 
Awarie w zakładach przemysłowych zlokalizowanych na terenie Opolszczyzny jakie miały 
miejsce okresie ostatnich 10 lat: 

 Pożar zbiornika pośredniego benzolu w Petrochemii Blachownia S.A. w Kędzierzynie-
Koźlu – ZZR. 

 Wyciek n-butanolu (ok. 50 m3) do gruntu – ZAK.S.A w Kędzierzynie-Koźlu – ZDR. 
 Pożar magazynu odpadów gumowych w Trzebiszynie – ok. 1600 Mg. 
 Wyciek z instalacji ok. 0,6 Mg amoniaku – ZAK. S.A. w Kędzierzynie-Koźlu – ZDR. 
 Zatrucie śmiertelne 3 pracowników w obmurzu zbiornika benzolu w Petrochemii             

Blachownia S.A.  w Kędzierzynie- Koźlu – ZZR. 
 Pożar magazynu odpadów gumowych w Skoroszycach – ok. 500 Mg. 
 Pożar instalacji płatkowania naftalenu w VFT Poland Sp. z o.o  w Kędzierzynie-Koźlu. 
 Śmiertelne zatrucie gazem syntezowym w czasie prac remontowych w ZAK S.A                

w Kędzierzynie-Koźlu – ZDR. 
 Eksplozja w czasie prac spawalniczych (wypadek śmiertelny) w Zakładach Koksowni-

czych w Zdzieszowicach – ZZR. 
 Wyciek smoły surowej ze zbiornika w PCC Węglopochodne Sp. z o.o.                               

w Kędzierzynie-Koźlu – ok. 16 Mg zanieczyściło grunt, sieć kanalizacji opadowej oraz 
elementy oczyszczalni ścieków. 
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 Pożar magazynu odpadowych tworzyw sztucznych w Nysie – spłonęło ok. 315 Mg. 
 Zrzut z Petrochemii Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu niepodczyszczonych ścieków 

technologicznych  do kanalizacji – zagrożenie dla przerwania pracy oczyszczalni 
ścieków – ZZR. 

 Pożar Fabryki Promień w Ganie k/Praszki – spłonęło ok. 35 Mg parafiny. 
 Pożar w ZAK. S.A w Kędzierzynie-Koźlu – pożar aldehydu masłowego – ZDR. 
 Wyciek LPG podczas rozładunku z autocysterny do zbiornika ok. 3,5 Mg                         

(bez zapłonu) – Elkom – Gaz Przedmość k/ Praszki – ZZR. 
 Pożar gazu wodorowego (ok. 100 m3) na instalacji amoniaku w ZAK.S.A                           

w Kędzierzynie-Koźlu – ZDR. 
W ciągu dziesięciu ostatnich lat miało miejsce 5 zdarzeń o znamionach poważnej awarii             
w zakładach o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii (ZDR) oraz 5 w zakładach                    
o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii (ZDR). 
 
W ruchu drogowym odnotowano przez ostatnie 10 lat następujące zdarzenia: 

 Z uszkodzonej (niesprawnej) cysterny wyciekło ok. 0,5 Mg ługu sodowego w Klucz-
borku. 

 Wyciek z autocysterny w wyniku kolizji ok. 3 Mg oleju opałowego w Pruszkowie. 
 Wywrócenie się autocysterny i wyciek ok. 1 Mg  oleju napędowego w Większycach. 
 Wypadek drogowy autocysterny i wyciek ok. 7 Mg  oleju bazowego w Goszycach. 
 Wypadek drogowy autocysterny i wyciek ok. 3 Mg oleju napędowego w rejonie Gogo-

lina. 
 Wyciek w wyniku kolizji drogowej ok. 4 Mg cykloheksanolu na A-4 w rejonie wysokiej. 

 
W ciągu ostatnich 10 lat w transporcie kolejowym miały miejsce cztery zdarzenia udziałem 
substancji niebezpiecznych, a mianowicie: 

 Wyciek benzenu – z cysterny kolejowej na bocznicy dworca kolejowego w Nysie – 
wyciekło ok. 100 l oraz na trasie Kędzierzyn-Koźle – Nysa wyciekło ok. 200 l. 

 Wyciek kwasu siarkowego z cysterny na bocznicy dworca kolejowego w Kluczborku – 
wyciekło ok. 50 litrów  51% kwasu na obszarze dworca oraz ok. 350 l w czasie              
przewozu. 

 Wyciek etylobenzenu z cysterny kolejowej w pobliżu Starego Koźla – w wyniku kata-
strofy kolejowej wyciekło z cysterny 47 Mg etylobenzenu. Etylobenzen zanieczyścił 
gruntu oraz nastąpiła emisja par do powietrza. Potencjalnie awaria stanowiła duże 
zagrożenie, ponieważ na zestaw 21 cystern kolejowych przewożących substancje 
niebezpieczne  najechał pociąg towarowy. Z jednej cysterny wyciekł cały ładunek, 
następna miała uszkodzony układ jezdny. Istniało poważne zagrożenie wybuchem. 

 Wyciek kwasu solnego z cysterny kolejowej na stacji Opole Gł. Towarowa – do gruntu 
wyciekła ok. 1,0 Mg kwasu solnego. 

 
W transporcie rurociągowym na terenie województwa opolskiego miały miejsce 4 awarie,      
z czego dwie na rurociągach gazu ziemnego i 2 na rurociągach gazu koksowniczego. 
Wszystkie awarie na rurociągach przebiegały bez zapłonu gazu. Awarie z udziałem gazu 
koksowniczego wiązały się z rozległym zanieczyszczeniem gruntu szkodliwymi szlamami,           
co wymagało kosztownych akcji oczyszczania terenu. 
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Załącznik 10. 

Awarie przemysłowe ma świecie 
 
Znaczące dla opracowania obecnie obowiązujących przepisów regulujących przeciwdziała-
nie poważnym awariom przemysłowym tj. Dyrektywy Seveso II która została implemento-
wana do polskich przepisów tj. Prawa ochrony środowiska,  miały doświadczenia wynikające 
z następujących awarii przemysłowych:  

 Seveso, Włochy - 1976 r. W wyniku awarii w zakładach chemicznych ICMSA                 
nastąpiła emisja ok. 2 kg 2,3,7,8- tetrachlorodibenzoparadioksyny (TCDD), jednej               
z najbardziej toksycznych substancji chemicznych (ok. 0,1 mg dioksyny stanowi             
dawkę śmiertelną dla człowieka i oddziałuje drogą pokarmową, przez inhalację              
oraz przez skórę). 

 San Juanico - Ixhuatepec k. Meksyku, Meksyk - 1984 r. W wyniku uszkodzenia            
rurociągu przesyłowego LPG nastąpił wybuch i zniszczenie 15 zbiorników o poj.                   
40 Mg każdy oraz 4 zbiorników o poj. 1500 m3 każdy. Zginęło 550 osób. 

 Bhopal, Indie - 1984 r. W wyniku awarii uwolnione do atmosfery zostało około 30 
Mg  par izocyjanku metylu, co spowodowało 16 000 ofiar śmiertelnych i około 100 
000 osób z ciężkimi przypadkami utraty zdrowia. Ewakuacja około 200 000 osób              
zapobiegła jeszcze bardziej tragicznym skutkom tej katastrofy. 

 Schweizerhalle, Bazylea, Szwajcaria - 1986 r. W magazynach firmy Sandoz,                 
w których znajdowało się około 680 ton pestycydów, nastąpił pożar. Zanieczysz-
czona pestycydami na bazie rtęci oraz cynku, a także fosforoorganicznymi insek-
tycydami (dichlorvos, disulfoton, parathion i inne) woda użyta do gaszenia pożaru 
spłynęła    systemem kanalizacyjnym do Renu. Zanieczyszczony została rzeka 
Ren, gdzie      zniszczone ostało życie biologiczne. 

 Enschede, Holandia - 2000 r. Pożar oraz wybuch materiałów pirotechnicznych. 
Liczba ofiar śmiertelnych tej katastrofy wyniosła 20 osób; około 1000 osób dozna-
ło obrażeń, setki budynków (ok. 600) zostało zniszczonych lub uszkodzonych 

 6. Tuluza, Francja – 2001 r. W magazynie azotanu amonu zakładów AZF firmy 
Grande Paroisse, gdzie znajdowało się około 400 Mg tego produktu nastąpiła               
eksplozja, w wyniku której 30 osób poniosło śmierć, w tym 8 na zewnątrz zakła-
dów,  ok. 2500 rannych, w tym 30 bardzo ciężko, z których 1 osoba zmarła, 

 Czechowice-Dziedzice - 1971 r. Najcięższa w Polsce awaria przemysłowa miała 
miejsce w Rafinerii w Czechowicach – Dziedzicach gdzie od pioruna zapalił                
się zbiornik a następnie inne zbiorniki i linia produkcyjna olejów. W wyniku kata-
strofy zginęło 37 osób, ponad 100 zostało ciężko poparzonych i odniosło inne ob-
rażenia. Straty materialne były ogromne; oprócz wyżej wymienionych instalacji 
oraz terenu, zniszczeniu uległo 30 wozów strażackich. 
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Załącznik 11.  
Zagrożenia związane z wybuchem pandemii grypy. 

 
Grypa jest poważnym problemem medycznym. Liczba zachorowań na grypę waha 

się, w zależności od sezonu epidemicznego, od kilkudziesięciu tysięcy do kilkuset tysięcy. 
Wirusy grypy charakteryzują się dużą zmiennością. Konsekwencją tego może być powstanie 
szczepu potencjalnie pandemicznego, na który duża część populacji nie będzie uodporniona. 
Do reasortacji szczepów bardzo często dochodzi w organizmie świń (uważane jako                
„naczynie mieszalne”), które są wrażliwe zarówno na ludzkie, jak i ptasie wirusy grypy.              
Nie można również wykluczyć takiej sytuacji, kiedy zwierzęcy wirus grypy przekroczy barierę 
gatunkową i ulegnie transmisji do organizmu człowieka bez wcześniejszej reasortacji            
z jakimś szczepem wirusa grypy, występującym u ludzi, co miało już miejsce w ostatnich 
latach w krajach azjatyckich. Wysoce prawdopodobne jest pojawienie się szczepu mogącego 
wywołać ogólnoświatową epidemię (pandemię) grypy o wysokiej zachorowalności                        
i śmiertelności.  

Przyczyną zachorowań na grypę są wirusy należące do rodziny Orthomyxoviridae.  
Na podstawie różnic antygenowych w białkach strukturalnych, tj. nukleoproteinie i białku  
matrycowym, klasyfikowane są one do trzech typów A, B lub C. Wirusy typu B występują 
jedynie u człowieka, typu C u człowieka i świń, podczas gdy wirusy grypy typu A występują 
zarówno u człowieka, jak i ptaków, świń, koni oraz ssaków morskich.  

Ze względu na różnice w glikoproteinach powierzchniowych, tj. hemaglutyninie            
i neuraminidazie, wśród wirusów grypy typu A wyróżnia się 15 podtypów hemaglutyniny            
(H1-H15) oraz 9 podtypów neuraminidazy (N1-N9), jednak u człowieka izolowano                       
jak do tej  pory szczepy podtypu A(H1N1), A(H2N2), A(H3N2) i A(H1N2)  oraz występujące 
do niedawna tylko u ptaków szczepy podtypu A(H5N1), A(H9N2) i A(H7N7). 
 
 
Inne potencjalne źródła zagrożeń.  
 

W ostatnich latach pojawiło się na świecie co najmniej 30 nowych chorób zakaźnych, 
w większości chorób odzwierzęcych, o wysokim stopniu zakaźności i wysokiej śmiertelności. 
Są to między innymi gorączki krwotoczne: Lassa, Marburg, Ebola, zakażenia HIV                           
i zachorowania na AIDS, choroby prionowe (w tym BSE), legionelloza i inne. Część chorób 
zakaźnych po okresie zacisza epidemicznego ponownie ujawniło swoją aktywność                     
np. gruźlica, malaria, gorączka denga, gorączka Q 
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Załącznik 12.  
 Analiza ryzyka wystąpienia zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi 

 

Rodzaj 
zakażeń i chorób zakaźnych 

Możliwość wystąpienia zakażeń i chorób 

duża średnia mała 

Zakażenia meningokokowe   X 

Kleszczowe zapalenie mózgu  X  

Borelioza  X  

Wirus HBV, HCV, HAV  X  

Wirus HIV, AIDS  X  

 
Zatrucia 
pokarmowe 

 
Zakażenia wirusowe: nieżyty jelitowo- żołądkowe (rotawirusy) 

X   

Zakażenia pasożytnicze: 

Lamblioza, Kryptosporydioza, Listerioza, Leptospiroza, Toksoplazmoza, Włośnica; 
 X  

Zakażenia i zatrucia bakteryjne: 

Dur brzuszny, Dur rzekomy, Salmonellozy, Czerwonka, Botulizm, Cholera 
  X 

Grypa X   

Gruźlica  X  

Krztusiec   X 

Legioneloza   X 

Dżuma   X 

Wścieklizna   X 

Ospa prawdziwa   X 

Tularemia   X 

Wąglik   X 

Wirusowe gorączki krwotoczne   X 

Malaria   X 

Choroby przenoszone drogą płciową: kiła, rzeżączka, chlamydiozy   X 

Żółta febra   X 

Bąblowica   X 

Tężec   X 

Gorączka Q   X 

 
Opracowano na podstawie wskaźnika zapadalności na 100 000 mieszkańców.  
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Załącznik 13.  
Przyczyny i następstwa zagrożeń epidemiologicznych 

 
Przyczyny powstawania zagrożeń epidemiologicznych: 

1. klęski żywiołowe ( powodzie, wichury, pożary); 
2. katastrofy komunikacyjne; 
3. niewłaściwe zabezpieczanie biologicznych odpadów niebezpiecznych;  
4. nieprzestrzeganie programu szczepień ochronnych wśród dzieci i osób z grup ryzyka; 
5. nieświadomość i zaniedbanie ze strony osób chorych zakaźnie oraz nosicieli chorób 

zakaźnych; 
6. bagatelizowanie przez turystów zasad ochrony przed zagrożeniami; epidemiologicz-

nymi podczas podróży zagranicznych;  
7. awarie instalacji sanitarnych spowodowane błędami ludzkimi oraz powstające                    

z przyczyn niezależnych od człowieka ( ujęcia wodne, oczyszczalnie ścieków,               
przepompownie, stacje uzdatniania wody); 

8. zaniedbanie służb komunalnych odpowiedzialnych za utrzymanie właściwego stanu 
sanitarnego; 

9. zaniedbania służb medycznych odpowiedzialnych za zabezpieczenie opieki               
medycznej. 
 

Rodzaje zagrożeń epidemiologicznych:  
 zachorowania ludności na choroby wywołane przez bakteryjne, wirusowe czynniki 

etiologiczne chorób zakaźnych; 
 zatrucia pokarmowe ludności wywołane przez bakteryjne i wirusowe czynniki               

etiologiczne; 
 zachorowanie ludności na choroby wywołane przez bakteryjne i wirusowe czynni-

ki etiologiczne powodujące skażenie wody, gleby 
            i powietrza. 
 
Następstwa zagrożeń epidemiologicznych: 

 Epidemie chorób zakaźnych (o etiologii bakteryjne, wirusowej): 
 bakteryjne czynniki etiologiczne – szczególnie: laseczka wąglika, prątek gruźlicy, 

maczugowiec błonicy, pałeczka krztuśca, pałeczka legioneli, przecinkowiec                
cholery, czynniki etiologiczne bakteryjnego zapalenia opon mózgowo – rdzenio-
wych, krętek borelli, pałeczka dżumy; 

 wirusowe czynniki etiologiczne – szczególnie: wirus ospy prawdziwej, wirus zapa-
lenia wątroby typu C, wirus HIV, wirus wścieklizny, wirus grypy, wirus gorączek 
krwotocznych: żółtej gorączki, Hantaan, Q, Ebola, Marburg, Lassa. 

 Epidemie chorób wywołanych drobnoustrojami chorobotwórczymi powodującymi             
zatrucia pokarmowe. 

 Epidemie chorób wywołanych drobnoustrojami chorobotwórczymi powodującymi            
skażenie wody, gleby, powietrza, szczególnie: dżumy, cholery, czerwonki bakteryjnej, 
duru brzusznego, krwotocznego zapalenia jelit, krztuśca błonicy, zakażenie tężcem  
(epidemie te mogą rozwinąć się w wyniku skażenia wody pitnej w ujęciach wodnych, 
kąpieliskach śródlądowych, w wyniku skażenia artykułów rolno – spożywczych                 
na obszarach popowodziowych, zalaniu oczyszczalni ścieków i przepompowni                
wodnych, zalaniu cmentarzy, w wyniku skażenia budynków mieszkalnych                         
i użyteczności publicznej zalanych skażoną wodą). 
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Załącznik 14.  
Główne choroby zakaźne 

 
Według Głównej Inspekcji Sanitarnej największe zagrożenie stanowią: 

 wirusowe gorączki krwotoczne zawlekane z regionów tropikalnych; 
 gruźlica wielolekoodporna; 
 pandemia grypy; 
 nowopojawiające się choroby zakaźne; 
 inwazyjne zakażenie bakteryjne ośrodkowego układu nerwowego. 

 
Wirusowe gorączki krwotoczne zawlekane z regionów tropikalnych  
Ze względu na znaczny – w ostatnich latach – rozwój sektora turystycznego, polscy                 
obywatele co raz częściej podróżują w bardzo egzotyczne regiony świata. Pociąga                                
to za sobą zwiększenie zagrożenia wynikające z przywleczeniem do kraju chorób               
tropikalnych, w tym przede wszystkim wirusowych gorączek krwotocznych. Wirusowe            
gorączki  krwotoczne to grupa chorób, które w ciężkiej postaci charakteryzują się występo-
waniem  gorączki i objawów krwotocznych. Do tej grupy chorób zaliczamy m.in. gorączkę 
krwotoczną Ebola, Marburg, Lassa, gorączkę doliny Rift. Są one wywoływane                         
przez arbowirusy  i filowirusy. Do zakażenia człowieka może dochodzić różnymi drogami      
(w zależności od gorączki krwotocznej), jednakże możliwe jest przeniesienie wirusa                
z człowieka na człowieka. Do tej pory, w Polsce nie stwierdza się występowania rodzimych 
chorób należących do tej grupy, jednakże realne zagrożenie stanowią te przywleczone                 
z regionów tropikalnych. Ze względu na zwiększenie w ostatnich latach liczby obywateli            
Polski podróżujących w regiony występowania ww. chorób, ryzyko przywleczenia ww. chorób 
– zwłaszcza w okresie wakacyjnym – należy uznać za wysokie.  
 
Gruźlica wielolekoodporna  
Gruźlica jest chorobą bakteryjną, wywoływaną przez bakterie Mycobacterium tuberculosis. 
Jest ona przenoszona głównie drogą kropelkową; do zakażenia może dochodzić również 
przez spożycie skażonego mleka lub podczas prac w laboratorium. Obecnie dostępna              
jest szczepionka BCG, która skutecznie ogranicza ciężkość przebiegu choroby, jednakże       
ma małe znaczenie w ograniczeniu jej transmisji.  
Najwięcej zachorowań na tę chorobę stwierdza się głównie w krajach byłego ZSSR. Obecnie 
w całej UE, gruźlica występuje głównie u emigrantów, osób bezdomnych, więźniów                       
i narkomanów. Polska, w porównaniu z innymi krajami Regionu Europejskiego, należy                 
do krajów o średniej zapadalności na gruźlicę. Zapadalność w Polsce jest dwukrotnie               
wyższa, niż wynosi średnia zapadalność dla krajów Unii Europejskiej. Obecnie gruźlica           
wielolekooporna nie stanowi dużego problemu epidemiologicznego, jednakże w związku              
z prawdopodobnym wzrostem imigracji zarobkowej do Polski osób z krajów o wysokie            
j zapadalności na gruźlicę, w tym gruźlicę wielolekooporną, problem ten może się nasilać.  
 
Pandemia grypy  
Jest wirusową chorobą zakaźną, która występuje zarówno u ludzi i zwierząt na całym              
świecie, która w ciągu ostatnich lat rozprzestrzeniła się z Azji południowo-wschodniej                    
na  nowe kontynenty i dotarła do Europy i Afryki. W Europie nadal stanowi przede wszystkim 
zagrożenie dla zdrowia zwierząt, a potwierdzenie jej wystąpienia w populacji ptaków dzikich  
i domowych wymaga zaangażowania głównie służb weterynaryjnych.  
Wirus grypy przenosi się na człowieka bardzo rzadko i tylko w bardzo złych warunkach             
sanitarno-higienicznych (zakażenia u ludzi stwierdzano w Azji i w Afryce). Najbliżej granic 
Europy, do zakażenia człowieka doszło w Turcji, jednak mimo licznych ognisk grypy ptaków 
H5N1 u zwierząt, na terenie państw Unii Europejskiej nie doszło do zakażenia człowieka.  
Uwzględniając sytuację w Azji i Afryce należy mieć na uwadze możliwość zmutowania             
wirusa H5N1, bądź innego krążącego wirusa grypy np. (świńskiej grypy A/H1N1) i powstania 
wirusa pandemicznego, czyli takiego, który będzie miał możliwość zakażania ludzi,              
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wywoływania u nich choroby, ale również łatwego przenoszenia się z człowieka                           
na człowieka. Do  tej pory wirus H5N1 spełnia dwa pierwsze warunki.  
Uwzględniając doświadczenia z poprzednich pandemii oraz z walki z innymi chorobami           
zakaźnymi, podkreślić należy, że pojawienie się kolejnej pandemii grypy spowoduje nie tylko 
zaburzenia w funkcjonowaniu sektora zdrowia, ale również zmiany i problemy                              
w funkcjonowaniu całego państwa.  
 
Nowopojawiające się choroby zakaźne – na przykładzie SARS  
Sytuacja epidemiologiczna ulega ciągłym zmianom. W przypadku niektórych chorób               
zakaźnych liczba zachorowań zmniejsza się, w innych przypadkach pojawiają się nowe            
epidemie. Dochodzi również do pojawienia się chorób, które do tej pory nie były stwierdzane 
u ludzi. Przykładem takiej choroby jest SARS (ostry zespół niewydolności oddechowej),             
spowodowany przez koronawirus.  
Z uwagi na stale zmieniającą się sytuację epidemiologiczną, epizootyczną oraz biorąc               
pod uwagę ogromne zmiany w naturalnych ekosystemach, nie można wykluczyć,                                   
że w przyszłości wystąpią nowe choroby zakaźne, które do tej pory nie były potwierdzane              
u ludzi. Obecnie trudno jest stwierdzić jak wysokie jest ryzyko wystąpienia tych chorób,             
jednakże mogą stanowić one zagrożenie dla wszystkich regionów świata. 
Biorąc pod uwagę możliwość łatwego podróżowania w najodleglejsze regiony świata i ciągły 
rozwój turystyki, a tym samym łatwość zawleczenia nowego czynnika chorobotwórczego               
do Polski, należy stwierdzić, iż w momencie pojawienia się nowej choroby zakaźnej nawet                  
w najodleglejszym rejonie świata, będzie ona stanowiła zagrożenie również dla regionu           
europejskiego, w tym także Polski.  
 
Inwazyjne zakażenie bakteryjne ośrodkowego układu nerwowego  
Inwazyjne zakażenia ośrodkowego układu nerwowego (OUN) stanowią poważny problem 
diagnostyczny i terapeutyczny, gdyż są one przyczyną bezpośredniego zagrożenia życia 
oraz mogą prowadzić do trwałych następstw, które wiążą się z ograniczeniem sprawności 
umysłowej i fizycznej. Najczęstszą postacią zakażenia OUN jest zapalenie opon mózgowo 
rdzeniowych.  
Zakażenia ośrodkowego układu nerwowego mogą być wywoływane przez wirusy, bakterie, 
grzyby i pasożyty, jednak najpoważniejszy problem epidemiologiczny i kliniczny ze względu 
na częstość występowania i ciężkość przebiegu stanowią zakażenia bakteryjne. Szacuje się, 
że rocznie na całym świecie zapada na to schorzenie około 1 mln osób. Ponad 80%       
przypadków bakteryjnych zapaleń opon mózgowo-rdzeniowych wywoływanych jest przez                     
3 drobnoustroje – Neisseria meningitidis (meningokoki), Haemophilus influenzae                            
i Streptoccocus pneumoniae (pneumokoki). Niektóre szczepy tych drobnoustrojów,                   
np. szczep reprezentujący typ ST 11 Neisseria meningitidis, charakteryzują się dużą zjadli-
wością i zdolnością do epidemicznego szerzenia się wśród ludzi. Wspomniany wyżej szczep 
spowodował ogniska epidemiczne m.in. na Śląsku, w województwie opolskim, w Bazie       
Lotniczej w Warszawie.  
W chwili obecnej, dzięki podejmowanym na bieżąco wielokierunkowym działaniom, pomimo 
trudnej sytuacji epidemiologicznej, nie doszło do wybuchu epidemii inwazyjnych zakażeń 
bakteryjnych w Polsce, a ogniska epidemiczne, które wystąpiły w przeszłości zostały               
wygaszone.  
Pojawiają się natomiast i pojawiać się będą, podobnie jak w innych krajach, kolejne                
zachorowania. W związku z tym należy przyjąć, iż istnieje ryzyko powstania epidemii              
inwazyjnych zakażeń bakteryjnych. 

 
Spośród drobnoustrojów branych szczególnie pod uwagę w ataku bioterrorystycznym               
wymienia się: 
1. ospę prawdziwą – okres wylęgania wynosi od 10 godz. do 2 dni, przenosi się od osoby 

do osoby, a pierwszym objawem choroby jest nieżyt nosa; 
2. wąglik – czynnik wywołujący tę chorobę, laseczka wąglika, jest łatwy do produkowania    

i stosowania. U człowieka występuje pod trzema postaciami: 
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– skórna: okres wylęgania od kilku godzin do 10 dni, 
– jelitowa: okres wylęgania 1-7 dni, 
– płucna: okres wylęgania 2-60 dni; 

1) ebola – wirus został wykryty w 1976 roku w Yambuku. Zakażenie następuje                       
przy  kontakcie z posiadaczem tych wirusów; 

jad kiełbasiany – najsilniejsza ze znanych trucizn bakteryjnych. U ludzi występuje w formie 

jelitowej, której okres wylęgania jest zróżnicowany –  trwa od 12 do 14 dni. 
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Załącznik 15. 

 Sytuacja epidemiologiczna w Powiecie Kluczborskim w zakresie chorób zakaźnych. 

 Wprowadzenie 
Działania podejmowane w zakresie zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych przez              

organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej wynikają głównie z ustawy z dnia 14 marca 1985 r. 

o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. 2015.1412) oraz ustawy z dnia 05 grudnia 

2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi                         

(Dz. U. 2013.947 j.t. z późn. zm). W 2014 r. działania te były następstwem bieżącej sytuacji 

epidemiologicznej chorób zakaźnych i zakażeń w powiecie kluczborskim, w kraju                   

W 2014 roku przeprowadzono 216 dochodzeń epidemiologicznych w przypadkach 

zgłoszonych podejrzeń lub wystąpień chorób zakaźnych. Dochodzenia przeprowadzano 

w tych jednostkach chorobowych, w których wymagane jest: 

 ustalenie źródła zakażenia, 
 wykrycie czynnika etiologicznego powodującego zachorowanie, 
 objęcie nadzorem osób kontaktujących się z chorym lub podejrzanym                    

o zakażenie, 
 przeprowadzenie dezynfekcji w celu przerwania dróg szerzenia się zakażenia, 
 ustalenie stanu zdrowia zwierzęcia podejrzanego o zakażenie wścieklizną                   

w celu podjęcia ostatecznej decyzji dotyczącej szczepienia osoby pogryzionej 
przez to zwierzę, 

 przeprowadzenie kwalifikacji zachorowań zgodnie z definicjami przypadków 
chorób zakaźnych dla potrzeb nadzoru epidemiologicznego. 

 
Prowadzenie nadzoru epidemiologicznego ma na celu uzyskanie wymiernych korzyści                  

dla zdrowia publicznego. Uzyskane informacje służą nie tylko czystej wiedzy epidemiologicz-

nej, ale dają rozeznanie co do rozmiarów konkretnych zagrożeń i ich trendów.   

 Występowanie chorób zakaźnych  
W 2014 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kluczborku zgłoszono 

830 zachorowań na choroby zakaźne, z których 319 pacjentów wymagało hospitalizacji.               

W celu ujednolicenia zgłaszalności i zapewnienia porównywalności danych zbieranych                 

w ramach nadzoru epidemiologicznego w Polsce i Wspólnocie Europejskiej, rejestrację             

zgłaszanych przypadków zachorowań prowadzono zgodnie z definicjami chorób przyjętymi           

w Unii Europejskiej1. Natomiast w celu lepszej weryfikacji zbieranych danych współpraco-

wano z Narodowym Funduszem Zdrowia. 

W 2014 r. w porównaniu z rokiem ubiegłym zaobserwowano:  

wzrost zapadalności na boreliozę, gruźlicę, krztusiec, nagminne zapalenie przyusznic,         

płonicę, różyczkę,  salmonellozy, 

nieznaczny wzrost zapadalności na odrę, wirusowe przewlekłe zapalenie wątroby typu C, 

spadek zapalności na: ospę wietrzną, wirusowe przewlekłe zapalenie wątroby typu B.           

Odnotowany w powiecie kluczborskim wzrost zachorowań na różyczkę potwierdza               

tendencje ogólnokrajową. W 2014 r. zapadalność na różyczkę wzrosła o 100% w porówna-

niu z rokiem ubiegłym. Jest to kontynuacja tzw. epidemii wyrównawczej (chorowały roczniki 

przed laty niezaszczepione, głównie młodzi mężczyźni w wieku 18-24, którzy w dzieciństwie 

nie byli jeszcze objęci szczepieniami przeciwko różyczce. Należy podkreślić, że choć różycz-
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ka jest chorobą o łagodnym przebiegu, a w wielu przypadkach przebiega bezobjawowo,             

to zakażenie wirusem różyczki kobiety w ciąży może doprowadzić do zakażenia płodu                  

i w konsekwencji doprowadzić do wystąpienia u noworodka groźnego w skutkach zespołu 

różyczki wrodzonej (CRS). Na ternie powiatu nie odnotowano przypadku różyczki wrodzonej. 

Należy również zauważyć, że zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), 

w Regionie Europejskim WHO różyczka powinna zostać wyeliminowana do końca 2015 r.,              

a pogarszająca się sytuacja epidemiologiczna w odniesieniu do tej jednostki chorobowej           

oddala od tego celu nie tylko Polskę, ale i cały Region Europejski WHO. Celem eliminacyj-

nym w odniesieniu do różyczki jest brak występowania endemicznych (rodzimych) przypad-

ków zachorowań na różyczkę oraz liczba przypadków importowanych poniżej 1 na 100 000 

mieszkańców – przez okres co najmniej 12 miesięcy. 

Liczba zachorowań na różyczkę w latach 2009-2014  w powiecie kluczborskim 
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Podobnie jak różyczka, również odra została objęta przez WHO programem eliminacyjnym 

do końca 2015  r. Ruchy antyszczepionkowe powodują, że zwiększa się odsetek dzieci,         

które nie są objęte szczepieniami obowiązkowymi, w związku z tym termin ten nie będzie 

dotrzymany. W Europie  zwiększa się zachorowalność na odrę. W 2014 r. w powiecie                        

kluczborskim  zarejestrowano 1 przypadek odry od ośmiu lat (ostatni przypadek odry miał 

miejsce  w 2006 r.).  

Ospa wietrzna jest chorobą zakaźną wywoływaną przez wirus Varicella-zoster.                    

Cechą charakterystyczną tego wirusa jest bardzo wysoka zaraźliwość, sięgająca 90-95%. 

Możemy ochronić się przed zachorowaniem na ospę wietrzną poprzez szczepienia.           

Szczepionkę przeciw ospie wietrznej można podawać dzieciom już od 9 miesiąca życia. 

Szczepienie powinni rozważyć również wszyscy dorośli, którzy wcześniej nie chorowali          

na ospę wietrzną, a szczególnie kobiety planujące w przyszłości ciążę. Szczepienie przeciw 

ospie wietrznej jest obowiązkowe (bezpłatne) tylko dla dzieci z grup ryzyka oraz dzieci            

do 3 lat ze żłobków i klubów malucha. W 2014 r. do placówek opiekuńczo-wychowawczych 

na terenie powiatu kluczborskiego w grupie dzieci do lat trzech uczęszczało około 90 dzieci, 

z czego 22 dzieci  zaszczepiono przeciwko ospie wietrznej. Szczepienia pozostałych dzieci          

i osób dorosłych   są zalecane (odpłatne).  

Liczba zachorowań na ospę wietrzną w latach 2009-2014 w powiecie kluczborskim  
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Borelioza (krętkowica kleszczowa, choroba z Lyme) jest choroba zakaźną wywołaną przez 

bakterię Borellia burgddorferi. Istnieje wiele gatunków Borellia rozpowszechnionych na całym 

świecie mogących wywołać boreliozę. W Europie najważniejsze gatunki mogące wywołać 

zakażenie to: Borrelia burgdorferi, Borrelia afzelii, Borrelia  garinii. Kleszcz (Ixodes ricinus) 

pasożytuje na zwierzętach dziko żyjących w lesie: gryzoniach, jeleniach, dzikach i innych 

ssakach oraz ptakach. Zwierzęta te są rezerwuarem Borrelia burgdorferi. Kleszcz żywiąc               

się ich krwią zakaża się bakterią Wówczas sam staje się źródłem zakażenia. Przebywając           

w miejscach występowania kleszczy, głównie w lasach człowiek staje się potencjalnym żywi-

cielem kleszcza. Do zakażenia dochodzi w konsekwencji przeniesienia bakterii na człowieka 

przez zakażonego kleszcza. Poza krętkami Borrelia, kleszcze mogą przenosić również inne 

choroby m.in. wirusa odkleszczowego zaplenia mózgu. Przeciwko kleszczowemu zapaleniu 

mózgu można się zabezpieczyć poprzez szczepienia ochronne, natomiast przeciwko              

boreliozie nadal nie ma szczepionki, co potęguje problem  

i uniemożliwia szybkie opanowanie choroby. Z tego m.in.  powodu choroby odkleszczowe 

stanowią istotny problem z punktu widzenia epidemiologii i zdrowia publicznego. Zachoro-

wania na boreliozę w Polsce cechuje obserwowany od wielu lat trend wzrostowy                    

(m.in. z uwagi na lepszą dostępność do diagnostyki). Poza tym przyczyny wzrostu zachoro-

walności na boreliozę należy upatrywać w stale zmieniającym się zasięgu geograficznym 

bytowania oraz wydłużaniu okresu żerowania kleszczy. Istotną rolę odgrywają też migrujące 

ptaki przenoszące zakażone kleszcze na obszary, na których krętki Borrelia burgdorferi          

dotychczas nie występowały. Główne zalecenia profilaktyczne sprowadzają się do noszenia 

odpowiedniego ubioru podczas ekspozycji na kleszcze: zakładanie koszul   z długimi ręka-

wami, długich spodni i zakrytych butów, stosowanie nakrycia głowy, unikanie wypraw w rejo-

ny gdzie jest dużo kleszczy, stosowanie środków odstraszających kleszcze (odpowiednich 

repelentów), sprawdzanie obecności kleszczy na powierzchni ciała po pobycie w lesie, 

zwłaszcza w zgięciach stawowych, głowie, rękach, nogach, pachwinach. Niezwykle ważne 

jest wczesne rozpoznanie choroby i zastosowanie właściwego leczenia. 

Zapadalnośd na boreliozę w powiecie kluczborskim na 100 tyś. 

mieszkaoców w latach 2009-2014
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Na powyższym wykresie przedstawiono zapadalność na boreliozę w Polsce, województwie 

opolskim oraz powiecie kluczborskim w latach 2009-2014. W 2009 r. zapadalność na bore-

liozę w powiecie kluczborskim przewyższyła zapadalność odnotowaną w województwie 

opolskim i Polsce i wynosiła 36,7 (woj. opolskie 33,8 i Polska 33,8). W 2014 r. odnotowano 

24 przypadki zachorowań, co dało zapadalność 40,0  (dla porównania w 2013 r. zapadalność 

wyniosła 25,6)  

W 2014 r. wskaźnik zapadalności na salmonelozy kształtował się na wyższym poziomie           

niż w 2013 r. W 2014 r. zachorowało 10 osób (w 2013 r. – 6 zachorowań,  

w 2012 r. – 12 zachorowań w 2011 r. – 12 przypadków, w 2010 r. – 13 przypadków).              

Podobnie, jak w latach poprzednich, dominującym czynnikiem etiologicznym była odzwierzę-

ca  pałeczka Salmonella Enteritidis (10 przypadków – 100%).  

Salmoneloza jest chorobą odzwierzęcą, ponieważ naturalnym miejscem bytowania bakterii 

jest przewód pokarmowy zwierząt. Podstawowym źródłem zakażenia są drób, jaja, produkty 

jajeczne i mleko. Aby uniknąć zakażenia Salmonellą wystarczy produkty ugotować, upiec 

bardzo dobrze usmażyć.  

Liczba zachorowań na biegunki o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu w 2014 r. 

była na podobnym poziomie co w roku 2013 r. (w 2013 r. – 124 przypadki, w 2014 r. – 126 

przypadków). Ponadto wirusowe zakażenia jelitowe w 2014 r. zgłoszono  w 63  przypadkach,  

z czego 39 zakażeń było wywołanych przez rotawirusy, w 4 przypadkach przyczyną zacho-

rowań były norowirusy, a w 7 przypadkach  adenowirusy. Biegunki i zatrucia pokarmowe 

najczęściej są przyczyną chorobowości u dzieci do lat 2. Takie przypadki spowodowane są 

zakażeniami wirusowymi, zwłaszcza rotawirusowymi, które mogą mieć szczególnie ciężki 

przebieg w grupie dzieci poniżej 6 miesiąca życia (biegunek u dzieci do lat 2 w 2014 r.        

zarejestrowano ogółem 73 przypadki, z czego zakażenia wirusowe stanowiły  

31 zgłoszeń). 

Organy władzy publicznej mają niewielki wpływ na zapobieganie zakażeniom  

i zatruciom pokarmowym w środowisku domowym. Pewien wpływ może mieć oświata              

zdrowotna poprzez kształtowanie zachowań prozdrowotnych na rzecz zwiększania higieny 

osobistej, otoczenia oraz higieny przygotowania posiłków, a także propagowanie szczepień 

ochronnych małych dzieci przeciw  rotawirusom.  

Zapadalność na salmonelozy na 100 tys. mieszkańców w latach 1995 – 2014,            
na  terenie nadzorowanym przez PSSE w Kluczborku w  porównaniu  z Polską                              

i województwem opolskim. 
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POLSKA 
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MIASTO          
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MIASTO           
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1995 87,8 78,0 38,5 34,9 33,3 0 66,0 

1996 74,8 56,7 110,0 79,9 59,9 109,3 52,8 

1997 72,4 62,8 59,3 25,0 133,1 89,6 105,5 

1998 69,0 54,9 111,1 74,8 79,9 398,9 52,6 

1999 60,5 37,2 85,6 104,7 73 79,8 26,5 
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2000 58,8 51,1 61,9 42,4 86,7 0 198,8 

2001 51,2 46,0 46,8 60,0 20,0 29,7 53,2 

2002 53,3 46,8 19,4 17,6 33,4 19,8 0 

2003 43,2 38,0 61,4 68,5 27,1 39,8 121,6 

2004 41,8  35,8 32,5 25,7 68,4 9,9 27,4 

2005 41,9 27,9 37,0 36,3 48,3 20,0 41,1 

2006 34,6 25,0 11,5 20,9 0 0 0 

2007 30,3 27,0 18,8 18,5 34,9 10,2 0 

2008 24,9 20,3 20,4 5,3 70,2 10,2 14,0 

2009 16,8 33,8 11,7 8,1 28,2 - 14,0 

2010 25,01 14,66 19,2 21,7 21,2 10,3 14,1 

2011 22,5 12,9 17,8 24,5 14,2 10,4 0 

2012 21,5 11,8 17,9 13,7 28,7 21,0 14,4 

2013  19,2 11,82 9,0 8,3 0 21,1 14,4 

2014 21,30 17,2 16,7 11,2 25,5 31,8 14,5 

 

W roku 2014, podobnie jak w 2013 r., nie odnotowano na terenie powiatu kluczborskiego 

zachorowań na inwazyjną chorobę meningokokową wywołaną przez Neisseria meningiti-

dis grupy C. Poprawę sytuacji epidemiologicznej w zakresie zapadalności na inwazyjną    

chorobę meningokokową wywołaną Neisseria meningitidis z grupy C uzyskano m.in. dzięki 

rozpoczętej w 2007 r. akcji szczepień, którą kontynuowano również w 2014 r.  Od początku 

tej akcji zaszczepiono 10373 osób z roczników od 1991 do 2008. Dwoinki zapalenia opon 

mózgowo-rdzeniowych (Neisseria meningitidis (meningokoki) są powszechnie występujący-

mi drobnoustrojami kolonizującymi nosogardło (kolonizacji ulega ok. 5–10% populacji) i wy-

wołującymi sporadyczne zachorowania na inwazyjną chorobę meningokokową. Najczęst-

szymi w Polsce czynnikami wywołującymi zachorowania sporadyczne są dwoinki zapalenia 

opon mózgowo-rdzeniowych z grupy B i grupy C. Polska jest jednym z krajów,                        

w których w ostatniej dekadzie wzrosła liczba zakażeń wywołanych przez dwoinkę zapalenia 

opon mózgowo-rdzeniowych z grupy C, która obecnie jest przyczyną ok. 60% zachorowań 

nainwazyjną chorobę meningokokową (wg danych Krajowego Ośrodka Referencyjnego ds. 

Diagnostyki Bakteryjnych Zakażeń OUN).  

W 2014 r. na terenie powiatu kluczborskiego zarejestrowano 1 przypadek pneumokokowe-

go zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych u osoby w wieku 65 lat. Zakażenie pneumoko-

kami występuje we wszystkich grupach wiekowych, ale szczególnie narażone są małe dzieci 

poniżej 2 r.ż. i osoby dorosłe powyżej 65 r.ż. 

Głównym źródłem zakażenia pneumokokami jest człowiek chory, lub zdrowy nosiciel. Istnieje 

wiele szczepów pneumokoków, z których najbardziej zjadliwe są tzw. szczepy otoczkowe. 

Przechorowanie zakażenia daje odporność tylko przeciwko konkretnemu typowi pneumoko-

ka, tak więc możliwe jest niestety ponowne ciężkie zakażenie innym typem serologicznym. 

Opisano łącznie ponad 80 serotypów pneumokoka, z których silnie chorobotwórczych jest   

co najmniej 9. W Polsce szczepienie przeciwko pneumokokom jest nadal na liście szczepień 

zalecanych, jedynie w grupach podwyższonego ryzyka (wcześniactwo), czy wybranych           

stanach i chorobach jest szczepieniem obowiązkowym.  
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Jak pokazują badania, nosicielstwo bakterii Streptococcus pneumoniae występuje u 80%                       

do 98 % dzieci od 6 miesiąca do 5 roku życia. Zakażenia pneumokokami wywołują m.in.  

inwazyjną chorobę pneumokokową, która może mieć szczególnie ciężki przebieg u dzieci 

poniżej 5 roku życia. Częstość zachorowań na inwazyjną chorobę pneumokokową (IChP) 

jest największa u dzieci do 5 lat. Ma to związek z faktem, że u dzieci układ odporności              

jest jeszcze niedojrzały i osłabiony. 

W Polsce samorządy od kliku lat finansują programy profilaktyczne (szczepienia), których 

celem jest zabezpieczenie dzieci przed pneumokokami. Według ekspertów, najlepszą      

metodą zapobiegania zakażeniom jest podanie szczepionki.  Obniża ona ryzyko IChP              

o 50-80%, a ryzyko zgonu z powodu pneumokokowego zapalenia płuc o ponad 50%. 

W 2014 r. nie zanotowano przypadków przewlekłych wirusowych zapaleń wątroby typu  

B (wzw typu B). Otrzymywane zgłoszenia dotyczyły przypadków wcześniej                               

już zarejestrowanych.  

Zapadalnośd na wirusowe zapalenie wątroby typu B  w powiecie 

kluczborskim na 100 tyś. mieszkaoców w latach 2009-2014
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Przewlekłe zapalenie wątroby typu B. Analizując zapadalność na wirusowe zapalenie wą-

troby typu B, obserwuje się spadek zachorowań na ostre wirusowe zapalenia wątroby typu 

B, co uzyskano m.in. poprzez wprowadzenie do obowiązkowego kalendarza szczepień, 

szczepienia przeciwko wzw typu B. Obecnie przyjmuje się, że populacja osób do 28. roku 

życia jest uodporniona przeciwko tej chorobie.   

W 2014 r. w ramach obowiązkowego Programu Szczepień, szczepienia przeciwko wzw  typu 

B wykonano w następujących grupach osób: 

1. 10 osób przebywające w stałym kontakcie z zakażonymi HBV i chorymi na wzw  typu 
B, 

2. 3 pracowników służby zdrowia, 
3. 7 osób zakażonych wirusem zapalenia wątroby typu C,  
4. 13 osób przewlekle chorych o wysokim ryzyku zakażenia ( w tym osoby dializowane), 
5. 475 noworodków, 
6. inne osoby poddane szczepieniom przeciwko wzw typu B – 587 osób 

Zapadalność na wirusowe zapalenie wątroby typu B na 100 tys. mieszkańców w latach 

1990–2014,  na terenie nadzorowanym w porównaniu z Polską i województwem opolskim. 
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ROK 

 

POLSKA 

WOJEWÓDZ-
TWO 

OPOLSKIE 

PSSE 

KLUCZ-
BORK 

MIASTO  

 I GMINA 

KLUCZ-
BORK 

MIASTO                                       

 I GMINA 

 WOŁCZYN 

MIASTO  

I GMINA 

 BYCZYNA 

GMINA 

LASOWI-
CE  

 WLK. 

1990 39,7 33,8 39,5 30,5 53,9 99.3 0 

1991 35,6 33,6 31,8 35,3 20,3 69,7 13,1 

1992 34,5 29,4 44,3 60,0 54,1 9,9 13,1 

1993 34,6 26,4 42,7 47,4 66,7 19,7 0 

1994 28,4 26,6 59,2 47,4 86,4 59,6 92,8 

1995 23,4 22,4 15,1 12,5 26,6 19,9 0 

1996 16,7 18,8 11,3 9,9 19,9 19,9 0 

1997 12,5 14,9 13,9 7,5 26,6 29,9 0 

1998 10,1 9,8 5,0 7,5 6,7 0 0 

1999 8,7 7,3 6,9 12,5 0 0 0 

2000 7,0 5,4 5,5 5,0 13,3 0 0 

2001 5,9 5,4 8,3 5,0 0 0 0 

2002 5,0 4,2 6,9 7,5 0 19,8 0 

2003 4,4 3,0 5,6 7,6 0 9,9 0 

2004 3,86 3,1 5,6 10,3 0 0 0 

2005 4,5 3,3 17,0 15,6 20,7 10,0 27,5 

2006 4,4 4,6 17,2 13,1 6,9 10,1 6,9 

2007 3,8 5,8 17,3 18,5 6,9 30,6 13,9 

2008 3,5 5,6 16,0 18,7 14,0 10,2 14,0 

2009 7,1 7,07 7,3 5,4 7,1 20,5 0 

2010 3,94 11,55 16,2 18,9 21,2 10,3 0 

2011 3,8 0,39 10,4 10,9 7,1 20,7 0 

2012 3,9 3,46 6,0 5,5 7,2 10,5 0 

2013 3,8 3,97 7,5 11,0 7,2 0 0 

2014 6,94 5,1 0 0 0 0 0 

  

Gruźlica 

Od połowy 2009 r. zachorowania i podejrzenia zachorowań na gruźlicę w województwie 

opolskim zgłaszane są bezpośrednio organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej. W 2014 r. 

zarejestrowano 16 przypadków zachorowań na gruźlicę  płuc oraz 1 przypadek gruźliczego 

zapalenia opłucnej. W dziewięciu przypadkach była to gruźlica potwierdzona bakteriologicz-

nie, w siedmiu przypadkach zachorowania nie były potwierdzone histologicznie i bakteriolo-

gicznie.  

Pomimo ogromnych postępów w zwalczaniu gruźlicy, poprawie sytuacji epidemiologicznej 

w Polsce i na świecie, na przestrzeni ostatnich lat problem gruźlicy nadal istnieje, nadal             
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jest aktualny i wymaga doskonalenia metod jej zwalczania przy współudziale wszystkich 

struktur organizacyjnych zajmujących się ochroną zdrowia. 

Nowym problem na świecie jest pojawienie się  gruźlicy MDR-TB  tzn.  zakażeń wywołanych 

przez prątki, które uodporniły się na dwa najskuteczniejsze leki: izoniazyd  i ryfampicynę. 

Dlatego bardzo istotny jest nadzór nad osobami zakażonymi, w tym nad kontynuacją lecze-

nia poszpitalnego.  W praktyce istnieje problem z osobami chorymi które nie posiadają 

uprawnień z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego oraz takimi, które nie są zadeklarowane            

do żadnego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz bezdomnymi. Osoby te często          

odmawiają leczenia. 

Zachorowania na gruźlicę w latach 2010-2014 w powiecie kluczborskim 

 

 

 

 

 

 

 
Na powyższym wykresie przedstawiono liczbę zachorowań na gruźlicę w powiecie kluczbor-
skim w latach 2010 -2014  r. W kolejnych latach widać wyraźny wzrost zachorowań na gruź-
licę, natomiast w 2013 r. zaobserwowano niewielki spadek liczby zachorowań. W 2014 r. 
zarejestrowano 16 przypadków zachorowań na gruźlicę i 1 przypadek gruźliczego zapalenia 
opłucnej. W 2013 r. – 13 przypadków, w 2012 r. – 16 przypadków, w  2011 r. zachorowało 
12 osób.  
Od  2011 r. zapadalność w powiecie kluczborskim znacznie przewyższa zapadalność              
odnotowaną w województwie opolskim. 

ZAPADALNOŚĆ NA GRUŹLICĘ W LATACH 2010-2014 

 

  

 

 

 

Wścieklizna  
 
W ciągu 2014 roku przeprowadzono  98 dochodzeń epidemiologicznych w przypadkach    
podejrzenia o zakażenie wirusem wścieklizny wskutek pogryzień przez zwierzęta. Z powodu 
pogryzienia przez nieznane zwierzęta zaszczepiono przeciwko wściekliźnie 12 osób                   
(9 osób zaszczepiono po pogryzieniu przez psy, 3 osoby po pogryzieniu przez koty). 
W trakcie prowadzonego nadzoru epidemiologicznego w tym zakresie współpracowano              
z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Kluczborku. 
 
 

ROK WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE POWIAT KLUCZBORSKI 
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Grypa 
 
W 2014 r. na terenie powiatu kluczborskiego odnotowano 25  przypadków  zachorowań             
na grypę (dla porównania w 2013 r. odnotowano 435 przypadków, co stanowiło 0,66% popu-
lacji). Sytuacja epidemiologiczna w zakresie zarejestrowanych podejrzeń zachorowań             
na grypę w powiecie kluczborskim odzwierciedla zapadalność na grypę w Polsce.            
Jednocześnie należy pamiętać, że dany sezon epidemiczny zachorowań na grypę należy 
analizować na przełomie dwóch lat, co oznacza że sezon epidemiczny 2014/2015 zachoro-
wań na grypę trwa.  
W ramach bieżącego monitoringu zachorowań prowadzony był również cotygodniowy nadzór 
epidemiologiczno - wirusologiczny nad grypą w systemie Sentinel. 
 
W nadzorze wirusologiczno - epidemiologicznym nad grypą w systemie Sentinel w powiecie 
kluczborskim w roku 2014 brało udział 3 lekarzy (internistów i pediatrów), obejmujących 
opieką 6675 pacjentów, co stanowi 9,6% populacji powiatu kluczborskiego.  
 
W związku z małą liczbą zachorowań, nie udało się pobrać wymazów od chorych  
z podejrzeniem grypy. Najwięcej zachorowań na grypę i infekcje grypopodobne odnotowano 
w przedziale wiekowym 15-64 lata - zachorowały 24 osoby. Większość zachorowań wystąpi-
ło w I kwartale 2014 roku (14 przypadków). W pozostałych kwartałach odnotowano          
pojedyncze zachorowania.  
 
Zachorowania i podejrzenia zachorowań na grypę. Średnia dzienna zapadalność (na 100 
tys.ludności) wg tygodniowych meldunków w sezonie 2014/15 w porównaniu z sezonami 
2010/11 - 2013/14 

 

Dane pochodzą z meldunków Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie (www.pzh.gov.pl 

W powiecie kluczborskim w 2014 r. przeciw grypie zaszczepiono 1318 osób, co stanowi 

5,04% populacji powiatu. Dane te pochodzą ze sprawozdań z realizacji szczepień ochron-

nych, sporządzanych przez punkty szczepień i są niepełne, gdyż wiele osób szczepi                 

się w prywatnych gabinetach lekarskich, które nie mają obowiązku prowadzenia sprawoz-

dawczości w tym zakresie. Niestety, profilaktyka grypy w postaci szczepienia w dalszym       

ciągu jest mało popularna, pomimo prowadzonych działań edukacyjnych. Od 2009 r.             

odnotowuje się spadek wykonanych szczepień p/grypie. 

 

http://www.pzh.gov.pl/
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Załącznik 16. 
 
 Realizacja Programu Szczepień Ochronnych w Powiecie Kluczborskim. 
 
Obowiązek szczepień ochronnych w Polsce nakłada ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r.  
o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Ponadto wykonywanie 
szczepień ochronnych regulowane jest rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 
18 października 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych.                      
Zgodnie z cytowanym rozporządzeniem obowiązkowe szczepienia w Polsce wykonywane 
są przeciwko następującym chorobom: błonica, gruźlica, inwazyjne zakażenia Haemophi-
lus influenzae typu b, inwazyjne zakażenia Streptococcus pneumoniae, krztusiec, świnka, 
odra, ospa wietrzna, choroba Heinego-Medina (poliomyelitis), różyczka, tężec, wirusowe 
zapalenie wątroby typu B, wścieklizna. Jednocześnie co roku Główny Inspektor Sanitarny 
ogłasza Program Szczepień Ochronnych na dany rok. Program Szczepień podlega zmianom 
i weryfikacji w zależności m.in. od sytuacji epidemiologicznej kraju.  
Zgodnie z Programem Szczepień na 2014 rok obowiązkowym szczepieniom przeciw: 

 gruźlicy, wzw typu B, błonicy, tężcowi, krztuścowi, poliomyelitis, inwazyjnym 
zakażeniom Haemophilus influenzae typu b podlegały dzieci w 1 roku życia, 

 błonicy, tężcowi, krztuścowi, poliomyelitis, inwazyjnym zakażeniom Haemophilus 
influenzae typu b, odrze, śwince i różyczce  podlegały dzieci w 2 roku życia, 

 błonicy, tężcowi, krztuścowi, poliomyelitis podlegały dzieci w 6 roku życia, 

 odrze, śwince i różyczce  podlegały dzieci w 10 roku życia, 

 błonicy i tężcowi podlegała młodzież w 14 roku życia, 

 błonicy i tężcowi podlegała młodzież w 19 roku życia, 

 inwazyjnym zakażeniom Streptococcus pneumoniae podlegały dzieci do ukoń-
czenia  
5 roku życia z wybranych grup ryzyka zagrożonych szczególnie ciężkim przebiegiem tych 
zakażeń oraz dzieci do ukończenia 12 miesiąca życia urodzone przed 37 tygodniem ciąży 
lub urodzone z masa urodzeniową poniżej 2500 g, 

 ospie wietrznej podlegały dzieci do ukończenia 12 roku życia  z wybranych grup 
ryzyka zagrożonych szczególnie ciężkim przebiegiem zakażeń oraz dzieci do ukończenia 12 
roku życia z ich otoczenia, które nie chorowały na ospę wietrzną,  

 ospie wietrznej podlegały również dzieci do ukończenia 12 roku życia narażone 
na zakażenie ze względów środowiskowych, w szczególności narażone na zakażenie ze 
względu na czasowe lub stałe przebywanie we wspólnych pomieszczeniach, w tym zwłasz-
cza w domach opieki długoterminowej, domach dziecka, żłobkach i innych instytucjach opie-
kuńczych,  

 tężcowi, błonicy i wściekliźnie podlegały osoby ze  wskazań indywidualnych, w 
związku  
z ekspozycją na zakażenie,  

 wzw typu B podlegały osoby narażone w sposób szczególny na zakażenie oraz 
osoby zakażone wirusem zapalenia wątroby typu C.    
Na podstawie rocznego sprawozdania z wykonawstwa szczepień ochronnych w 2014 r.             
dokonano procentowej oceny stanu uodpornienia określonych roczników dzieci przeciwko 
wybranym chorobom zakaźnym: 
dzieci urodzone w 2013 r. 

 100% ( pełne III- dawkowe szczepienie przeciw wzw typu B), 
 99,8% (szczepienie pierwotne i uzupełniające przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi, 

poliomyelitis i inwazyjnym zakażeniom Haemophilus influenzae typu b), 
 
dzieci urodzone w 2012 r. 

 99,6 % ( szczepienie podstawowe przeciw wzw typu B), 

 97,4% (szczepienie podstawowe przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi oraz poliomy-
elitis i inwazyjnym zakażeniom Haemophilus influenzae typu b), 
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dzieci urodzone w 2008 r.  

 97,6% (pierwsza dawka przypominająca szczepienia przeciw błonicy, tężcowi 
i krztuścowi oraz poliomyelitis), 
dzieci urodzone w 2004 r. 

 94,7% (szczepienie przeciw  śwince, odrze i różyczce), 
dzieci urodzone w 2000 r.  

 93,5% ( druga dawka przypominająca szczepienia przeciw błonicy i tężcowi), 
młodzież urodzona w 1995 r. 

 94,6% ( trzecia dawka uzupełniająca szczepienia przeciw błonicy i tężcowi).  
 
Źródłem powyższych danych są karty szczepień, znajdujące się w placówkach podstawowej 
opieki zdrowotnej. Należy zaznaczyć, że w punktach szczepień pozostaje duża ilość kart 
szczepień osób, które wyjechały za granicę (ogółem 472). Osoby te nadal są zadeklarowane 
do placówek podstawowej opieki zdrowotnej, więc ich karty szczepień są wykazywane 
w sprawozdaniach. W związku z faktem, że nieznany jest aktualny stan uodpornienia tych 
osób, w sprawozdaniach wykazywane są one jako nieuodpornione przeciwko określonym 
chorobom zakaźnym.  
Nadal problemem jest podanie ostatniej dawki szczepionki przeciwko błonicy  
i tężcowi młodzieży w 19 roku życia. Osoby te często przebywają poza miejscem stałego 
zameldowania oraz niechętnie zgłaszają się do punktów szczepień.                           
Program Szczepień Ochronnych, obok wykazu szczepień obowiązkowych, zawiera także 
wykaz szczepień zalecanych, które nie są finansowane ze środków Ministerstwa Zdrowia.  
W 2014 r. spośród szczepień zalecanych w Programie Szczepień Ochronnych wykonano 
szczepienia przeciwko następującym chorobom:  

 grypie – zaszczepiono 1318 osób,  

 wirusowemu zapaleniu wątroby typu B – zaszczepiono 587 osób,  

 wirusowemu zapaleniu wątroby typu A – zaszczepiono 13 osób, 

 kleszczowemu zapaleniu mózgu – zaszczepiono 30 osób,  

 durowi brzusznemu – zaszczepiono 15 osób, 

 inwazyjnym zakażeniom Neisseria meningitidis – zaszczepiono 406 osób, 

 zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego – zaszczepiono 124 dziewczynki,  

 rotawirusom – zaszczepiono 110 niemowląt. 
Ponadto w 2014 roku ramach obowiązkowych i zalecanych szczepień ochronnych zaszcze-
piono przeciwko:  

 ospie wietrznej – 67 osób,  

 inwazyjnym zakażeniom Streptococcus pneumoniae – 204 dzieci, 

 tężcowi – 677 osób. 
W 2014 roku do szczepień przeciwko wściekliźnie zakwalifikowano 14 osób, które miały  

kontakt ze zwierzętami podejrzanymi o wściekliznę.   

 

Szczepienia ochronne są skuteczną metodą zapobiegania zachorowaniom u osób podda-

nych szczepieniom ochronnym, a także zmniejszają prawdopodobieństwo zachorowania 

również osób nieuodpornionych w tej populacji. Uzyskanie wysokiego odsetka osób                  

zaszczepionych przeciw chorobie zakaźnej zmniejsza także ryzyko epidemicznego szerzenia 

się tej choroby w populacji. Osiągnięcie tzw. odporności zbiorowiskowej jest możliwe zwykle                               

przy zaszczepieniu ponad 90% populacji.  
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Załącznik 17. 
 
 Awarie i odbudowa systemu dostaw energii elektrycznej. 
 
Awarię systemową definiuje się jako utratę napięcia w sieci elektroenergetycznej                 
na znacznym obszarze, gdzie przyczyny i przebieg jej wystąpienia w każdym przypadku               
jest inny, jednakże można mówić o podobnym schemacie powstawania tego zjawiska. Sce-
nariuszem wywołania jest nakładanie się kilku losowych zdarzeń (awarie sieciowe, wyłącze-
nia elektrowni, ekstremalne warunki atmosferyczne) i wywołanie w konsekwencji przekro-
czeń krytycznych ważności podstawowych parametrów technicznych pracy systemu                     
(częstotliwość, napięcie) przyczyniających się do automatycznego odłączenia się od sieci 
Źródeł wytwórczych (elektrowni) i utraty napięcia w całym obszarze objętym zakłóceniem. 
Czas trwania odbudowy systemu zależy od bardzo wielu czynników, m.in. szybkości                 
rozpoznania przyczyn i zakresu awarii' stanu technicznego urządzeń po wystąpieniu awarii, 
sprawności usuwania awarii urządzeń energetycznych, dostępności źródeł energii                      
dla rozpoczęcia procesu odbudowy, sprawności personelu. Odbudowa systemu                       
jest procesem polegającym na stopniowym powiększaniu zasilanego obszaru. Priorytetem 
jest podawanie napięcia do elektrowni i odbudowa podstawowej części układu sieciowego.        
O ciągłości dostaw energii elektrycznej decyduje niezawodność systemu elektroenergetycz-
nego, tj. niezawodność urządzeń i układów służących jej wytwarzaniu, przesyłaniu                                
i rozdzielaniu. Zachowanie ciągłości dostaw ma podstawowe znaczenie dla funkcjonowania 
rynku energii elektrycznej, a tym samym gospodarek państw. 
Głównymi czynnikami wyłączeń doświadczanych przez odbiorców są tzw. awarie sieciowe, 
które dotyczą sieci dystrybucyjnych oraz awarie systemowe, które związane są z sieciami 
przesyłowymi.  
 
Braki w dostawie energii elektrycznej powodują: 
 utrudnienia funkcjonowania m.in. placówek oświatowych, jednostek użyteczności                

publicznej, placówek oświatowych i szpitali; 
 zakłócenia komunikacyjne: 

– zatrzymane pociągi, 
– zawieszone loty, 
– brak sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach;  

 negatywny wpływ na wszystkie sektory działalności gospodarczej zależnej od dostępu 
do energii elektrycznej; 

 utrudnienia w wysokich blokach mieszkalnych – unieruchomione windy; 
zakłócenia w sprzedaży artykułów w marketach – unieruchomione kasy. 
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Załącznik 18. 
Skutki katastrof budowlanych. 

 
Katastrofy budowlane – to niezamierzone i gwałtowne zdarzenie, które powoduje                 
zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a także związanych z nim elementów,          
robót lub urządzeń. Pojęcie "katastrofa budowlana” używane w prawie budowlanym                 
ma zakres węższy w związku z wykluczeniem z zakresu tego pojęcia szeregu przypadków.  
Wyłączeniu uległy zdarzenia, których skutki nie mogą być usunięte w postępowaniu określo-
nym w przepisach prawa budowlanego.  
Nie jest więc katastrofą budowlaną:  

 uszkodzenie elementu wbudowanego w obiekt budowlany, nadającego się do naprawy 
lub wymiany; 

 uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń budowlanych związanych z budynkami; 

 awaria instalacji. 
 
Do głównych przyczyn katastrof budowlanych należy zaliczyć: 
9. wady projektowe (niewystarczająca nośność, nie uwzględnienie w rozwiązaniach               

projektowych polskich warunków klimatycznych); 
10. wady konstrukcyjne i technologiczne (zła jakość materiałów używanych do budowy,            

nieprawidłowa technologia wykonania, nieprawidłowe wykonywanie robót); 
11. nieprawidłowe warunki użytkowania obiektu (np. zbyt duże jego obciążenie); 
12. wybuchy gazu; 
13. podmycie elementów konstrukcyjnych; 
14. techniczne starzenie się obiektów budowlanych; 
15. brak zapewnienia odpowiedniego nadzoru nad wykonywaniem robót budowlanych; 
16. zdarzenia losowe mogące spowodować wystąpienie katastrofy budowlanej (pożary, 

trzęsienia ziemi, wiatry, opady deszczu i śniegu, powodzie, zagrożenia terrorystyczne. 
 
Analiza katastrof budowlanych wskazuje, że decydujący wpływ na ich skalę i zakres miały, 

podobnie jak w latach ubiegłych, zdarzenia losowe oraz nieodpowiedni stan techniczny 

obiektów spowodowany brakiem poddawania obiektów zarówno przeglądom okresowym,            

jak i remontom, a często również wiek oraz wyeksploatowanie obiektu. Niejednokrotnie            

na wystąpienie katastrofy budowlanej wpływ miał więcej niż jeden z czynników.                     

Wśród zdarzeń losowych dominowały katastrofy związane z bardzo silnym wiatrem. 
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Załącznik 19. 

 Wzrost natężenia ruchu na drogach powiatu kluczborskiego 

 

 

Generalne Pomiaru Ruchu przeprowadzone w latach 

1995 - 2000 - 2005 - 2010 

 

 

Generalny Pomiar Ruchu w 1995 roku (GPR 1995) 

Pomiar ruchu pojazdów samochodowych: 

 Droga krajowa Nr 43/obecnie 11  w roku 1995 - 5 700 pojazdów / dobę 
          w roku 1999/2000 - 7 000 pojazdów / dobę 

 Droga krajowa Nr 45 w roku 1995 na odcinku Kluczbork – Opole - 5 000 pojazdów / 
dobę 

 Droga krajowa Nr 451/obecnie 42 w roku 1995 na odcinku Wołczyn – Kluczbork          
- 3 200 pojazdów / dobę 

 

Na drogach krajowych Nr 45 i Nr 451 aktualne pomiary ruchu pojazdów samochodowych 
będą przeprowadzone w 2000 roku. 

   Generalny Pomiar Ruchu w 2000 roku (GPR 2000) 

Średni dobowy ruch pojazdów samochodowych (SDR) na zamiejskiej sieci dróg krajowych         
w 2000 roku wynosił 7009 poj./dobę i był większy o 31 % w   porównaniu z  rokiem    1995.        

Obciążenie ruchem nie było równomierne dla  całej   sieci, lecz    wzrastało    ze   wzrostem 

znaczenia dróg w układzie funkcjonalnym. Na drogach międzynarodowych SDR w 2000 roku 
wynosił 11448 poj./dobę, zaś na pozostałych drogach krajowych 5109 poj./dobę. 

 

    W porównaniu z rokiem 1995, dla wszystkich województw zarejestrowano wzrost ruchu,          
z czego największy wynoszący ponad 35 % w województwach: śląskim, pomorskim,                
małopolskim, podkarpackim oraz warmińsko-mazurskim. Najmniejszy wzrost ruchu                        
odnotowano w województwie lubuskim (poniżej 15 %) oraz województwach: zachodniopo-
morskim oraz opolskim (poniżej 25 %). 

Przeprowadzony w 2000 roku GPR (przeprowadza się go raz na 5 lat) określił średnio 
dobowy ruch pojazdów samochodowych (w obu kierunkach) na drogach krajowych                   
przebiegających przez obszar powiatu kluczborskiego. 

Średnio dobowy ruch pojazdów samochodowych dla poszczególnych dróg krajowych                  
jest następujący: 
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Droga krajowa Nr 11 Kołobrzeg-Bytom: 

 Odcinek Kostów-Byczyna 
5624 poj.sam/dobę w tym: 

51% czyli – 2 863 samochodów osobowych  

35% czyli 1991 sam. ciężarowych i ciężarowych z przyczepami 

1 % czyli 28 autobusy 

 Odcinek Byczyna-Kluczbork 
6451 poj.sam/dobę w tym: 

66% czyli 4251 samochodów osobowych  

20% czyli 1265 sam. ciężarowych i ciężarowych z przyczepami 

1 % czyli 97 autobusów 

 Odcinek Kluczbork-Olesno 
5639 poj.sam./dobę w tym: 

55% czyli 3090 sam. osobowych  

32% czyli 1804 sam. ciężarowych i ciężarowych z przyczepami 

1% czyli 34 autobusy 

Droga krajowa 42 Namysłów-Rudnik 

 Odcinek Kluczbork- Wołczyn  
3651 poj.sam./dobę w tym: 

79% czyli 2870  samochodów osobowych 

7%  czyli 270 sam.ciężarowych i ciężarowych z przyczepami 

1% czyli 58 autobusów 

 Odcinek Kluczbork- Gorzów Śląski 
2060 poj.sam./dobę w tym: 

70% czyli 1448 samochodów osobowych  

15%  czyli 299 sam.ciężarowych i ciężarowych z przyczepami 

1% czyli 31 autobusów 

Droga krajowa 45 Granica Państwa-Opole-Złoczew 

 Odcinek Kluczbork - Bierdzany  
3879 poj. sam./dobę w tym: 

71% czyli 2737  samochodów osobowych  

17% czyli 672 sam. ciężarowych i ciężarowych z przyczepami 

1 % czyli 66 autobusów  
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 Należy podkreślić, że wykonywane kolejno generalne pomiary ruchu pojazdów                       
samochodowych na drogach krajowych Nr 11, 45, 42 przebiegających i krzyżujących                     
się w powiecie kluczborskim potwierdzają wyraźne zwiększenie się ilości pojazdów samocho-
dowych przejeżdżających tymi drogami. Zwraca uwagę stałe zwiększanie się liczby pojazdów 
ciężarowych i autobusów w ruchu pojazdów samochodowych. 

 Rodzajowa struktura ruchu pojazdów samochodowych wskazuje na niekorzystny 
udział w ruchu pojazdów ciężarowych i autobusów. Wpływa to na zły stan dróg i bezpieczeń-
stwo ruchu, a w konsekwencji wpływa na dużą ilość kolizji i wypadków drogowych zaistnia-
łych na odcinkach dróg krajowych oraz związaną z tym dużą ilość zabitych i osób zmarłych 
wśród uczestników wypadków drogowych. 

Najbardziej niekorzystna, a wręcz zła jest struktura ruchu na drodze krajowej  
Nr 11: - na odcinku od granicy z województwem wielkopolskim do Byczyny, gdzie udział     
samochodów ciężarowych i autobusów w ogólnej ilości pojazdów samochodowych stanowi 
36%, 

- na odcinku Kluczbork – Olesno, gdzie udział samochodów ciężarowych i autobusów  
w ogólnej ilości pojazdów samochodowych stanowi 33%, 

na odcinku Byczyna – Kluczbork, gdzie udział samochodów ciężarowych i autobusów  
w ogólnej ilości pojazdów samochodowych stanowi 21%.  

 

Generalny Pomiar Ruchu w 2005 roku (GPR 2005) 

 

Średni dobowy ruch pojazdów samochodowych (SDR) w 2005 roku na sieci dróg 

krajowych wynosił 8224 poj./dobę i był większy o około 18% w porównaniu z rokiem 2000. 

Obciążenie ruchem pojazdów samochodowych nie było równomierne dla całej sieci,                   
lecz wzrastało ze wzrostem znaczenia dróg w układzie funkcjonalnym. Na drogach 

międzynarodowych SDR w 2005 roku wynosił 13561 poj./dobę, zaś na pozostałych drogach 
krajowych 5990 poj./dobę. 

Droga krajowa Nr 11 Kołobrzeg-Bytom: 

 Odcinek Kostów-Byczyna 
6611 poj.sam/dobę w tym: 

% czyli  3893 samochodów osobowych 

% czyli 1888 sam. ciężarowych i ciężarowych z przyczepami 

1 % czyli 33 autobusy 

 Odcinek Byczyna-Kluczbork 
7379 poj.sam/dobę w tym: 

65 % czyli 4796 samochodów osobowych 

23 % czyli 1697 sam. ciężarowych i ciężarowych z przyczepami 

1 % czyli 73 autobusy 
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 Odcinek Kluczbork-Olesno 
7414 poj. sam./dobę w tym: 

64 % czyli 4745 sam. osobowych 

22 % czyli 1631 sam. ciężarowych i ciężarowych z przyczepami 

1% czyli 74 autobusy 

Droga krajowa 42 Namysłów-Rudnik 

 Odcinek Kluczbork- Wołczyn  
3901 poj. sam./dobę w tym: 

78 % czyli 3040  samochodów osobowych 

10%  czyli 390 sam. ciężarowych i ciężarowych z przyczepami 

1% czyli 39 autobusów 

Droga krajowa 45 Granica Państwa-Opole-Złoczew 

 Odcinek Kluczbork-Bierdzany  
4504 poj.sam./dobę w tym: 

73 % czyli 3288  samochodów osobowych 

14 % czyli 631 sam.ciężarowych i ciężarowych z przyczepami 

1 % czyli 45 autobusów  

Średniodobowy ruch w mieście Kluczborku 

 Obwodnica - Droga krajowa Nr 11 
4920 poj.sam./dobę w tym: 

51 % czyli 2509  samochodów osobowych 

37 % czyli 1820 sam.ciężarowych i ciężarowych z przyczepami 

1 % czyli 49 autobusów 

 ul.Wołczyńska - Droga krajowa 42 
7438 poj.sam./dobę w tym: 

81 % czyli 6025 samochodów osobowych 

6 % czyli 446 sam.ciężarowych i ciężarowych z przyczepami 

1% czyli 74 autobusy 

 Przejazd kolejowy ul. Opolska - Droga krajowa 45 
6566 poj. sam./dobę w tym: 

 79 % czyli 5187 samochodów osobowych 

10 %  czyli 656 sam.ciężarowych i ciężarowych z przyczepami. 

Generalny Pomiar Ruchu w 2010 roku (GPR 2010) 
Średni dobowy ruch pojazdów silnikowych (SDR) w 2010 roku na  sieci  dróg   krajowych 
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wynosił 9888 poj./dobę Obciążenie ruchem pojazdów silnikowych nie było równomierne                 
dla całej sieci, lecz wzrastało ze wzrostem znaczenia dróg w układzie funkcjonalnym.  
Na drogach międzynarodowych SDR w 2010 roku wynosił 16667 poj./dobę, zaś na  pozosta-
łych drogach krajowych 7097 poj./dobę. 
Na podstawie wykonanych analiz stwierdzono, że  w  okresie  2005-2010   ruch   pojazdów 
silnikowych na sieci dróg krajowych zwiększył się o 22%, w tym wzrost na drogach 
międzynarodowych wyniósł 21%, zaś na pozostałych drogach krajowych 23%. 
Droga krajowa Nr 11 Kołobrzeg-Bytom: 

 Odcinek Kostów-Byczyna 
7197 poj.sam/dobę w tym: 
59% czyli 4215 samochodów osobowych 
29% czyli 2087 sam. ciężarowych i ciężarowych z przyczepami 
 1% czyli 19 autobusów 

 Odcinek Byczyna-Kluczbork 
7863 poj.sam/dobę w tym: 
61% czyli 4797 samochodów osobowych 
26% czyli 2078 sam. ciężarowych i ciężarowych z przyczepami 
1% czyli 58 autobusów 

 Odcinek Kluczbork-Olesno 
7860 poj. sam./dobę w tym: 
66% czyli 5178 sam. osobowych 
22% czyli 1696 sam. ciężarowych i ciężarowych z przyczepami 
1% czyli 59 autobusów 
Droga krajowa 42 Namysłów-Rudnik 

 Odcinek Kluczbork- Wołczyn  
4504 poj.sam./dobę w tym: 
79% czyli 3593  samochodów osobowych 
8%  czyli 373 sam.ciężarowych i ciężarowych z przyczepami 
1% czyli 34 autobusów 

 Odcinek Kluczbork- Gorzów Śląski 
3288 poj.sam./dobę w tym: 
73% czyli 2404 samochodów osobowych 
13%  czyli 424 sam.ciężarowych i ciężarowych z przyczepami 
1% czyli 27 autobusów 
Droga krajowa 45 Granica Państwa-Opole-Złoczew 

 Odcinek Kluczbork - Bierdzany  
5310 poj.sam./dobę w tym: 
70% czyli 3727  samochodów osobowych 
20% czyli 1044 sam.ciężarowych i ciężarowych z przyczepami 
1 % czyli 45 autobusów  
Średniodobowy ruch w mieście Kluczborku 

 Obwodnica- Droga krajowa 11: 

8083 poj.sam./dobę w tym: 
57% czyli 4578 samochodów osobowych 
29% czyli 2342 sam.ciężarowych i ciężarowych z przyczepami 
1 % czyli 47 autobusów 

 ul.Wołczyńska - Droga krajowa 42 

9254 poj.sam./dobę w tym: 
86% czyli 7947 samochodów osobowych 
5% czyli 474 sam.ciężarowych i ciężarowych z przyczepami 
1% czyli 59 autobusy 

 Przejazd kolejowy ul. Opolska  Droga krajowa 45 

7631 poj.sam./dobę w tym: 
75% czyli 5751 samochodów osobowych 
14%  czyli 1082 sam.ciężarowych i ciężarowych z przyczepami. 
1% czyli 65 autobusów 
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WZROST NATĘŻENIA RUCHU NA DROGACH KRAJOWYCH                  
W POWIECIE KLUCZBORSKIM WG  GENERALNYCH POMIARÓW 

RUCHU 

 przeprowadzonych  w latach 

1995 - 2000 - 2005 - 2010 
 

Droga krajowa Nr 11 Kołobrzeg-Bytom: 

 Odcinek Byczyna-Kluczbork 
        1995-2000-2005-2010      poj.sam./dobę  wzrost o 38% 

        w tym: poj. cięż.  wzrost o 64% 

Droga krajowa 42 Namysłów-Rudnik 

 Odcinek Kluczbork- Wołczyn  
        1995-2000-2005-2010      poj.sam./dobę  wzrost o 41% 

        w tym: poj. cięż.  wzrost o 38% 

Droga krajowa 45 Granica Państwa-Opole-Złoczew 

 Odcinek Kluczbork - Bierdzany  
2000-2005-2010   poj.sam./dobę  wzrost o 37% 

        w tym: poj. cięż.  wzrost o 55% 
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Załącznik 20.  Średnie, dobowe nateżenie ruchu pojazdów na drogach krajowych w powiecie kluczborskim. 

•

7197 poj.sam/d

59% - 4215 sam.os.

29% - 2087 sam. cięż.

1% -19 autobusów

4504 poj.sam/d

79%-3593 sam.os.

8%-373 sam.cięż.

1%-34 autobusów

7860 poj.sam/d

66%-5178 sam. os.
22%-1696 sam.cięż.

1%-59 autobusów

5310 poj.sam/d

70%-3727 sam.os.

20%-1064 sam.cięż

1%-47 autobusów

3288 poj.sam/d

73%- 2404 sam.os

13%- 424 sam. cięż.

1%-27 autobusów

9254 poj.sam/d

86%-7947 sam.os.

5%-474 sam. cięż.

1%-59 autobusów

7631 poj.sam/d

75%-5751 sam.os.

14%-1082 sam.cięż.

1%-65 autobusów

8083 poj.sam/d

57%-4578 sam.os.

29%-2342 sam.cięż.

1% -47 autobusów

Odcinek Kostów-Byczyna

Odcinek Byczyna- Kluczbork

Odcinek Kluczbork-Olesno

Droga krajowa Nr 11 Kołobrzeg-Bytom

Droga krajowa Nr 42 Namysłów-Rudnik

Odcinek Kluczbork-Wołczyn

Droga krajowa Nr 45 Granica 
Państwa – Opole - Złoczew

Odcinek Kluczbork-Bierdzany

Średnio dobowy ruch pojazdów 

samochodowych w  Kluczborku

1  Obwodnica DK 11

- ul. Wołczyńska DK 42

Przejazd kolejowy ul. Opolska     

DK 45

2

1

3

1

2

3

ZAGROŻENIE: KATASTROFY KOMUNIKACYJNE.

"Generalny Pomiar Ruchu 2010”

Średnie dobowe natężenie ruchu pojazdów na DK

Odcinek Kluczbork-Biadacz

11

45

11

45

42

7863 poj.sam/d

61% - 4797 sam. os.

26%- 2078 sam. cięż.

1%- 58 autobusów

Powiat Kluczborski

Opracował; Mieczysław Zaleciński
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Załącznik 21.  
Zagrożenie terrorystyczne - terroryzm 

 
Terroryzm – pojęcie najczęściej definiowane jako użycie siły lub przemocy przeciwko 

osobom lub własności z pogwałceniem prawa, mające na celu zastraszenie i wymuszenie  
na danej grupie ludności lub państwie ustępstw w drodze do realizacji określonych celów.            
Działania terrorystyczne mogą dotyczyć całej populacji, jednak najczęściej są one uderze-
niem w jej niewielką część, aby pozostałych obywateli zmusić do odpowiednich zachowań. 
Taka definicja jest jednak zbyt ogólnikowa i w żaden sposób nie pozwala autorytatywnie 
stwierdzić co jest, a co nie jest terroryzmem i kogo możemy określić mianem terrorysty. Jest 
ona niewystarczająca do uchwycenia niezwykle złożonego zjawiska, jakim                           
jest   terroryzm.  
Brak ogólnie przyjętej definicji terroryzmu jest poważnym utrudnieniem natury prawnej                 
w międzynarodowej współpracy instytucjonalnej w zakresie zwalczania terroryzmu oraz osa-
dzania i przekazywania schwytanych organizatorów i sprawców zamachów terrorystycznych. 
Problem ze zdefiniowaniem danego państwa czy organizacji jako "terrorysty" pojawia się gdy 
zaczyna się brać pod uwagę kwestię źródeł zaopatrzenia w broń i inne środki walki               
oficjalnych i nieoficjalnych organizacji i grup terrorystycznych. Gdyż jak się okazuje broń              
i środki walki pochodzą głównie z USA, Rosji, Izraela, Chin i Francji, oraz w pewnym                
mniejszym stopniu również z innych państw na świecie. 
Kłopoty z określeniem co jest, a co nie jest terroryzmem, wynikają w dużej mierze z silnych 
związków tej tematyki z polityką. Wciąż nie są rozstrzygnięte następujące pytania:                      
czy terroryzmem jest zbrojne atakowanie polityków bądź funkcjonariuszy policji?, czy                     
w niektórych sytuacjach terroryzm może być usprawiedliwiony?, czy można mówić                        
o terroryzmie stosowanym przez państwo? Opinie wyrażane w tych kwestiach są zawsze 
uzależnione od przekonań moralnych oraz poglądów politycznych obywateli, zazwyczaj 
kształtowanych przez media. 
Znawcy przedmiotu dzielą terroryzm na polityczny, kryminalny oraz na indywidualny               
i zbiorowy. 
Większość z powszechnie znanych organizacji zajmujących się terroryzmem, uprawiała          
i uprawia terroryzm polityczny. Ma on na celu zmianę ekipy rządzącej, zmianę systemu 
politycznego, wymuszenie wprowadzenia pewnych rozwiązań prawnych, bądź oderwanie 
części terytorium od danego państwa i założenie nowego państwa lub przyłączenie go do już 
istniejącego. 
Cechą charakterystyczną terroryzmu kryminalnego jest natomiast fakt,  iż terrorysta działa 
z pobudek "niższych", najczęściej materialnych.  
Do podstawowego zestawu tego typu działań należą porwania dla okupu, niszczenie mienia, 
sabotaż itp.  
Grupy uprawiające terroryzm polityczny bardzo często zajmują się również terroryzmem 
kryminalnym, dochodami, z którego finansują działalność polityczną.  
Niektóre z tych grup przechodzą coraz wyraźniej od terroryzmu politycznego ku kryminalne-
mu, ewoluując w zwykłą zorganizowaną grupę przestępczą. 
W wypadku zabójstwa konkretnego polityka czy porwania biznesmena mówimy                            
o terroryzmie indywidualnym, którego ofiara jest ściśle określona. Jednak większość                        
ataków terrorystycznych motywowanych politycznie jest przejawem terroryzmu zbiorowe-
go, którego ofiarami padają przypadkowe osoby. 
 
Walkę z terroryzmem można podzielić na kilka rodzajów. 
Pierwszy to bezpośrednia walka z terrorystami oraz organizacjami terrorystycznymi, zarówno 
w drodze działań ochronnych (wzmacnianie ochrony fizycznej i technicznej zagrożonych 
obiektów – np. budynków rządowych, lotnisk, osób), jak również ofensywnych – operacji  
policji lub sił militarnych wymierzonych w terrorystów, mających doprowadzić do aresztowa-
nia osób podejrzewanych o tego rodzaju przestępstwa, rozbicia ich struktur, udaremnienia  
zamachów terrorystycznych (np. odbicia zakładników).  
 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Prawo
http://pl.wikipedia.org/wiki/Liczba_ludno%C5%9Bci
http://pl.wikipedia.org/wiki/Polityka
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Arodki_masowego_przekazu
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Drugim jest likwidowanie przyczyn terroryzmu. Problemem jest trudność   w określeniu             
przyczyn występowania zjawiska, gdyż ich wyjaśnienie zależy w dużej mierze od poglądów 
osób je tłumaczących – zwłaszcza że nie zawsze są to obiektywnie istniejące czynniki                  
(niedemokratyczny system polityczny, kryzys gospodarczy, agresja zewnętrzna).                  
Nierzadko są to po prostu radykalne przekonania samych terrorystów, wyznawane                   
przez nich teorie spiskowe,  a w niektórych przypadkach – zaburzenia psychiczne.  
 
Trzecim rodzajem walki z terroryzmem jest ograniczanie zdolności terrorystów do działania – 
między innymi poprzez ograniczanie możliwości ich finansowania, zaopatrywania w broń              
i materiały wybuchowe, propagandy    i rekrutacji nowych członków.  
 
Czwartym sposobem jest oddziaływanie na intencje terrorystów – tak aby nie podejmowali 
oni ataków, mimo że są w stanie ich dokonać. Może się to odbywać poprzez ustępstwa            
(co może jednak zostać uznane za oznakę słabości i zachęcić ich do dalszych działań)                 
albo zdecydowaną politykę antyterrorystyczną (co jednak może wywołać większą determina-
cję terrorystów i sprzeciw opinii publicznej). 
 
Zagrożenie terrorystyczne  – w świetle informacji przekazywanych przez odpowiedzialne 
służby specjalne, należy uznać aktualnie za pozostające na poziomie niskim. Ewentualne 
zagrożenie atakami terrorystycznymi w najbliższych latach wynikać może głównie                         
z zaangażowania Polski w działania koalicji antyterrorystycznej podejmowane poza                        
granicami kraju i z postrzegania Polski jako jednego z czołowych aliantów Stanów                    
Zjednoczonych. Dlatego też, ewentualne ataki terrorystyczne skierowane będą głównie prze-
ciwko polskim żołnierzom operującym w Afganistanie i ich bazom, oraz mogą koncentrować 
się na personelu i infrastrukturze misji dyplomatycznych RP, misji humanitarnych i pozosta-
łych obywatelach RP przebywających na terytorium Azji Środkowo-Wschodniej (Afganistan,   
Pakistan, Indie) oraz w krajach arabskim charakteryzujących się nasilonym ekstremizmem 
islamskim. Należy pamiętać o tym,  że na gwałtowną zmianę poziomu zagrożenia może mieć 
wpływ każde szczególnie spektakularne i widowiskowe wydarzenie o międzynarodowym i 
masowym charakterze przyciągające uwagę całego świata, jakim z całą pewnością będą  np.  
mistrzostwa Europy  w piłce nożnej w 2012 r. Istnieje prawdopodobieństwo, że w trakcie 
trwania Euro 2012 organizacje terrorystyczne, których siatki działają na terytorium Europy  
(w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Danii, Belgii czy Francji) będą dążyły, do wykorzystania tego 
wydarzenia dla realizacji swoich celów związanych z wymuszeniem żądań, demonstracją 
głoszonych  idei zbrojnego dżihadu, czy zemstą na przedstawicielach „znienawidzonego 
zachodu”.  
Skutki zagrożeń terrorystycznych to: 
 zagrożenie zdrowia i życia ludzi i zwierząt, mienia i środowiska; 
 powstanie zagrożeń epidemicznych czy wystąpienie epidemii; 
 paraliż administracyjny – w przypadku zniszczenia odpowiedniej infrastruktury; 
 czasowy paraliż komunikacyjny – w przypadku zniszczeń obiektów budowlanych              

(drogowo-mostowych); 
 zakłócenia w dostawie energii, wody, gazu itd.; 
 zalania terenu, w wyniku zniszczeń zbiorników retencyjnych; 
 prawdopodobieństwo prowadzenia ewakuacji i zapewnienia osobom poszkodowa-

nym odpowiednich warunków socjalno-bytowych; 
 wzmożone – a przez to być może niewystarczające w początkowej fazie – działania           

ratownicze służb medycznych; 
 konieczność użycia sił i środków wojska oraz wolontariatu; 
 poniesienie znacznych strat materialnych; 
 w niektórych przypadkach długoterminowe odtwarzanie zasobów; 

oddziaływanie w sposób negatywny na psychikę obywateli. 
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 Załącznik 22. 

KLASYFIKACJA STOPNI ZAGROŻEŃ 

METEOROLOGICZNYCH 

SILNY WIATR 

 
Stopieo 

zagrożenia 

 

54 km/h < Vśr ≤ 72 km/h, 

tj. 15 m/s < Vśr ≤ 20 m/s 

lub w porywach 

72 km/h < V ≤ 90 km/h, 

tj. 20 m/s < V ≤ 25 m/s 

 

 
Uszkodzenia budynków, dachów; szkody                                    
w drzewostanie, łamanie gałęzi i drzew; 
utrudnienia komunikacyjne.  
Zalecana ostrożnośd, potrzeba śledzenia komunikatów                
i rozwoju sytuacji pogodowej 

 

 
Stopieo 

Zagrożenia 
 

 

 

72 km/h < Vśr ≤ 92 km/h, 

tj. 20 m/s < Vśr ≤ 25 m/s 

lub w porywach 

90 km/h < V ≤ 115 km/h, 

tj. 25 m/s < V ≤ 32 m/s 

 
Uszkodzenia budynków, dachów; łamanie i wyrywanie drzew 
z korzeniami;  
utrudnienia w komunikacji; uszkodzenia linii napowietrznych. 
Zalecana ostrożnośd, potrzeba śledzenia 
komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej 
 

 
Stopieo 

zagrożenia 

 

 

Vśr > 92 km/h, 

tj. Vśr > 25 m/s 

lub w porywach 

V > 115 km/h, 

tj. V > 32 m/s 

 

 
Niszczenie zabudowao, zrywanie dachów; niszczenie linii 
napowietrznych; duże szkody w drzewostanie;  
znaczne utrudnienia w komunikacji; zagrożenie życia.  
Zalecana najwyższa ostrożnośd, potrzeba śledzenia 
komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej 
 

  INTENSYWNE OPADY DESZCZU 

 
Stopieo 

zagrożenia 

 

Wysokośd opadu R ≥ 30 mm 

w czasie do 24 godzin. 

Bez zagrożenia dla sytuacji 
hydrologicznej lub osiągnięcie 
hydrologicznych stanów 
ostrzegawczych 

 
Utrudnienia na terenach zurbanizowanych; 
utrudnienia komunikacyjne.  
Zalecana ostrożnośd, potrzeba śledzenia komunika-
tów i rozwoju sytuacji pogodowej 

 
Stopieo 

Zagrożenia 
 
 

 

 
1. Wystąpienie opadów 

    50 mm ≤ R < 90 mm 

     w czasie do 24 godzin 

lub 

2. Wysokośd opadu R ≥ 30 mm  

    w czasie do 24 godzin. 

Osiągnięcie hydrologicznych 
stanów alarmowych 

 
Podtopienia, uszkodzenia dróg i budynków; 
trudności komunikacyjne. Zalecana 
ostrożnośd, potrzeba śledzenia komunikatów i 
rozwoju sytuacji pogodowej 

Stopieo 
zagrożenia 

 

 
Wystąpienie opadów 

R ≥ 90 mm w czasie do 24 

Godzin 

 

Powodzie, podtopienia; zniszczenia 
zabudowao, dróg, mostów; duże trudności 
komunikacyjne; zagrożenie życia.  
Zalecana najwyższa ostrożnośd, potrzeba śledzenia 
komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej 
 
 
 
 

1 

3 

2 

1 

3 

2 
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UPAŁY 

Stopieo 
Zagrożenia 

 

 

 

Tmax ≥ 30° C 

i czas trwania zjawiska    2 

lub 3 dni na przeważającym 

obszarze 
 

 
Ryzyko udaru słonecznego; uszkodzenia asfaltowych na-
wierzchni dróg; wzrost zagrożenia pożarowego. Zalecana 
ostrożnośd, potrzeba śledzenia komunikatów                 i roz-
woju sytuacji pogodowej 

 
Stopieo       

zagrożenia 

 

Tmax ≥ 30° C 

i czas trwania zjawiska        4 

lub 5 dni na przeważającym 

obszarze 

 
Duże ryzyko udaru słonecznego; zagrożenie życia; uszkodze-
nia asfaltowych nawierzchni dróg; duże zagrożenie pożarowe.  
Zalecana ostrożnośd, potrzeba śledzenia komunikatów             
i rozwoju sytuacji pogodowej 
 
 

 
Stopieo 

Zagrożenia 
 

 

 

Tmax ≥ 30° C 

i czas trwania zjawiska            

> 5 dni na przeważającym 

obszarze 

 
Bardzo duże ryzyko udaru słonecznego; zagrożenie życia; 
uszkodzenia asfaltowych nawierzchni dróg; duże zagrożenie 
pożarowe.  
Zalecana najwyższa ostrożnośd, potrzeba śledzenia komuni-
katów i rozwoju sytuacji pogodowej 
 

 
 

BURZE/ BURZE Z GRADEM 

 
 

Stopieo 
zagrożenia 

 
1.  Burze z opadami deszczu  

    20 mm < R ≤ 30 mm, możliwe opady 

     deszczu do 40 mm w okresie trwania 

     zjawisk burzowych 
     lub/ i 

2.  porywy wiatru 72 km/h < V ≤ 90 km/h 

     tj. 20 m/s < V ≤ 25 m/s 

 

 
Zakłócenia w pracy urządzeo elektrycznych, 
zagrożenie pożarowe, zagrożenie życia od 
uderzenia piorunów. Zalecana ostrożnośd, 
potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju 
sytuacji pogodowej 

 
Stopieo 

zagrożenia 
 
 
 
 

Nie stosuje się 

Nie stosuje się 
 
 
 

 
 

Stopieo 
zagrożenia 

 

 
 
 

Nie stosuje się 

Nie stosuje się 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 

1 

1 

3 

3 

2 

2 
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BURZE Z GRADEM/SILNE BURZE Z GRADEM 

 
Stopieo 

zagrożenia 
 
 
 
 

Nie stosuje się Nie stosuje się 

 
 
 

Stopieo 
zagrożenia 

 
1. Burze z opadami deszczu 

  30 mm < R ≤ 50 mm 

  możliwe opady deszczu do 

  60 mm w okresie trwania 

  zjawisk burzowych 
  lub/ i  

2. porywy wiatru 

    90 km/h < V ≤ 115 km/h, 

  tj. 25 m/s < V ≤ 32 m/s 

 

 
Szkody w drzewostanie; utrudnienia w komunikacji; 
uszkodzenia budynków; straty w uprawach rolnych; 
zakłócenia pracy urządzeo elektrycznych; zagrożenie 
życia powodowane uderzeniami piorunów i zagrożenie 
pożarowe. Zalecana ostrożnośd, potrzeba śledzenia 
komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej 

 
 
 

Stopieo 
zagrożenia 

 

 
1. Burze z opadami deszczu 

  R > 50 mm w okresie trwania  

  zjawisk burzowych 
  lub/ i  

2. porywy wiatru 

    V > 115 km/h, tj. > 32 m/s 

 

 
Duże zniszczenia drzewostanu, drzewa połamane lub 
powyrywane z korzeniami; duże trudności komunika-
cyjne; uszkodzenia budynków, zrywanie dachów; 
zniszczenia upraw rolnych; zagrożenie życia powodo-
wane wiatrem, uderzeniami piorunów; zagrożenie 
pożarowe; uszkodzenia urządzeo elektrycznych i 
obiektów energetycznych.  
Zalecana najwyższa ostrożnośd, potrzeba częstego 
śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej 
 

 
 
 

SILNY MRÓZ 

 
Stopieo 

zagrożenia 

 

 

 

- 25
0
 C < Tmin ≤ - 20

0
 C 

 
Ryzyko wychłodzenia organizmów, odmrożenia, zamarznięcia 

 
 

Stopieo 
zagrożenia 

 

 

- 30
0
 C < Tmin ≤ - 25

0
 C 

 
Duże ryzyko wychłodzenia organizmów, odmrożenia, 
zamarznięcia, zamarzanie instalacji i urządzeo hydrotechnicz-
nych. 
 

 
Stopieo 

zagrożenia 

 

 

Tmin ≤ - 30
0
 C 

 

 
Na znacznym obszarze bardzo duże ryzyko wychłodzenia 
organizmów, odmrożenia, zamarznięcia, zamarzanie instalacji 
i urządzeo hydrotechnicznych, zagrożenie życia 
 
 

1 

3 

2 
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3 
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INTENSYWNE OPADY ŚNIEGU 

 
 
 

Stopieo 
zagrożenia 

 

 

1. Przyrost pokrywy śnieżnej od 10 cm do 15 cm 

    w czasie 12 godz., 10 cm ≤ E ≤ 15 cm 

    lub 

2. Przyrost pokrywy śnieżnej od 15 cm do 20 cm 

    w czasie 24 godz., 15 cm ≤ E ≤ 20 cm 

    lub 
3. Przyrost pokrywy śnieżnej poza sezonem 

    zimowym powyżej 5 cm w czasie 24 godz. 

    E > 5 cm/24 godz. 

 

 
Utrudnienia komunikacyjne, śliskośd 
na drogach 

 
 

Stopieo 
zagrożenia 

 

 

1. Przyrost pokrywy śnieżnej od 20 cm do 30 cm 

    w czasie 24 godzin na obszarach położonych 

    poniżej 600 m n. p. m., 20 cm ≤ E ≤ 30 cm 

    lub 

2. Przyrost pokrywy śnieżnej od 20 cm do 50 cm 

    w czasie 24 godzin na obszarach położonych 

    powyżej 600 m n. p. m., 20 cm ≤ E ≤ 50 cm 

 

 
Utrudnienia komunikacyjne, nieprze-
jezdnośd dróg lokalnych 

 
 

Stopieo 
zagrożenia 

 

 

1. Przyrost pokrywy śnieżnej powyżej 30 cm  

    w czasie 24 godzin na obszarach położonych  

    poniżej 600 m n. p. m., E > 30 cm 

    lub 

2. Przyrost pokrywy śnieżnej powyżej 50 cm  

   w czasie 24 godzin na obszarach położonych 

    powyżej 600 m n. p. m., E > 50 cm 

 
Duże trudności komunikacyjne, nie-
przejezdnośd dróg, uszkodzenia 
drzewostanu, uszkodzenia dachów, 
zagrożenie życia 

 

OPADY MARZNĄCE 

 

Stopieo 
zagrożenia 

 
 
 
 

 
Słabe opady marznącej mżawki lub deszczu 

 
Gołoledź; śliskośd dróg, jezdni                   
i chodników; utrudnienia komunika-
cyjne 

 
Stopieo 

zagrożenia 

 

 
Umiarkowane opady marznącej mżawki lub desz-
czu 
lub 
Słabe opady marznącej mżawki lub deszczu trwają-

ce w jednym miejscu powyżej 12 godzin 

 

 
Gołoledź; trudności komunikacyjne; 
oblodzenie dróg, utrudnienia w ruchu 
pieszym; uszkodzenia drzewostanu i 
linii napowietrznych 

 
Stopieo 

zagrożenia 

 

 
Silne opady marznącego deszczu lub mżawki  
lub 
Słabe opady marznącej mżawki lub deszczu trwają-

ce w jednym miejscu powyżej 12 godzin 

 
 
 

 
Gołoledź; szybkie oblodzenie dróg; 
duże trudności komunikacyjne                      
i w ruchu pieszym; uszkodzenia drze-
wostanu i linii napowietrznych 

1 

1 

3 

3 

2 

2 
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ZAWIEJE LUB ZAMIECIE ŚNIEŻNE 

 
Stopieo 

zagrożenia 

 

 

 

 
Nie stosuje się  

 
Nie stosuje się 

 
 
 

Stopieo 
zagrożenia 

 

 
Zamiecie lub zawieje śnieżne – na przeważającym obszarze, 
gdy zaistnieją łącznie następujące warunki: 
1) niestabilna pokrywa śnieżna, 
2) wiatr o prędkości: 

    29 km/h < Vśr ≤ 40 km/h,  

    tj. 8 m/s < Vśr ≤ 11 m/s 

    lub/ i w porywach 54 km/h < V ≤ 72 km/h, 

    tj. 15 m/s < V ≤ 20 m/s, 

3) opady śniegu przy zawiejach śnieżnych 
 

 
Szybkie tworzenie się zasp, 
utrudnienia komunikacyjne 

 
 

Stopieo 
zagrożenia 

 

 
Zamiecie lub zawieje śnieżne – na przeważającym obszarze, 
gdy zaistnieją łącznie następujące warunki: 
1) niestabilna pokrywa z suchego śniegu, 
2) wiatr o prędkości:  

     Vśr > 40 km/h, tj. Vśr > 11 m/s 

     lub/ i w porywach V > 72 km/h, tj. V > 20 m/s, 

3) opady śniegu przy zawiejach śnieżnych 
 

 
Liczne szybko narastające 
zaspy na dużych obszarach, 
trudności                       w ko-
munikacji, nieprzejezdnośd 
dróg 

 

 

WYJAŚNIENIA SKRÓTÓW UŻYTYCH W KLASYFIKACJI: 
 

Vśr – średnia prędkośd wiatru 
V – prędkośd wiatru w porywach 
R – suma opadów 
E – przyrost grubości pokrywy śnieżnej 
T – temperatura powietrza 
Tmax – temperatura maksymalna 
Tmin – temperatura minimalna 
Ts – temperatura średnia dobowa 
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3 
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Załącznik 23. 

KLASYFIKACJA STOPNI ZAGROŻEŃ 

HYDROLOGICZNYCH 

 
 

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE 

 
 
 

Stopieo 
zagrożenia 

 
Stany wody układają się w 
strefie poniżej stanów 
ostrzegawczych – Ho, przy 
czym prognozowany jest 
gwałtowny przyrost stanu 

wody, przekraczający 100 

cm         w ciągu 6 godz., 12 

godz. lub doby 

 
Przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteoro-
logicznych, które mogą powodowad szkody materialne, moż-
liwe zagrożenie życia. 
 Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działa-
nie tych czynników jest utrudnione                                      i 
niebezpieczne.  
Zalecana ostrożnośd, potrzeba śledzenia komunikatów                                
i rozwoju sytuacji pogodowej 

 
 

Stopieo 
zagrożenia 

 

 
Stany wody (obserwowane 
lub prognozowane) układają 
się w strefie powyżej stanów 
ostrzegawczych - Ho lecz 
poniżej stanów alarmowych 
– Ha 

 
Przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteoro-
logicznych powodujących duże straty materialne i zagrożenie 
życia.  
Niebezpieczne zjawiska w silnym stopniu ograniczają prowa-
dzenie działalności.  
Zalecana ostrożnośd, potrzeba śledzenia komunikatów             
i rozwoju sytuacji pogodowej 

 
 

Stopieo 
zagrożenia 

 

 
Stany wody (obserwowane 
lub prognozowane) układają 
się w strefie powyżej stanów 
alarmowych – Ha 
 

 
Przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteoro-
logicznych powodujących na znacznym obszarze bardzo duże 
szkody lub szkody o rozmiarach katastrof oraz zagrożenie 
życia.  
Niebezpieczne zjawiska uniemożliwią prowadzenie działalno-
ści.  
Zalecana najwyższa ostrożnośd, potrzeba częstego śledzenia 
komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej 
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8.2. Zadania i obowiązki uczestników 

zarządzania kryzysowego 

– siatka bezpieczeństwa dla poszczególnych                            

faz zarządzania kryzysowego 
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Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego 
– siatka bezpieczeństwa dla poszczególnych faz zarządzania kryzysowego 

ZAGROŻENIE 
FAZY               

ZARZĄDZANIA 
KRYZYSOWEGO 

STAROSTWO POWIATOWE  W KLUCZBORKU 
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KATASTROFY NATURALNE 

 

POWÓDŹ 

zapobieganie     
 

           

przygotowanie                

reagowanie                

odbudowa
*                

POŻARY 

zapobieganie                

przygotowanie                

reagowanie                

odbudowa                

HURAGANOWY WIATR/TRĄBA 
POWIETRZNA 

zapobieganie                

przygotowanie                

reagowanie                

odbudowa                

MRÓZ  I  OPADY ŚNIEGU 

zapobieganie                

przygotowanie                

reagowanie                

odbudowa                

SUSZA I UPAŁ 

zapobieganie                

przygotowanie                

reagowanie                

odbudowa                

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

FAZY  
ZARZĄDZANIA 

KRYZYSOWEGO 

 
POWIATOWE  JEDNOSKI  ORGANIZACYJNE - POWIATOWE SŁUŻBY, INSPEKCJE,  

STRAŻE 

 

 
INNE PODMIOTY  
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KATASTROFY NATURALNE 

 

POWÓDŹ 

zapobieganie                         

przygotowanie                      

reagowanie                      

odbudowa                      

 POŻARY 

zapobieganie                      

przygotowanie                      

reagowanie                      

odbudowa                      

HURAGANOWY WIATR/TRĄBA 
POWIETRZNA 

zapobieganie                      

przygotowanie                      

reagowanie                      

odbudowa                      

MRÓZ I OPADY ŚNIEGU 

zapobieganie                      

przygotowanie                      

reagowanie                      

odbudowa                      

 SUSZA I UPAŁ 

zapobieganie                      

przygotowanie                      

reagowanie                      

odbudowa                      
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ZAGROŻENIE 
FAZY  

ZARZĄDZANIA 
KRYZYSOWEGO 

STAROSTWO POWIATOWE  W KLUCZBORKU 
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AWARIE TECHNICZNE 

 

SKAŻENIA CHEMICZNO-
EKOLOGICZNE 

zapobieganie                

przygotowanie                

reagowanie                

odbudowa                

ZAGROŻENIA ZWIĄZANE                  
Z WYSTĄPIENIEM ZDARZEŃ 
RADIACYJNYCH 

zapobieganie                

przygotowanie                

reagowanie                

odbudowa                

KATASTROFY BUDOWLANE 

zapobieganie                

przygotowanie                

reagowanie                

odbudowa                

KATASTROFY DROGOWE 

zapobieganie                
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przygotowanie                

reagowanie                

odbudowa                

AWARIE SIECI TELEINFORMA-
TYCZNYCH 

zapobieganie                

przygotowanie                

reagowanie                

odbudowa                

 - Podmiot wiodący przy odbudowie mienia powiatu  
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AWARIE TECHNICZNE 

 

SKAŻENIA CHEMICZNO-
EKOLOGICZNE 

zapobieganie                      

przygotowanie                      

reagowanie                      

odbudowa                      

ZAGROŻENIA ZWIĄZANE                  
Z WYSTĄPIENIEM ZDA-
RZEŃ RADIACYJNYCH 

zapobieganie                      

przygotowanie                      

reagowanie                      

odbudowa                      

KATASTROFY BUDOWLA-
NE 

zapobieganie                      

przygotowanie                      

reagowanie                      

odbudowa                      

KATASTROFY DROGOWE 

zapobieganie                      

przygotowanie                      

reagowanie                      

odbudowa                      

KATASTROFY KOLEJOWE 

zapobieganie                      

przygotowanie                      

reagowanie                      

odbudowa                      

AWARIE SIECI TELEIN-
FORMATYCZNYCH 

zapobieganie                      

przygotowanie                      

reagowanie                      

odbudowa                      
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ZAKŁÓCENIA W DOSTAWACH PALIW, ENERGII, GAZU I WODY 

 

ZAKŁÓCENIA W DOSTAWIE 
ENERGII 

zapobieganie                

przygotowanie                

reagowanie                

odbudowa                

ZAKŁÓCENIA W DOSTAWIE 
PALIW 

zapobieganie                

przygotowanie                

reagowanie                

odbudowa                

ZAKŁÓCENIA W DOSTAWIE 
GAZU 

zapobieganie                

przygotowanie                

reagowanie                

odbudowa                

ZAKŁÓCENIA W DOSTAWIE 
ENERGII CIEPLNEJ 

zapobieganie                

przygotowanie                

reagowanie                

odbudowa                

ZAKŁÓCENIA W DOSTAWIE 
WODY 

zapobieganie                

przygotowanie                

reagowanie                

odbudowa                

 
 
 Podmiotem wiodący przy wystąpienia zagrożenia zakłócenia w dostawie paliw jest Wojewoda  
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ZAKŁÓCENIA W DOSTAWACH PALIW, ENERGII, GAZU I WODY 

 

ZAKŁÓCENIA W 
DOSTAWIE ENERGII 

zapobieganie                      
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ZAKŁÓCENIA W 
DOSTAWIE PALIW 
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ZAKŁÓCENIA W 
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ZAKŁÓCENIA W 
DOSTAWIE ENERGII 
CIEPLNEJ 
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odbudowa                      

ZAKŁÓCENIA W 
DOSTAWIE WODY 

zapobieganie                      

przygotowanie                      

reagowanie                      

odbudowa                      
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ZAGROŻENIA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNE 

 

ZAGROŻENIA EPIDEMICZNE                
I EPIDEMIA 

zapobieganie                

przygotowanie                

reagowanie                

odbudowa                

ZAGROŻENIE WYSTĄPIENIA 
LUB WYSTĄPIENIE CHOROBY 
ZWIERZĄT 

zapobieganie                

przygotowanie                

reagowanie                

odbudowa                

ZAGROŻENIE WYSTĄPIENIA 
LUB WYSTĄPIENIE  ORGANI-
ZMU SZKODLIWEGO 

zapobieganie                

przygotowanie                

reagowanie                
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ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO ORAZ TERRORYSTYCZNE 

 

ZAGROŻENIA TERRORYSTYCZ-
NE 

zapobieganie                
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STRAJKI, ZAMIESZKI                                
I DEMONSTRACJE 

zapobieganie                

przygotowanie                

reagowanie                

odbudowa                
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ZAGROŻENIE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

FAZY ZARZĄDZA-
NIA KRYZYSOWE-
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ZAGROŻENIA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNE 

ZAGROŻENIA EPIDEMICZNE                              
I EPIDEMIA 

zapobieganie                      

przygotowanie                      

reagowanie                      

odbudowa                      

ZAGROŻENIE WYSTĄPIENIA 
LUB WYSTĄPIENIE CHOROBY 
ZWIERZĄT 

zapobieganie                      

przygotowanie                      

reagowanie                      

odbudowa                      

ZAGROŻENIE WYSTĄPIENIA 
LUB  WYSTĄPIENIE ORGANI-
ZMU SZKODLIWEGO 

zapobieganie                      

przygotowanie                      

reagowanie                      

odbudowa                      

ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO ORAZ TERRORYSTYCZNE 
 

ZAGROŻENIA TERRORY-
STYCZNE 

zapobieganie                      

przygotowanie                      

reagowanie                      

odbudowa                      

STRAJKI, ZAMIESZKI                                
I DEMONSTRACJE 

zapobieganie                      

przygotowanie                      

reagowanie                      

odbudowa                      

                                                  

-  Podmiot wiodący przy wystąpienia zagrożenia bioterrorystycznego 
LEGENDA: 

 
 
 

 PODMIOTY  WIODĄCE 

 PODMIOTY  WSPÓŁPRACUJĄCE  
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ZADANIA ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO REALIZOWANE W POSZCZEGÓLNYCH JEGO FAZACH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ZAPOBIEGANIE 
 

Działania uprzedzają-
ce, eliminujące lub 

redukujące prawdopo-
dobieństwo wystąpie-
nia sytuacji kryzyso-
wej 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 prze-
ciwdziałania zagrożeniom, 

 racjonalne planowanie zagospodarowa-
nia przestrzennego, 

 określenie zasad oraz sposobów kontroli 
i nadzoru  

 

PRZYGOTOWANIE 
 

Podejmowanie działań 
planistycznych doty-

czących sposobu 
reagowania w przy-
padku wystąpienia 
sytuacji kryzysowej 

oraz działań mających 
na celu przygotowanie 
zasobów sił i środków 
niezbędnych do efek-

tywnego reagowania 

 opracowanie planu zarządzania kryzy-
sowego, 

 ewidencja zasobów specjalistycznych 
sił i środków reagowania, 

 określenie zasad obiegu informacji, 
 określenie systemów monitorowania, 

alarmowania i ostrzegania, 
 uświadamianie społeczeństwa                                 

i powszechna edukacja w zakresie pra-
widłowych zachowań przed                               
i w czasie sytuacji kryzysowych, 

 doskonalenie służb, 
 organizowanie i prowadzenie szkoleń, 

ćwiczeń i treningów w zakresie reago-

wania na potencjalne zagrożenia 

ODBUDOWA 
 

Realizacja zadań ma-
jących na celu przy-
wrócenie zdolności 
reagowania oraz od-
twarzania kluczowej 
dla funkcjonowania 

danego obszaru infra-
struktury, tak aby była 

mniej wrażliwa na 
kolejne zdarzenia 

krytyczne  

 

REAGOWANIE 
 

Uruchomienie działań 
mających na celu 

udzielanie pomocy 
poszkodowanym, 

zahamowanie rozwoju 
występujących zagro-
żeń oraz ograniczenie 

strat i zniszczeń 

 uruchomienie procedur reagowania kryzy-
sowego, 

 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 zagra-

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

i humanitarnych, 
 uruchomienie pomocy społecznej                                                

i psychologicznej, 
 stworzenie doraźnych warunków do prze-

trwania osób poszkodowanych 

 szacowanie szkód, 
 odtworzenie kluczowej infrastruktury tele-

komunikacyjnej, energetycznej, paliwowej, 
transportowej i dostarczania wody, 

 zapewnienie opieki medycznej                                    
i rehabilitacji, 

 zapewnienie długofalowej pomocy społecz-
nej 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 reago-

wania 
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8.3. Zestawienie sił i środków planowanych                              

do wykorzystania w sytuacjach kryzysowych 
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8.3.1. Siły i środki Starosty Kluczborskiego 

 

 Środki finansowe: 

-    stanowiące rezerwę celową powiatu  –  na  podstawie  art.  26  ust.  4  ustawy                          

        z  dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U.2013.1166 z późn. zm.);  

-    występujące w budżetach powiatowych inspekcji, służb i straży, 

-   pozostające   w   gestii   komórek   organizacyjnych   powiatu   na   pokrycie  kosztów  

    związanych z udzielaniem pomocy socjalno-bytowej. 

 Siły i środki Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego – dysponowane                         

na podstawie  decyzji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej,  

 Siły i środki Policji – dysponowane zgodnie z procedurami działania Policji. 

 Sily i środki Straży Miejskiej w Kluczborku i Wołczynie; 

 Siły i środki powiatowych inspekcji;  

 Sprzęt jakim dysponuje Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego – środki 

łączności, alarmowania (rozdz. 8.3.12. str. 170), uruchamiane zgodnie z właściwymi 

standartowymi procedurami operacyjnymi; 

 Sprzęt zgromadzony w powiatowym magazynie OC/przeciwpowodziowym - rozdz. 

8.3.13. str. 171;  
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8.3.2. Siły Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku 

W
y
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g

ó
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ie
n

ie
 

Jednostka 
ratowniczo-gaśnicza 
Krajowego Systemu 

Ratowniczo-
Gaśniczego 

Kompania 
wojewódzkiej bry-

gady 
odwodowej 
Krajowego              
Systemu                

Ratowniczo-
Gaśniczego 

Kompania* 
wyznaczona 

do Centralnego 
Odwodu               

Operacyjnego 
Krajowego                 
Systemu                  

Ratowniczo-
Gaśniczego 

Kompania 
gaśnicza 

Specjalistyczna 
Grupa 

Ratownictwa 
Chemiczno - 

Ekologicznego 

Specjalistyczna 
Grupa 

Ratownictwa 
Wodno- 

Nurkowego 

Specjalistyczna 
Grupa 

Ratownictwa 
Wysokościowego 

Grupa 
poszukiwawczo-

ratownicza 

Liczba 
strażaków        

przeszkolonych 
do udzielania 

kwalifikowanej 
pierwszej 
pomocy 

 

liczba 
jednostek 

liczba 
strażaków 

liczba 
kompanii 

liczba 
strażaków 

liczba 
kompanii 

liczba 
strażaków 

liczba 
kompanii 

liczba 
strażaków 

liczba 
grup 

liczba 
strażaków 

liczba 
grup 

liczba 
strażaków 

liczba 
grup 

liczba 
strażaków 

liczba 
grup 

liczba 
strażaków 

R
A

Z
E

M
 

1 42 

1 za-
stęp: 
SD 37  
JRG  

2 

2 za-
stęp: 
GCBA  
JRG 

SLRR 
JRG 

6 - - - - - - - - - - 53 

 
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku współpracuje  
i korzysta z pomocy dwóch psychologów,  posiadających przeszkolenie ratowników psychologicznych. 
 

Sprzęt Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku 

 

W
y
s
z
c
z
e
g

ó
ln

ie
n

ie
 Samochód ratownictwa Cysterna Sprzęt pływający 

 
Przenośne 

zapory 
przeciwpo-
wodziowe      

(w metrach 
bieżących) 

 
Namiot             

wieloosobowy 

 
Pompa             
o dużej 

wydajności 

 
Agregat* 

prądotwórczy 
gaśniczego technicznego chemicznego wodnego gaśnicza 

na 
paliwo 

na wodę 
pitną 

łódź 
ponton               

wieloosobowy 

R
A

Z
E

M
 

3 0 1 0 1 0 0 1 0 0 3 1 
 

6 
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8.3.3. Siły i środki Ochotniczych i Zakładowych Straży Pożarnych (OSP, ZSP) 
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e
g

ó
ln

ie
n

ie
 Jednostki  włączone do KSRG 

Grupa 
ratownictwa chemicznego 

ZSP 

Samochody 
ratownictwa gaśniczego 

OSP i ZSP 
Samochody 
ratownictwa           

chemicznego 
ZSP 

liczba 
jednostek 

OSP 

liczba 
jednostek 

ZSP 

łączna liczba 
strażaków 

liczba 
grup 

liczba 
strażaków 

lekkie średnie ciężkie 

G
m

in
a
 

K
lu

c
z
b

o
rk

 

3 0 136 0 0 0 4 3 0 

G
m

in
a

 

W
o
łc

z
y
n

 

3 0 86 0 0 1 3 4 0 

G
m

in
a

 

B
y
c
z
y
n
a

 

2 0 77 0 0 2 4 0 0 

G
m

in
a

 

L
a
s
o
w

ic
e
 

W
ie

lk
ie

 

2 0 79 0 0 0 3 0 0 

R
A

Z
E

M
 

10 0 378 0 0 3 14 7 0 
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8.3.3.1 Siły środki i sprzęt ochotniczych straży pożarnych (nie będących w KSR-G) 

 

Wyszczególnie
nie 

Jednostki OSP Samochody Pompy Agregat prądotwórczy 

Liczba 
jednostek 

Łączna liczba 
strażaków 

Lekki Średni Ciężki 
Do wody 
czystej 

Szlamowe Do 5 kW 
Powyżej 

5kW 

Gmina 
Kluczbork 

7 148 5 3 0 10 1 3 0 

Gmina 
Wołczyn 

8 110 0 6 1 7 8 6 0 

Gmina 
Byczyna 

8 157 5 2 1 9 2 2 0 

Gmina 
Lasowice 
Wielkie 

6 245 3 3 0 15 0 6 0 

RAZEM 29 660 13 14 2 41 11 17 0 
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8.3.4. Siły i środki Komendy Powiatowej Policji w Kluczborku  

W
y
s
z
c
z
e
g

ó
ln

ie
n

ie
 

L
ic

z
b

a
 p

o
li

c
ja

n
tó

w
 o

d
d

z
ia

łó
w

 
p

re
w

e
n

c
ji
 

L
ic

z
b

a
 p

o
li

c
ja

n
tó

w
  
n

ie
e
ta

to
-

w
y
c
h

 p
o

d
o

d
d

z
ia

łó
w

  
p

re
w

e
n

c
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L
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z
b

a
  
p

o
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c
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w
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u
c

h
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d
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g

o
w

e
g
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L
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z
b
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w
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z
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o

-
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y
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h

 d
o

 d
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-

p
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o
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c
h

n
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z
n

y
c
h

 

L
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z
b

a
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o
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c
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n
tó

w
 p
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e
s
z
k
o

-
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n

y
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h

 d
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s
z
e
j 

p
o

m
o

c
y
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e
d

y
c
z
n

e
j 

 
Samochód 

 

Autobus 

Cysterna Sprzęt pływający 

Ś
m

ig
ło

w
ie

c
 

A
g
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g

a
t 

p
rą

d
o

tw
ó
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z
y
 

N
a

m
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o
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o
b

o
w
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K
u
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n
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 p
o
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w

a
 

c
ię

ż
a
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w
y
 

s
a
n
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a
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y
 

o
s
o
b
o
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y
 

/t
e
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n
o
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y
 

/f
u
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o
n
 

n
a
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a
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o
 

n
a
 w

o
d
ę
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it
n
ą
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d
z
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ło
d
z
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 p
o
n
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n
o
w

e
 

R
A

Z
E

M
 

- 

 
1+14 
( 3- 

reze-
rwa) 

 

13 4 
Cały 
stan 
KPP 

- - - - - - - - - 1 - - 

 

8.3.5. Siły i środki Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Kluczborku 

W
y
s
z
c
z
e
g

ó
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ie
n
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z
b
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c
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z
n

y
c
h

 

P
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c
o
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y
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e
d

y
c
z
n

i 

Laboratoria do badań 1
) 

K
o

m
p

le
ty

 o
d

z
ie

ż
y
 o

c
h

ro
n

n
e

j Planowane izola-
toria 

D
o

s
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p
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e
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ó
ż
k
a
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z
p
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y
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y
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m
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z
n
y
c
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d
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c
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ż
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w
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y
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e
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z
b
a
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z
o
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ri
ó

w
 

lic
z
b
a
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js

c
 

R
A

Z
E
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1 01 1 0 1 1 0 2 Brak  0 0 
Brak 

danych  
 

1) Oddział  Laboratoryjny zlokalizowany w PSSE w Kluczborku znajduje się w strukturze WSSE w Opolu. Laboratorium wykonuje badania na potrzeby nadzoru  prowadzonego przez Państwową Inspek-

cję Sanitarną.  
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8.3.6. Siły i środki Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej w Kluczborku 

 
Liczba placówek 

Inspekcji 
Lekarze 

weterynarii 

Przygotowane 
ekipy 

dezynfekcyjne 
Laboratoria 

Komplety odzieży ochronnej 

Zakłady 

przygotowane 
do utylizacji 
martwych  
zwierząt 

L.p. Nazwa artykułu – sprzętu Liczba 

 1 7 24 godz. 0 1. Kombinezon wielokrotnego użytku TYCHEM-C 3szt. 

SARIA – 
Oddział Wielka-

noc, 32-075 
Gołcza 

tel 
12 387 30 60, 

fax 12 387 30 61 
     2. Kombinezon jednorazowego użytku KRUTEX 150szt  

     3. Fartuchy jednorazowego użycia 78szt.  

     4. Fartuchy wielokrotnego użycia 5 szt.  

     5. Rękawice jednorazowego użycia 990szt.  

     6. Rękawice nitrylowe 1 para  

     7 Maska ochronna z zaworem 35 szt.  

     8 Maski jednorazowego użytku 50 szt.  

     9 Okulary ochronne 10 szt.  

     10 Gogle ochronne 4 szt.  

     11 Czepki ochronne 100szt.  

     12 Buty jednorazowego użytku 130szt.  

     13 Buty ochronne wielorazowego użytku 3 pary  

     14 Maska z pochłaniaczem „Nimbus” 1 szt.  

     15 Osłona przeciwodpryskowa 3 szt.  

     16 Opryskiwacz plecakowy 1 szt.  

     17 Środek do dezynf. „Rapicid” a 1 l.   9 op.   

     18 Inne środki dezynfekcyjne Płyn JK; Pol-Lena Farma 

JK 

17  l. 
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     19 Maty dezynfekcyjne 6 szt.  

     20 Lodówki i termotorby do przewozu prób 3 szt.  

     21             Okulary ochronne    10szt.  

     22 Zestawy do pobierania prób 1 szt.  

     23 Pałeczki plastikowe z końcówką syntetyczną w 

systemie transportowym „WIRUS” 

350 szt 
 

     24 Taśma do uszczelnienia okien 2 szt.  

     25 Uszczelki do okien  7 szt.  

     26 Worki sanitarne 150l.  2 op.  

     27 Woreczki na próby a 100 szt. 4 op.  

     28 Przenośny zamgławiacz termiczny 

BLACKHAWK  

1 szt. 
 

     29 Opryskiwacz do dezynfekcji „ Titan” 1 szt.  

     30 Maska na twarz z pochłaniaczem ‘ „Nimbus” 1 szt.  

     31 Lodówka do transportu prób 1 szt.  

     32 Worki foliowe( a 120 l) 120szt.  

     33 Worki foliowe( 60x80) 30szt.  

     34 Kleszcze elektryczne  do  uboju/oszałamiania/  świń 

mod. ST Z2, Ecoline 2400 

1 szt. 
 

     35 Rękawice diagnostyczne LATEX 6 szt.  

     
36 

Buty jednorazowe z gumką 18 szt.  

     
37 

Fartuch jednorazowy z flizeliny 20 szt.  

     
38 

Fartuch jednorazowy błękitny 10 szt.  

     
38 

Preparat dezynfekcyjny VIRKON ( a 200 g) 10 op.  

     
38 

Soda kaustyczna ( a 1 kg) 10 op. 
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8.3.7. Siły i środki Zarządu Dróg Powiatowych w Kluczborku  

Nazwa i adres jednostki 
Telefon służby 

dyżurnej 

Wykaz środków transportu 

 

Ilość osób 

przewidzia-

nych do 

użycia   

w sytuacjach 

kryzysowych 

/gotowość 

2 3 4 5 

Zarząd Dróg              

Powiatowych                            

w Kluczborku 

46 200 Kluczbork 

ul. Jagiellońska 3 

 

 

 

 

Obwód Drogowo             

Mostowy w Wołczynie 

46-250 Wołczyn 

ul. Kluczborska 60 a 

77 41886066 

tel./fax 

77  4186161 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77 4188520 

 

 

 

 

 

Nazwa środka transportu Typ/model: 

Samochód ciężarowy DAEWOO LUBLIN 3  1 

Samochód osobowy FS Lublin   1 

Samochód osobowy OPEL ASTRA CLASSIC                  1 

Samochód ciężarowy RENAULT MANAGER  1 

Samochód osobowy Volkswagen T4                  1 

Samochód osobowy Citroen Berlingo                  2 

Ciągnik rolniczy ZEFIR 85 K                   1 

Ciągnik URSUS U 902    1 

Ciągnik URSUS C 360 3P                  1 

AUTOSAN – przyczepa D-45A   1 

520 PRZYCZEPA LEKKA CIĘŻAROWA  2 

EKOMA18D PRZYCZEPA SPECJALNA (rozdr. Gałęzi)  1 

 

Nazwa maszyny/urządzenia / Typ/model 

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY GCAA2593879                 1 

POMPA SPALINOWA DO WODY WACKER PTA      1 

MŁOT ELEKTRYCZNY WACKER EH 23/220  1 

SKRAPIARKA B-350    1 

SPRĘŻARKA ASB ASB-160                   1 

15 osób 

 

gotowość    

2 godz. 

 

 

8.3.8. Siły i środki Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego                

w Kluczborku 

Nazwa i adres jednostki 
Telefon służby 

dyżurnej 
Środki transportu: 

Ilość osób przewi-

dzianych do użycia  

w sytuacjach kryzy-

sowych - gotowość 

2 3 4 5 

Powiatowy Inspektorat Nadzo-

ru Budowlanego w Kluczborku  

46-200 Kluczbork  

Ul. Żeromskiego 3 

418 09 68 Samochód osobowy Skoda Fabia 

5  

- gotowość   

   4 godziny 
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8.3.9 Siły i środki  Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w  Kluczborku  

Nazwa i adres jednostki 
Telefon służby 

dyżurnej 
Zasoby  

Ilość osób przewi-

dzianych do użycia  w 

sytuacjach kryzyso-

wych - gotowość 

2 3 4 5 

Poradnia Psychologiczno 

Pedagogiczna w Kluczborku  

46-200 Kluczbork 

ul. Sienkiewicza 20B  

77 418 12 63 Psycholodzy  - 5 osób 
5  
 

gotowość  
4 godziny 

 

8.3.10 Siły i środki Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej                             

w Kluczborku  

 

L.p. 
Autobusy / liczba szt. / liczba miejsc Inny sprzęt do użycia  w sytuacji kryzysowej 

1. Autosan H9 – 21           / 6 szt./ 39+12 
 

Samochód osobowy Ford Fiesta  1szt.
   

2. Autosan H10 – 10  / 3 szt. / 43 
 

Samochód osobowy Reno  1szt. 

3. Solbus C9,5                  / 3 szt./ 35+27 
 

Samochód ciężarowy Lublin  1szt. 

4. Solbus C10,5                 / 1 szt.  / 43 
 

Pojazd specjalny ciągnik Skoda 1szt. 

5. Solbus ST11/ I                / 1 szt./ 62 
 

Pojazd specjalny ciągnik Scania 1szt. 

6. Solbus ST10                  / 3 szt. / 35+27 
 

Pojazd specjalny ciągnik Tatra 815TP
 1szt. 

7. IVECO Cacciamali   / 3 szt.  / 28 
 

Przyczepa specjalna Gniot-POL szt. 1 

8. Karosa    / 1 szt. / 52 
 

Podnośnik 6W9 - 2009   szt. 1 

9. VOLVO B10M              / 8 szt. / 48 
 

 

10. VOLVO Vega B7R  / 7 szt. / 50 
 

 

11. Mercedes               / 6 szt. / 50 
 

 

12. Setra   / 1 szt. / 51+12 
 

 

13. IVECO                          / 1 szt.     /20 
 

 

14. Jelcz 090                       / 3 szt.    /43 
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8.3.11  Siły i środki  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku  

Nazwa i adres jednostki 
Telefon służby 

dyżurnej 
Zasoby  

Ilość osób przewi-

dzianych do użycia  w 

sytuacjach kryzyso-

wych - gotowość 

2 3 4 5 

46 –200 Kluczbork 

ul. Sienkiewicza 20 b 

tel / fax 

 77 418 00 30 

 77 410 70 34 

Psycholodzy  - 2 osoby 

3 

Gotowość 4      

godziny 

 

 

 

 

8.3.11 a Siły i środki Powiatowego Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku 

 
 
Nazwa i adres jednostki 

Telefon służby dyżurnej 

 

46-200 Kluczbork ul.Katowicka 23 Tel. 77 417-35 00 
Fax 77 417-35-12 

Siły Środki 
Specjalność / liczba leka-
rzy 

Liczba średniego per-
sonelu medyczne. 

Nazwa sprzętu Liczba 

chirurg – 4 
internista – 3 
pediatra - 3 
ginekolog – 4 
neonatolog- 1 
anestezjolog – 1 
laryngolog – 4 
lekarz bez specjalizacji- 2                                                            

Ogółem - 125 
w tym: 
pielęgniarka - 93 
położna –  24 
rehabilitant -8 
 

Agregat prądotwórczy                             
z autostartem 200 kV 

1 

Samochód osobowy 1 

Samochód dostawczy Ford 1 

Telefon komórkowy - służbowe 22 
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8.3.12. Siły i środki Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego  

 • środki łączności: 

 

Lp. 

 

Siły i środki 

 

Miejsce dysponowania 

 

Uwagi 

1. 
Radiotelefon MOTOROLA                    
GM-360/146-74MHz/12kHz 

 Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego 
(pok.303 Wydział Spraw Obywatelskich,                 
Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia)   

 

2. Radiotelefon stacyjny GM 360  
Powiatowe Stanowisko Kierowania Komendy 
Powiatowej PSP  

 

3. 

Terminal GSM DGT-53   

Zasilacz sieciowy PWR- 8B-12R             
z wbudowanym akumulatorem                  
i głośnikiem /użyczenie 

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego 
pok.303 Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządza-
nia Kryzysowego i Promocji Zdrowia Starostwa 
Powiatowego w Kluczborku 

 

4. 

 

Powiatowa stacja wywoławcza DSP 
15 OC radiowego systemu alarmo-
wania DSP – 50 dla powiatu klucz-
borskiego 

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego 
pok.303 Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządza-
nia Kryzysowego i Promocji Zdrowia Starostwa 
Powiatowego w Kluczborku 

 

5.  Telefony stacjonarne 

Starostwo Powiatowe w Kluczborku: 
 Sekretariat -  77/ 418 52 18 
 Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego 

pok.302 Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządza-
nia Kryzysowego i Promocji Zdrowia)Starostwa 
Powiatowego w Kluczborku                 77/ 418 52 
18 wew. 173,174,116,117 

 

6. 

 

Telefon komórkowy 

 

Na wyposażeniu Powiatowego Centrum                
Zarządzania Kryzysowego  

 

 

 

 

W Starostwie Powiatowym w Kluczborku zatrudnionych jest 99 pracowników. 
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8.3.13 Sprzęt zgromadzony w powiatowym i gminnych  magazynach 

OC/przeciwpowodziowym  

Sprzęt zgromadzony w powiatowym magazynie  OC/przeciwpowodziowym 

 

Lp. Nazwa j.m. 
Stan ogó-

łem 
Forma własności 

1. Beret obrony cywilnej szt. 16 Przekazane z polecenia Dyr. WZK OUW 

2. Czapka futrzana szt. 16 Przekazane z polecenia Dyr. WZK OUW 

3. Bluza ćwiczebna OC męska szt. 16 Przekazane z polecenia Dyr. WZK OUW 

4. Spodnie ćwiczebne OC męskie  szt. 16 Przekazane z polecenia Dyr. WZK OUW 

5. Kurtka ćwiczebna OC męska szt. 16 Przekazane z polecenia Dyr. WZK OUW 

6. Koszula służbowa wojsk lotniczych szt. 16 Przekazane z polecenia Dyr. WZK OUW 

7. Szalik zimowy szt. 16 Przekazane z polecenia Dyr. WZK OUW 

8. Trzewiki ze spinaczami par 16 Przekazane z polecenia Dyr. WZK OUW 

9. Pas brezentowy szt. 16 Przekazane z polecenia Dyr. WZK OUW 

10. Rękawice polowe par 16 Przekazane z polecenia Dyr. WZK OUW 

11. Torba sanitariusza mała szt. 3 Przekazane z polecenia Dyr. WZK OUW 

12. Hełm wojskowy szt. 30 Przekazane z polecenia Dyr. WZK OUW 

13. Piła spalinowa szt. 1 Przekazane z polecenia Dyr. WZK OUW 

14. 
Komplet umundurowania dla formacji 

OC 
kpl 35 Przekazane z polecenia Dyr. WZK OUW 

15. Siekierka oprawna szt. 3 Przekazane z polecenia Dyr. WZK OUW 

16. Oskard p. spicz. 3,0 kg oprawny szt. 2 Przekazane z polecenia Dyr. WZK OUW 

17. Hełm TRAUAX ochronny szt. 10 Przekazane z polecenia Dyr. WZK OUW 

18. Worki polipropylen25 kg szt. 5000 Własność Powiatu Kluczborskiego 

20. Osuszacz kondensacyjny KD 800  szt. 6 Przekazane z polecenia Dyr. WZK OUW 

21. Osuszacz kondensacyjny 45 szt. 2 
Sprzęt użyczony przez Wojewodę Opolskie-

go 

22. Łopata z trzonem szt. 53 Przekazane z polecenia Dyr. WZK OUW 

23. Czapka OC szt. 35 Przekazane z polecenia Dyr. WZK OUW 

24. 
Komp. umundur. dla kadry kierowni-

czej 
kpl 2 

Umowa użyczenia - Wojewoda Opolski / 

WZK OUW 

25. Plandeki ochronne  8m /12m szt. 15 Własność Powiatu Kluczborskiego 

26. 
Indywidualny zestaw ochrony biolo-

gicznej 
kpl 5 Własność Powiatu Kluczborskiego 

27. Płaszcz przeciwdeszczowy szt. 2 Własność Powiatu Kluczborskiego 

28. Latarka samochodowa MD5LED-RC szt. 1 Własność Powiatu Kluczborskiego 

29. Latarka szperacz P4507 szt. 1 Własność Powiatu Kluczborskiego 

30. Wodery rybackie/ buty rybackie szt. 2 Własność Powiatu Kluczborskiego 

31. Śpiwór SEEB 822050 szt. 10 Własność Powiatu Kluczborskiego 

32. Karimata 1 warstwowa METEOR szt. 10 Własność Powiatu Kluczborskiego 
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Sprzęt zgromadzony w magazynie przeciwpowodziowym Urzędu Miejskiego  

w Kluczborku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L.p Miejsce Sprzęt 

1. OSP Kuniów 
Łopaty – 12 szt 

 

2. 
Magazyn Obrony 

Cywilnej 

 

Worki polipropylenowe –  

2500 szt  

Osuszacze – 8 szt. 

Plandeki ochronne – 6 

szt. 
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Sprzęt  obrony cywilnej zgromadzony  w magazynie Urzędu Miejskiego w Wołczynie  

L. p Nazwa  sprzętu j. m. 
Stan 

ogółem 
Uwagi 

1 Maska p. gazowa filtr. SzM z kom. Fon. kpl 5  

2 Maska p. gazowa filtracyjna  SzM – 41M kpl 374  

3 Maska p. gazowa filtracyjna MP-5 kpl 4  

4 Maska p. gazowa filtracyjna MC-1 kpl 400  

5 Przyrząd rozpozn. chemicznego PChR-54  kpl 5  

7 Sygnalizator promieniowania RS-70M kpl 3  

8 Rentgenometr sygnalizacyjny KOS-1 kpl 1  

9 Indyw. zestaw samochodowy bez kanistra szt. 2  

11 Pochłaniacz wielogazowy P-5 szt. 25  

12 Aparat tel. polowy induktorowy AP-48 szt. 2  

15 Aparat telefoniczny polowy MB-66 szt. 5  

16 Łącznica tel. polowa induktorowa ŁP-10 kpl 5  

17 Kabel tel. polowy lekki PKL-2 km 3  

18 Bęben do kabla tel. polowego szt. 18  

19 Zwijak do kabla tel. polowego szt. 9  

20 Zestaw narzędziowy Nr 259 szt. 1  

21 Kompas AK szt. 1  

22 Mundur ćwiczebny OC - męski kpl 1  

23 Opatrunek osobisty szt. 10  

24 Torba sanitariusza mała szt. 5  

25 Regały magazynowe szt. 8  
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Sprzęt zgromadzony w magazynie przeciwpowodziowym Urzędu Miejskiego                         

w Wołczynie  

Lp Nazwa sprzętu j.m 
Stan 

ogółem 
uwagi 

1. Worek na piasek szt. 1080 

Lokalizacja  

Plac PGKiM        

w Wołczynie 

2. 
Zapora przeciwpowodziowa ( średnica 400 mm, 

długość 10 m )  
szt. 2 

3. Łopata szt. 19 

4. Buty gumowe krótkie Para 16 

5. Wodery Para 2 

6. Płaszcz przeciwdeszczowy szt. 4 

7. Koc wełniany szt. 10 

8. Plandeka ochronna (8 m x 12 m) szt. 26  

9. Napełniacz worków przeciwpowodziowych szt. 1  

10. Rękawice ochronne para 11  

11. Megafon TM-27 szt. 4  

12. Piasek tona 55 

Lokalizacja  

Plac PGKiM                  

w Wołczynie 

13. Agregat prądotwórczy 5 kW szt. 1  
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Sprzęt zgromadzony w magazynie OC/przeciwpowodziowym Urzędu Gminy Byczyna 
 

L.p Nazwa sprzętu j.m. 
Stan 

ogółem 
Uwagi 

1. 
Maska p – gaz filtr. SzM-14M 

kpl. 60  

2. Maska p -gaz. filtMr. P -5 kpl. 4  

3. Maska p - gaz. filtrac. MC kpl. 295  

4. Część twarz. maski p- gaz MC-1 szt. 25  

5. Przyrz. rozpoz. Chem. PChR-54M szt. 1  

6. Sygnalizator. Promieniowania R. S-70M szt. 3  

7. Rentgen. sygnalizac. Kos-1 km 1  

8. RentgenoradiometDr P-66 szt. 1  

9. Ind. zest. sam. Bez kanistra kpl. 2  

10. Pochłaniacz wielogazowy P-5 szt. 25  

11. Radiotelefon GM-350 szt. 1  

12. Syrena Druhna szt. 2  

13. Opatrunek osobisty szt. 77  

14. Indywidualny pakiet pchem. IPP kpl. 100  

15.  Plandeki ochronne  10m X 20 m szt. -  

16. Plandeki ochronne  8m X 12 m szt. 4  

17. Worki na piasek szt. 1250  

18. Wykaszarki  szt. 2  

19. Szpadle szt. 10  

20. Łopaty szt. 5  

21. Kosy  szt. 4  

22. Siekiery szt. 2  

23. Buty gumowo- filcowe para 10  
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Sprzęt zgromadzony  w magazynie przeciwpowodziowym 

Urzędu Gminy Lasowice Wielkie mieszczący się w budynku Gimnazjum                                   

w Lasowicach Wielkich 

 

Lp. Nazwa sprzętu Jedn. 

Miary 

Ilość sprzętu przechowywanego w 

magazynie 

OC/przeciwpowodziowym 

Uwagi 

1 2 3 6 8 

1 Osuszacz KD-800 Szt 2  

2 Spodniobuty Par 4  

3 Gumofilce Par 10  

4 Gumowce Par 10  

5 Szpadel ogrodniczy Szt 10  

6 Łopaty piaskowe Szt 10  

7 Worki Szt 3000  

8 Plandeka ochronna  

10 X 14 

Szt 2  

9 Plandeka ochronna 

12 X 18 

Szt 5  
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Sprzęt służący do zabezpieczeń od skutków huraganowego wiatru/trąby               

powietrznej       

Zestawienie plandek ochronnych w powiecie oraz wykaz dysponentów 

 

L.P. 
Powiat / gmi-

na 
Dysponent 

Ilość posiada-
nych szt. 

Wielkość plandeki              
w metrach 

1. 
Powiat 
Kluczborski 

Mieczysław 
Zaleciński/ 
  
Rafał Micha-
lewski 

15 szt. 8 X 12 

2. 
 
 

Gmina       
Kluczbork 
 
 

Wojciech 
Smolnik/ 
Łukasz            

Ślusarek 

 
6 szt. 

 
8 X 12 

 

3. 
Gmina Woł-

czyn  
Andrzej Maliń-

ski 
26 szt.  8 X 12 

4. 
 
 

Gmina            
Byczyna 

 
 

Lucjan Kędzia 
 
 

- szt. 
 

4 szt. 
 
 

 
10 X 20 

 
 

8 X 12 
 
 

5. 
Gmina Laso-
wice Wielkie 

Marek Wyrwa  
OSP Chudoba 

2 szt. 10 X 14 

5 szt. 12 X 18 

RAZEM  58 sztuk 
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ZASOBY SPRZĘTOWE POWIATOWEGO I GMINNYCH MAGAZYNÓW              

PRZECIWPOWODZIOWYCH DO WYKORZYSTANIA PODCZAS                                  

WYSTĄPIENIA ZAGROŻENIA POWODZIĄ  

 

Starostwo    

Powiatowe  

w Kluczborku 

Gmina 

Kluczbork 
Gmina Wołczyn 

Gmina 

Byczyna 

Gmina 

Lasowice 

Wielkie 

Motopompa          

pływająca 
  

1 – OSP Wołczyn 

1– OSP Gierałcice 
4 szt. 

8 szt. na 

wyposa-

żeniu OSP 

Agregat           

prądotwórczy 
 1 szt. 

1 – magazyn przeciwpowo-

dziowy UM 

12 – OSP w gminie 

1 szt. 1 szt. 

Worki polipropy-

lenowe 
5000 szt. 2500 szt. 

4080 sztuk– magazyn prze-

ciwpowodziowy UM 
1250 szt. 3000 szt. 

Gumowce   
16 par– magazyn przeciwpo-

wodziowy UM 
10 par 10 par 

Łopata  

do piasku 
53 szt. 12 szt. 

19 sztuk– magazyn przeciw-

powodziowy UM 
12 szt. 5 szt. 

Osuszacz            

kondensacyjny 
8 szt. 8 szt.   2 szt. 

Wodery- buty 

rybackie 
2 pary  

wodery – 2 pary– magazyn 

przeciwpowodziowy UM 
 

4 pary 

spodnio-

buty 

Gumofilce    10 par 10 par 

Szpadel           

ogrodniczy 
  20 sztuk – OSP 8 szt. 10 szt. 

Urządzenie  

do napełniania 

worków 

  
1 sztuka– magazyn przeciw-

powodziowy UM 
 

 

- 

Inny / jaki 

oskard p. spicz.  
2 szt., 
siekiera oprawna 
3 szt., 
piła spalinowa 
1 szt.  
Płaszcz przeciw-

deszczowy – 2 
szt. 

 

magazyn przeciwpowodziowy 
UM: 
Zapora przeciwpowodziowa          
(średnica 400 mm, długość 10 m 

) – 2 szt. 
Płaszcz przeciwdeszczowy –        
10 sztuk 
Rękawice ochronne – 11 par 
Piasek – 55 ton 
Megafon – 4 sztuki 

Siekiera- 
2 szt.  

- 

 

Worki polipropylenowe – ogółem 15 830 szt. 

Tryb uruchamianiania i wykorzystania niezbędnych sił i I środków z powiatowego magazynu 
OC/przeciwpowodziowego w sytuacjach kryzysowych określa Standardowa Procedura           
Operacyjna – SPO 11 - Wykorzystanie sprzętu z magazynu przeciwpowodziowego .  
Dysponenci Magazynów OC/ Przeciwpowodziowych:  
Starostwo Powiatowe: Mieczysław Zaleciński, Rafal Michalewski, 
Gmina Kluczbork: Wojciech Smolnik, Łukasz Ślusarek, 
Gmina Wołczyn: Andrzej Maliński, 
Gmina Byczyna: Lucjan Kędzia, 
Gmina Lasowice Wielkie: Marek Wyrwa 
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9.Zespół przedsięwzięć na wypadek sytuacji                      

kryzysowej  
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9.1 Zadania w zakresie monitorowania zagrożeń 

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

POSTĘPOWANIE STANDARDOWE – BEZ WZGLĘDU NA RODZAJ ZAGROŻENIA  

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

POŻARNEJ W KLUCZBORKU 
3. KOMENDA POWIATOWA POLICJI W KLUCZBORKU 
4. ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OLEŚNIE 
5. REJON W KLUCZBORKU ODDZIAŁU W OPOLU GENE-

RALNEJ DYREKCJI DRÓG KRAJOWYCH i AUTOSTRAD. 
6. INSTYTUT METEOROLOGII i GOSPODARKI WODNEJ                

PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ODDZIAŁ            
WE WROCŁAWIU 

7. REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ                 
WE WROCŁAWIU, POZNANIU 

8. PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. ZAKŁAD LINII 
KOLEJOWYCH W OPOLU  

9. TAURON DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ W OPOLU           
10. POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA Sp. z o.o.    

ODDZIAŁw ZABRZU ZAKŁAD W OPOLU REJON DYS-
TRYBUCJI GAZU W KLUCZBORKU.                                      

11. PRZEDSIĘBIORSTWA ODPOWIEDZIALNE ZA DOSTAWĘ     
I DYSTRYBUCJĘ WODY W POWIECIE KLUCZBORSKIM; 

 -   WODOCIĄGI I KANALIZACJA  „HYDROKOM” Sp. z o. o.         
        W  KLUCZBORKU,  
-  ZAKLAD WODOCIĄG ÓW I KANALIZACJI WOŁCZYN Sp, z o.o. 

12.  ECO S.A. ODDZIAŁ ŚLĄSKI REJON EKSPLOATACJI                                
       W KLUCZBORKU 

 
Całodobowy – po-
przez służbę dyżur-
ną/dyżur. 
 
 
 
 
 
 

 
raporty dobowe, 
meldunki okresowe, 
raporty sytuacyjne,  
komunikaty ostrzegaw-
cze, w tym na stronach 
internetowych www. 
 
Każdy podmiot – 
zgodnie z kompeten-
cjami 

 
 uzyskiwanie, przetwarzanie i przekazy-

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

 analizowanie sytuacji na administrowa-
nym terenie, 

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

 sporządzanie raportów dobowych                  
i notatek, meldunków o powstałych za-
grożeniach, 

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

 zapewnienie obiegu informacji                     
na potrzeby zarządzania kryzysowego. 

 

   POWIATOWE CENTRUM ZARZĄDZANIA 
    KRYZYSOWEGO: 
 WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA       

KRYZYSOWEGO W OPOLU 
 PCZK OŚCIENNYCH POWIATÓW, 
 GMINNE SŁUZBY ZARZĄDZANIA KRZYSOWEGO, 

    
 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ 

STRAŻY 
    POŻARNEJ W KLUCZBORKU 
 KOMENDA POWIATOWA POLICJI W KLUCZ-

BORKU 
 WOJEWÓDZKI ZARZĄD MELIORACJI I URZA-

DZEŃ WODNYCH W OPOLU ODDZIAŁ W KLUCZ-
BORKU 

 ZAZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KLUCZBORKU 
 PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE W OPOLU S.A. 

ZAKŁAD LINII KOLEJOWYCH W OPOLU, 
 przedsiębiorcy odpowiedzialni za dystrybucję gazu, 

energii elektrycznej i cieplnej, wody, 
 media. 

 
     POZOSTAŁE PODMIOTY: 

inne jednostki administracji publicznej w zależności            
od kompetencyjnego zakresu odpowiedzialności. 

1. POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZ-
NA W KLUCZBORKU 

2. POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII                           
W KLUCZBORKU 

3. ZARZAD DRÓG POWIATOWYCH W KLUCZBORKU 
4. POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO 

W KLUCZBORKU 
5. WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN                        

i NASIENNICTWA W OPOLU ODDZIAŁ W KLUCZBORKU  
6. WOJEWÓDZKI ZARZĄD MELIORACJI i URZĄDZEŃ 

WODNYCH  W OPOLU ODDZIAŁ W KLUCZBORKU 
7. REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH             

W KATOWICACH: NADLEŚNICTWA NAMYSŁÓW,              
TURAWA, KLUCZBORK, OLESNO ORAZ LEŚNY ZAKŁAD 
DOŚWIADCZALNY SIEMIANICE UNIWERSYTETU             
PRZYRODNICZEGO W POZNANIU 

 
 
 
 
 
 

 
Doraźny – na czas 
występowania zagro-
żenia. 
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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. Powódź 

 
1. INSTYTUT METEOROLOGII                           

I GOSPODARKI WODNEJ                   
PAŃSTWOWY INSTYTUT               
BADAWCZY ODDZIAŁ                     
WE WROCŁAWIU 

 
Biuro Prognoz Meteoro-
logicznych 
Ciągły, przez 24 godziny 
na dobę. 

 
 
 prognozy,  
 ostrzeżenia,  
 komunikaty, w tym na stronie 

www.imgw.pl/index.php  

 
 gromadzenie danych hydrologiczno meteorologicz-

nych, 
 analiza aktualnej sytuacji meteorologicznej i hydro-

logicznej, 
 opracowywanie i przekazywanie zgodnie z rozpo-

rządzeniem Ministra Środowiska z dnia 22 sierpnia 
2007 r. w sprawie podmiotów, którym państwowa służ-
ba hydrologiczno-meteorologiczna i państwowa służba 
hydrogeologiczna są obowiązane przekazywać ostrze-
żenia, prognozy, komunikaty i biuletyny oraz sposobu i 
częstotliwości ich przekazywania: 

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

 
 WCZK, 
 PCZK, 
 służby dyżurne Burmistrza i Wójta, 
 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 

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

 
 
Informacja o podejmowanych działaniach w zakresie sterowa-
nia falą powodziową i zdarzeniach mających wpływ na 
transformację fali powodziowej a w szczególności o: decy-
zjach dotyczących zalania polderów, samoczynnym napełnie-
niu się polderów, przerwaniach wałów, podniesieniu korony 
wałów, awariach i katastrofach związanych z obiektami 
gospodarki wodnej zlokalizowanych na terenie woj. opolskie-
go. 

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

 prognozy,  
 ostrzeżenia,  
 komunikaty o bieżącej sytuacji 

hydrologicznej w stanie zagroże-
nia i alarmu hydrologicznego, 

 komunikaty o bieżącej sytuacji 
hydrologicznej w normalnym sta-
nie hydrologicznym, 

 komunikaty na stronie 
imgw.pl/index.php 

 
Regionalna Stacja 
Hydrologiczno-
Meteorologiczna                 
w Opolu 

 Całodobowy. 

 
 komunikaty o bieżącej sytuacji 

hydrologicznej w stanie zagroże-
nia i alarmu hydrologicznego dla 
terenu województwa opolskiego. 

imgw.pl/index.php 

 
2. REGIONALNY ZARZĄD                 

GOSPODARKI WODNEJ                             
WE WROCŁAWIU, POZNANIU   

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

 
 odczyty z wodowskazów  na 

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

 dane  o poziomie piętrzenia                     
i wielkości zrzutu ze zbiornikach 
wodnych, 

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

 
 systematyczne zbieranie, gromadzenie i prognozo-

wanie rozwoju sytuacji hydrologiczno-
meteorologicznej,  w układzie krótko i długotermino-
wym, 

 analizowanie sytuacji na administrowanym terenie, 
 sporządzanie raportów dobowych i notatek służbo-

wych o powstałych zagrożeniach powodziowych mo-
gących prowadzić do sytuacji kryzysowej. 

 
 WCZK, 
 razie potrzeby (na  żądanie) do centrów 

zarządzania kryzysowego powiatowych i służby 
dyżurne Burmistrza i Wójta. 

 
 

 

3. WOJEWÓDZKI ZARZĄD            
MELIORACJI I URZĄDZEŃ            
WODNYCH W OPOLU ODDZIAŁ                               
W KLUCZBORKU 

 

Doraźny – na czas 
występowania zagroże-
nia: 
oględziny w terenie 
stanów rzek oraz zbiorni-
ków.  

 

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

 

prognozowanie rozwoju sytuacji w układzie krótko                   
i długoterminowym współdziałanie z administracją pu-
bliczną i innymi instytucjami w sytuacjach kryzysowych 
w ramach informowania o aktualnej sytuacji na admini-
strowanym terenie. 

 
 Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń 

Wodnych w Opolu, 

 WCZK    
PCZK, 

   służby dyżurne Burmistrza i Wójta, 
 
 

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

Tryb pracy Rodzaje informacji Zadania w zakresie monitorowania Wymiana informacji 

1. Powódź 

 
4. POWIATOWA STACJA SANITARNO 

- EPIDEMIOLOGICZNA                          
w KLUCZBORKU 

 
Zbieranie i analizowanie 
informacji z terenu powia-
tu w normalnej sytuacji 
hydrologicznej.  

 dane statystyczne zarejestrowa-
nych  zachorowań, 

 wykaz stałych nosicieli  pałeczek 
duru i paraduru brzusznego, 

 informacje odnośnie zapotrzebo-
wania 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 ewa-
kuowanych, 

 informacje o zalanych zakładach 
pracy stosujących  niebezpieczne 
substancje chemiczne, 

 zaopatrzenie w wodę przeznaczo-
ną 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  
www.pssekluczbork.pl 

 
 analizowanie sytuacji epidemiologicznej  chorób 

zakaźnych w powiecie kluczborskim, 
 nadzór nad stałymi nosicielami pałeczek duru  brzusz-

nego na zalanych terenach, 
 zabezpieczenie  środków  dezynfekcyjnych  dla 

zalanych podmiotów leczniczych i dezynfekcji studni         
poprzez pozyskiwanie ich z bazy rezerw materiało-
wych.  

 zapewnienie (w razie potrzeby) sprawnego przeprowa-
dzenia niezbędnych szczepień ochronnych,   

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

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

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

 współdziałanie z komórkami organizacyjnymi WSSE, 
 analizowanie sytuacji w zakresie sprawowanego 

nadzoru, 
 sporządzanie bieżących raportów w zakresie stanu 

placówek, 
 współpraca z organami prowadzącymi placówki 

oświatowo wychowawcze w zakresie bieżącego pozy-
skiwania informacji dotyczących potrzeb oraz udziela-
nia wskazówek na temat postępowania                            
w sytuacji  zagrożenia powodzią i/lub powodzi, 

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

 
 

 
 Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna 

Opolu, 
 Starosta Kluczborski,  
 Burmistrzowie i Wójt gminy, 
 PCZK,  
 służby dyżurne Burmistrza i Wójta 
 

 
5. POWIATOWY INSPEKTORAT    

WETERYNARII  W KLUCZBORKU 

 
 w godzinach pracy 

Inspektoratu                                
(od 7

30
 - 15

30
), 

 
Stan podwyższonej 
gotowości – w zależno-
ści od skali zagrożenia. 
 
 

 
 raporty,  
 informacje, 
 tabele, 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 analizowanie sytuacji zwierząt na terenie powiatu 

kluczborskiego, 
 nadzorowanie  tworzonych utylizacji utopionych 

zwierząt, 

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

sporządzanie raportów  i tabel dotyczących powstałych 
zagrożeń. 
 
 
 

 

 Wojewódzki Inspektorat Weterynarii, 
 Starostwo Powiatowe w Kluczborku 
 PCZK,  
 służby dyżurne Burmistrza i Wójta, 
 Powiatowa Stacja Sanitarno – 

Epidemiologiczna w Kluczborku, 
 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 

w Kluczborku, 
 Komenda Powiatowa Policji w Kluczborku, 
inne jednostki administracji publicznej                        
w zależności od rozwoju sytuacji. 
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Odpowiedzialny za prowadzenie 
monitoringu 

Tryb pracy Rodzaje informacji Zadania w zakresie monitorowania Wymiana informacji 

2. Pożary 
 

1.KOMENDA POWIATOWA              
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ     
W KLUCZBORKU 

 

Tryb pracy – całodobo-
wy poprzez służbę 
dyżurną na Stanowisku 
Kierowania Komendy 
Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej. 
 

 

 meldunki okresowe, 
 raporty sytuacyjne,  
 komunikaty za pomocą technicz-

nych środków łączności, 
 komunikaty na stronie 

www.straz.kluczbork.pl 
 

 

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

instytucjami i służbami w zakresie analiz i prognoz po-
przez: 
– sporządzanie raportów dobowych i notatek 
   służbowych o powstałych zagrożeniach  
   mogących prowadzić do sytuacji kryzysowej,                       
– przekazywanie komunikatów, ostrzeżeń   

   i innych niezbędnych informacji do  
   określonych instytucji i służb, 

 zapewnienie obiegu informacji na potrzeby PCZK, 
uzyskiwanie, przetwarzanie  i przekazywanie informacji o zaistniałym zdarzeniu               

na potrzeby kierowania, dowodzenia i współdziałania,         
w szczególności dla zespołów funkcjonalnych powołane-
go sztabu dowódcy operacji w zakresie rozpoznania, 
analizowania i prognozowania rozwoju sytuacji. 

 

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

Medycznego, 
- Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna   
w Kluczborku, 

 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego           
w Kluczborku, 

 zarządcy dróg. 
 

2.NADLEŚNICTWA ; TURAWA,           
NAMYSŁÓW, KLUCZBORK,             
OLESNO ORAZ LEŚNY ZAKŁAD                    
DOSWIADCZALNY SIEMIANICE 

 

 

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

 

1. stopień zagrożenia pożarowego  
2. komunikaty na stronie 

www.katowice.lasy.gov.pl 
3. www.cilp.lasy.gov.pl/web/opole/oc

hronaprzeciwpozarowa 
    www.lzd-siemianice.home.pl 

 

 

- ustalanie stopnia zagrożenia pożarowego lasu, 
- wykrywanie pożarów.  

 

4. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych               
w Katowicach, 

5. Rejonowe Punkty Alarmowo-Dyspozycyjny               
w Nadleśnictwach, 

    PCZK,     służby dyżurne Burmistrza i Wójta, 
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 
w Kluczborku. 

3. Huraganowy wiatr/trąba powietrzna 
 
1.INSTYTUT METEOROLOGII                           
I GOSPODARKI WODNEJ                   
PAŃSTWOWY INSTYTUT                           
BADAWCZY ODDZIAŁ                                         
WE WROCŁAWIU 

 
 ciągły, dyżur całodo-

bowy prowadzonych 
przez synoptyków me-
teorologicznych z wy-
korzystaniem syste-
mów automatycznych 
pomiarów. 

 
 komunikaty o możliwości wystą-

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

www.imgw.pl/index.php 

 przekazywanie komunikatów, ostrzeżeń i innych 
niezbędnych informacji o rozwoju sytuacji synoptycz-
nej, 

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

 zmiana lub odwołanie ostrzeżenia o niebezpiecz-
nych zjawiskach. 

 
 WCZK, 
 PCZK, 
 służby dyżurne Burmistrza i Wójta, 
 służby dyżurne: Państwowej Straży Pożarnej, 

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

            
2.POWIATOWY INSPEKTORAT           
NADZORU BUDOWLANEGO                     
w KLUCZBORKU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 w godzinach pracy 

urzędu (od 7
30

 – 15
30

), 
 w razie potrzeby 

stały dyżur w WINB w 
olu 

 
 od kierownika budowy (robót), 

właściciela, zarządcy lub użytkow-
nika, 

 informacje pochodzące                  
z środków masowego przekazu; 

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

 zbieranie informacji o zaistniałych katastrofach 
budowlanych na terenie powiatu kluczborskiego , 

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

 współdziałanie z administracją publiczną i innymi 
instytucjami i służbami (przyjmowanie i analiza mel-
dunków dotyczących możliwości wystąpienia zagrożeń 
związanych np. z silnymi wiatrami mogącymi doprowa-
dzić do wystąpienia katastrofy budowlanej). 

 
 

 PCZK, 
 służby dyżurne Burmistrza i Wójta, 
 Komenda Powiatowa Policji w Kluczborku,  
 Komenda Powiatowa Państwowej Straży 

Pożarnej w Kluczborku 
 Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego.  

http://www.katowice.lasy.gov.pl/
http://www.imgw.pl/index.php
http://www.winb.opole.pl/
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3.     ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH 

W KLUCZBORKU. 
   ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH 

      ODDZIAŁ TERENOWY OLESNO,   
       REJON  W KLUCZBORKU ODDZIAŁ     
       W OPOLU GENERALNEJ DYREKCJI    
       DRÓG KRAJOWYCH i AUTOSTRAD    
       

 

 
 patrole drogowe na 

samochodach: 
   – drogi:1 raz na dobę , 

 Punkt  Informacji 
Drogowej (PID) –  

    całodobowo. 

 
 stan zagrożenia do odpowiednich 

centrów zarządzania kryzysowe-
go, 

 komunikaty na stronie  
 www.gddkia.gov.pl 

 
 analizowanie sytuacji na administrowanych   

drogach, 
 systematyczne przekazywanie informacji o sytuacji 

na drogach do odpowiednich instytucji, służb i mediów. 

 GDDKiA  Oddział w Opolu  
 PCZK, 
 służby dyżurne Burmistrza i Wójta 
 Komenda Powiatowa Państwowej Straży   

         Pożarnej w Kluczborku, 
 Komenda Powiatowa Policji w    

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

Odpowiedzialny za prowadzenie 
monitoringu 

Tryb pracy Rodzaje informacji Zadania w zakresie monitorowania Wymiana informacji 

4. Mróz i opady śniegu 
 

1.INSTYTUT METEOROLOGII                           
I GOSPODARKI WODNEJ                   
ODDZIAŁ WE WROCŁAWIU 

 
 dyżur całodobowy 

prowadzonych przez 
synoptyków meteoro-
logicznych           z wy-
korzystaniem syste-
mów automatycznych 
pomiarów. 

 
 komunikaty o możliwości 

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

www.imgw.pl/index.php 

 
 przekazywanie komunikatów, ostrzeżeń i innych 

niezbędnych informacji o rozwoju sytuacji synoptycz-
nej, 

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

 zmiana lub odwołanie ostrzeżenia. 

 
 WCZK, 
 PCZK, 
 służby dyżurne Burmistrza i Wójta 
 służby dyżurne: Państwowej Straży Pożarnej, 

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

 

2.ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH 

  W KLUCZBORKU. 
 ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH 
 ODDZIAŁ TERENOWY OLESNO,   
 REJON  W KLUCZBORKU ODDZIAŁ     
 W OPOLU I GENERALNEJ  DYREKCJi  
 DRÓG KRAJOWYCH i AUTOSTRAD    

       
 

 

 patrole drogowe na 
samochodach: 
– drogi:1 raz na dobę , 

 Punkt  Informacji 
Drogowej (PID) –  

    całodobowo. 

 

 stan zagrożenie do odpowiednich 
centrów zarządzania kryzysowe-
go, 

 komunikaty na stronie 
www.powiatkluczborski.pl 

     www.gddkia.gov.pl 

 

 analizowanie sytuacji na administrowanych dro-
gach, 

 systematyczne przekazywanie informacji o sytuacji 
na drogach do odpowiednich instytucji, służb i mediów. 

 GDDKiA Oddział w Opolu 
 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu 
 PCZK , służby dyżurne Burmistrza i Wójta,  
 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożar-

nej w Kluczborku, 
 Komenda Powiatowa Policji w Kluczborku, 
 media, 

- inne podmioty – w zależności od potrzeb. 

 

3. PKP PLK S.A. ZAKŁAD LINII                 
KOLEJOWYCH  W OPOLU  

 

Okresowo.  
 

 komunikaty, 
 komunikaty na stronie  

www.plk-sa.pl 

 

 monitorowanie torów  pod kątem występowania 
pęknięć szyn, 

 monitorowanie mostów, przepustów, nasypów 
mogących ulec podmyciu. 

 

 dyspozytor Zakładu. 

 

4.  WOJEWÓDZKI ZARZĄD    
    MELIORACJI I URZĄDZEŃ   
    WODNYCH W OPOLU                   
    ODDZIAŁ W  KLUCZBORKU 

 

Doraźny – na czas 
występowania zagroże-
nia: 
 oględziny w terenie 

stanów rzek oraz zbior. 

 

 meldunki sytuacyjne do WCZK, 
 komunikaty na stronie 

www.wzmiuw.opole.pl 
 

 

 prognozowanie rozwoju sytuacji w układzie krótko              
i długoterminowym współdziałanie z administracją pu-
bliczną i innymi instytucjami w sytuacjach kryzysowych 
w ramach informowania o aktualnej sytuacji na admini-
strowanym terenie. 

 

   Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń 
Wodnych w Opolu, 

   PCZK, 
    służby dyżurne Burmistrza i Wójta 

 

5.POWIATOWY I INSPEKTORAT          
NADZORU BUDOWLANEGO                        
w KLUCZBORKU 

 

 w godzinach pracy 
urzędu (od 7

30
 - 15

30
), 

 

 

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

 informacje pochodzące                  
z środków masowego przekazu; 

 od innych instytucji i służb, 
 komunikaty na stronie  

www.winb.opole.pl 

 

 zbieranie informacji o zaistniałych katastrofach 
budowlanych na terenie powiatu kluczborskiego, 

 sprawdzenie właściwości rzeczowej organu nadzoru 
budowlanego – PINB lub WINB w zależności 
od rodzaju obiektu budowlanego i robót budowlanych.. 
współdziałanie z administracją publiczną i innymi insty-
tucjami i służbami (przyjmowanie i analiza meldunków 
dotyczących możliwości wystąpienia zagrożeń związa-
nych np. z podtopieniami, powodzią bądź silnymi wia-
trami mogącymi w konsekwencji doprowadzić do wy-
stąpienia katastrofy budowlanej). 

 

 

 PCZK, 
 służby dyżurne Burmistrza i Wójta, 
 Komenda Powiatowa Policji w Kluczborku,  
 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 

w Kluczborku 
 -     Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego. 
 
 
 
 
 

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

Tryb pracy Rodzaje informacji Zadania w zakresie monitorowania Wymiana informacji 

4. Mróz i opady śniegu 
 

6. TAURON DYSTRYBUCJA S.A.   
ODDZIAŁ W OPOLU   

 

 

Ciągły – Pogotowie 
Energetyczne 

 

 informacje o zagrożeniach w 
pracy sieci przesyłowej, 

 informacje o zakłóceniach i 
awariach w sieci przesyłowej, 

 informację o ograniczeniach 
występujących w przesyle ener-
gii, 

 komunikaty www.tauron-pe.pl 

 

 analizowanie zagrożeń w pracy sieci przesyłowej na 
administrowanym obszarze, 

 udzielanie informacji o stanie pracy sieci przesyło-
wej, 

 wymiana informacji z odbiorcami końcowymi 
przyłączonymi do sieci przesyłowej oraz wytwórcami. 

 

 TAURON DYSTRYBUCJA Oddział w Opolu,  
 PCZK 
 służby dyżurne Burmistrza i Wójta, 
 media, 
 inne podmioty – w zależności od potrzeb. 

5. Susza i upał 
 

1. INSTYTUT METEOROLOGII                           
I GOSPODARKI WODNEJ                   
PAŃSTWOWY INSTYTUT               
BADAWCZY ODDZIAŁ                         
WE WROCŁAWIU 

 

 dyżur całodobowy 
prowadzonych przez 
synoptyków meteoro-
logicznych z wykorzy-
staniem systemów au-
tomatycznych pomia-
rów. 

 

 komunikaty o możliwości wystą-
pienia 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 
 służby dyżurne Burmistrza i Wójta, 
 służby dyżurne: Państwowej Straży Pożarnej, 

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

 

2.NADLEŚNICTWA ; TURAWA,         
NAMYSŁÓW, KLUCZBORK,              
OLESNO ORAZ LEŚNY ZAKŁAD                     
DOSWIADCZALNY SIEMIANICE  

 

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

 

 stopień zagrożenia pożarowego  
 komunikaty na stronie  

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

 

  

 ustalanie stopnia zagrożenia pożarowego lasu, 
 wykrywanie pożarów.  

 

  Rejonowe Punkty Alarmowo-Dyspozycyjny                   
w Nadleśnictwach, 

 nadleśnictwa sąsiednie, 
 PCZK, 
 służby dyżurne Burmistrza i Wójta,  
 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 

w Kluczborku. 
 

3. PKP PLK S.A. ZAKŁAD LINII           
KOLEJOWYCH  W OPOLU   

 

Okresowo – w zależno-
ści od potrzeb. 

 

 Komunikaty, 
 komunikaty na stronie             

www.plk-sa.pl 

 

 monitorowanie torów  bezstykowych czy nie występuje 
deformacja toru, 

 pomiar temperatur szyn bezstykowych. 

 dyspozytor Zakładu. 

 

4. ZARZĄD DRÓG POWIATO-
WYCH 

W KLUCZBORKU. 
   ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH 

      ODDZIAŁ TERENOWY OLESNO,   
       REJON  W KLUCZBORKU ODDZIAŁ     
       W OPOLU GENERALNEJ DYREKCJI   
       DRÓG KRAJOWYCH i AUTOSTRAD    
       

 

 patrole drogowe na 
samochodach: 

   – drogi:1 raz na dobę , 
    Punkt  Informacji 

Drogowej (PID) –  
    całodobowo 

 

 stan zagrożenie do odpowiednich 
centrów zarządzania kryzysowe-
go, 

 komunikaty na stronie 
www.powiatkluczborski.pl 

 www.gddkia.gov.pl 

 

 analizowanie sytuacji na administrowanych drogach, 
 systematyczne przekazywanie informacji o sytuacji        

na drogach do odpowiednich instytucji, służb i mediów. 

 GDDKiA Oddział w Opolu,  ZDW w Opolu 
 PCZK, 
  służby dyżurne Burmistrza i Wójta, 
 Komenda Powiatowa Państwowej Straży 

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

6. Skażenie chemiczno-ekologiczne 
  

1.KOMENDA POWIATOWA             
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻAR-
NEJ  W KLUCZBORKU             

 
Tryb pracy – całodobo-
wy poprzez służbę 
dyżurną na Stanowisku 
Kierowania Komendy 
Wojewódzkiej Państwo-
wej Straży Pożarnej. 

 
 meldunki okresowe, 
 raporty sytuacyjne,  
 komunikaty za pomocą technicz-

nych środków łączności, 
komunikaty na stronie 
www.straz.kluczbork.pl 

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

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

       określonych instytucji i służb, 

Pomiędzy kierującym działaniami ratowniczymi (KDR) 
a poszczególnymi stanowiskami kierowania i dowód-
cami poszczególnych odcinków bojowych,                   
a ponadto:  
 PCZK, służby dyżurne Burmistrza i Wójta, 
 Komenda Powiatowa Policji w Kluczborku, 
 podmioty systemu Państwowego Ratownictwa 

Medycznego, 
-Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna  

   -  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego  

http://www.katowice.lasy.gov.pl/
http://www.powiatkluczborski.pl/
http://www.straz.kluczbork.pl/
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Odpowiedzialny za prowadzenie 
monitoringu 

Tryb pracy Rodzaje informacji Zadania w zakresie monitorowania Wymiana informacji 

6. Skażenie chemiczno-ekologiczne 

    zapewnienie obiegu informacji na potrzeby Centrum 
Operacyjnego Komendy Głównej Państwowej Straży 
Pożarnej i Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, 

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

 

 zarządcy dróg,  
 

2. PKP PLK S.A. ZAKŁAD LINII          
KOLEJOWYCH  W OPOLU    

 
Okresowo – w zależności 

od potrzeb. 

 
 komunikaty, 
 komunikaty na stronie  
         www.plk-sa.pl 
 

 
 monitorowanie przesyłek  towarów wysokiego ryzyka. 

 
 dyspozytor Zakładu. 

7. Zagrożenia związane z wystąpieniem zdarzeń radiacyjnych 
 

1. WOJEWÓDZKA STACJA               
SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA                      
W OPOLU   

 
Zbieranie i analizowanie 
informacji z częstotliwo-
ścią określaną przez 
Państwowego Wojewódz-
kiego Inspektora Sanitar-
nego       w zależności od 
rozwoju sytuacji. 

 
 dane statystyczne liczby zareje-

strowanych  zachorowań, 
 informacje odnośnie zapotrzebo-

wania na środki  dezynfekcyjne w 
Powiatowych Stacjach Sanitarno- 
Epidemiologicznych , 

 sposób zabezpieczenia żywności 
dla ludności, w tym dla zorganizo-
wanego pobytu osób ewakuowa-
nych, 

 zaopatrzenie w wodę przeznaczo-
ną do spożycia, 

 komunikaty na stronie 
www.pssekluczbork.pl 

 
 
 
 

 
 współdziałanie z administracją publiczną i innymi 

instytucjami,  
 sporządzanie raportów  z monitorowania środowiska 

związane z zagrożeniem, 
 wymiana informacji  z właściwymi jednostkami  orga-

nów administracji publicznej. 
 

 
 Powiatowa  Stacja Sanitarno –Epidemiologiczne, 
 PCZK, 
 Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kluczborku. 

 

 

2. POWIATOWY INSPEKTORAT            
WETERYNARII W KLUCZBORKU    

 

 w godzinach pracy 
Inspektoratu                                
(od 7

30
 - 15

30
), 

 
Stan podwyższonej 
gotowości –                    

w zależności od skali 
zagrożenia. 
 
 
 
 

 

 raporty,  
 informacje, 
 tabele,  
 raporty RASFF, 
 komunikaty na stronie 

www.wiw.opole.pl 

 

 analizowanie sytuacji zwierząt na terenie powiatu 
kluczborskiego, 

 nadzorowanie  tworzonych utylizacji zwierząt, 
 współdziałanie z administracją publiczną i innymi 

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

 sporządzanie raportów  i tabel dotyczących po-
wstałych zagrożeń. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Opolu,  
 Starostwo Powiatowe w Kluczborku,      
 PCZK,  
 Powiatowa  Stacja Sanitarno – 

Epidemiologiczna w Kluczborku, 
 Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 

w Kluczborku, 
    Komenda Powiatowa Policji w Kluczborku. 
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8. Zagrożenia epidemiczne i epidemia 
 

1. POWIATOWA STACJA SANITARNO 
- EPIDEMIOLOGICZNA                                 

    W KLUCZBORKU 

 

Zbieranie i analizowanie 
informacji z częstotliwo-
ścią określaną przez 
Państwowego Wojewódz-
kiego Inspektora Sanitar-
nego         w zależności 
od rozwoju sytuacji. 

 

 dane statystyczne dot. liczby 
zarejestrowanych  zachorowań, 

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

 informacje dotyczące zapotrze-
bowania na środki  dezynfekcyjne  

 zbieranie informacji dot. liczby 
dawek niezbędnych szczepionek, 

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

 

 analizowanie sytuacji  epidemiologicznej  chorób 
zakaźnych  w powiecie kluczborskim. 

 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 przewidzia-
nych  do  izolacji i kwarantanny osób. 
 

  

 

 Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna           
w Opolu,  

 PCZK, 
 służby dyżurne Burmistrza i Wójta, 
 Komenda Powiatowa Policji w Kluczborku, 
 Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kluczborku.   

9.1. Zakłócenia w dostawie energii elektrycznej 
 

2. TAURON DYSTRYBUCJA S.A.   
ODDZIAŁ W OPOLU   

 

 

Ciągły – Pogotowie 
Energetyczne 

 

 informacje o zagrożeniach                      
w pracy sieci przesyłowej, 

 informacje o zakłóceniach                           
i awariach w sieci przesyłowej, 

 informację o ograniczeniach 
występujących w przesyle ener-
gii, 

 komunikaty www.tauron-pe.pl 

 

 analizowanie zagrożeń w pracy sieci przesyłowej na 
administrowanym obszarze, 

 udzielanie informacji o stanie pracy sieci przesyło-
wej, 

 wymiana informacji z odbiorcami końcowymi 
przyłączonymi do sieci przesyłowej oraz wytwórcami. 

 

 PCZK, 
 służby dyżurne Burmistrza i Wójta, 
 media, 
 inne podmioty – w zależności od potrzeb. 

9.2. Zakłócenia w dostawie paliwa 
 

1. KOMENDA POWIATOWA POLICJI  
W KLUCZBORKU  

 

Tryb pracy – całodobo-
wy poprzez służbę 
dyżurna na Stanowisku 
Kierowania. 
 
W przypadku zaistnienia 
zagrożenia – każdorazo-
wo ustala podmiot wiodą-
cy.                         
 

 

 meldunki okresowe, 
 raporty sytuacyjne,  
 komunikaty za pomocą technicz-

nych środków łączności, 
 komunikaty na stronie. 
  www.opole.policja.gov.pl 
Adresatami są podmioty współdziała-
jące, w szczególności: PCZK i SK 
KWP w Opolu. 
 

 

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

zbędnych informacji do określonych instytucji i służb, 
 uzyskiwanie, przetwarzanie i przekazywanie informacji 

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

 

 Powiatowy 
 PCZK, 
 Starostwo Powiatowe w Kluczborku, 
 Urzędy Miejskie i Gminy, 
 

9.3. Zakłócenia w dostawie gazu 
 

1. POLSKA SPÓŁKA  GAZOWNICTWA 
SP. Z O.O.  ODDZIAŁ W ZABRZU-
ZAKLAD  W OPOLU REJON            
DYSTRYBUCJI GAZU                             
W KLUCZBORKU 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Ciągły – Pogotowie 
Gazowe. 

 

 informacje o zagrożeniach                         
w pracy sieci przesyłowej, 

 informacje o zakłóceniach                            
i awariach w sieci przesyłowej, 

 informację o ograniczeniach 
występujących w przesyle gazu, 

 komunikaty na stronie  
www.gsgaz.pl 

 

 analizowanie zagrożeń w pracy sieci przesyłowej na 
administrowanym obszarze, 

 udzielanie informacji o stanie pracy sieci przesyło-
wej, 

 wymiana informacji z odbiorcami końcowymi 
przyłączonymi do sieci przesyłowej oraz wytwórcami. 

 
 
 
 
 

 

 PCZK, 
 służby dyżurne Burmistrza i Wójta, 
 media, 
 inne podmioty – w zależności od potrzeb. 

http://www.gsgaz.pl/
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9.4. Zakłócenia w dostawie energii cieplnej 
 

2.ECO S.A. ODDZIAŁ ŚLĄSKI RE-
JON EKSPLOATACJI                          
W KLUCZBORKU  

 

Ciągły – Pogotowie 
Ciepłownicze. 

 

 informacje o zagrożeniach                      
w pracy sieci przesyłowej, 

 informacje o zakłóceniach                        
i awariach w sieci przesyłowej, 

 informację o ograniczeniach 
występujących w przesyle energii 
cieplnej, 

 komunikaty na stronie  
www.ecosa.pl 

 

 analizowanie zagrożeń w pracy sieci przesyłowej na 
administrowanym obszarze, 

 udzielanie informacji o stanie pracy sieci przesyło-
wej, 

 wymiana informacji z odbiorcami końcowymi 
przyłączonymi do sieci przesyłowej oraz wytwórcami. 

 

 PCZK, 
 służby dyżurne Burmistrza i Wójta, 
 media, 
 inne podmioty – w zależności od potrzeb. 

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

-        WODOCIĄGI I KANALIZACJA       
        „HYDROKOM” Sp. z o. o.                       
         W KLUCZBORKU ,  
-       ZAKLAD WODOCIĄG ÓW I  
        KANALIZACJI WOŁCZYN Sp. z o.o., 
      
 

 

Ciągły – Pogotowie 
Wodno-Kanalizacyjne. 

 

 informacje o zagrożeniach                    
w pracy sieci wodociągowej, 

 informacje o zakłóceniach                     
i awariach w sieci wodociągowej, 

 informację o ograniczeniach 
występujących w przesyle wody, 

 komunikaty na stronie  
www.hydrokom.pl 
www.wodociagiwolczyn.pl 
www.byczyna.pl 

 

 analizowanie zagrożeń w pracy sieci wodociągowej 
na administrowanym obszarze, 

 udzielanie informacji o stanie pracy sieci wodocią-
gowej, 

 wymiana informacji z odbiorcami końcowymi 
przyłączonymi do sieci wodociągowej oraz wytwórca-
mi. 

 

 PCZK, 
 Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna               

w Kluczborku, 
 służby dyżurne Burmistrza i Wójta, 
 media, 
 inne podmioty – w zależności od potrzeb. 

 

2.POWIATOWY INSPEKTORAT           
WETERYNARII W KLUCZBORKU 

 

Godziny pracy. 
 
Stan podwyższonej 
gotowości –                   

w zależności od skali 
zagrożenia. 

 

 raporty,  
 informacje, 
 tabele, 
 komunikaty na stronie 

www.wiw.opole.pl 

 

 analizowanie sytuacji zwierząt na terenie powiatu 
kluczborskiego 

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

 utylizacją martwych zwierząt, 
 sporządzanie raportów  i tabel dotyczących powsta-

łych zagrożeń.  

 

 Wojewódzki Inspektorat Weterynarii, 
 PCZK,  
 służby dyżurne Burmistrza i Wójta, 
 Powiatowa Stacja Sanitarno – 

Epidemiologiczna w Kluczborku, 
 Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 

w Kluczborku, 
 Komenda Powiatowa Policji w Kluczborku. 
 
 

10.1. Katastrofy budowlane 
 

1. POWIATOWY  INSPEKTORAT   
NADZORU BUDOWLANEGO                     
W KLUCZBORKU 

 
 w godzinach pracy 

urzędu (od 7
30

 - 15
30

), 
 

 
 od kierownika budowy (robót), 

właściciela, zarządcy lub użytkow-
nika, 

 informacje pochodzące                  
z środków masowego przekazu; 

 od innych instytucji i służb, 
 komunikaty na stronie  

www.winb.opole.pl 

 
 zbieranie informacji o zaistniałych katastrofach budow-

lanych na terenie powiatu kluczborskiego, 
 sprawdzenie właściwości rzeczowej organu nadzoru 

budowlanego – PINB lub WINB w zależności 
od rodzaju obiektu budowlanego i robót budowlanych.. 
współdziałanie z administracją publiczną i innymi insty-
tucjami i służbami (przyjmowanie i analiza meldunków 

dotyczących możliwości wystąpienia zagrożeń związa-
nych np. z podtopieniami, powodzią bądź silnymi wia-
trami mogącymi w konsekwencji doprowadzić do wy-
stąpienia katastrofy budowlanej). 

 
 
 
 
 
 

 
 PCZK, 
 służby dyżurne Burmistrza i Wójta, 
 Starostwo Powiatowe w Kluczborku, 
 Urzędy Miejskie i Gminy, 
 Komenda Powiatowa Policji w Kluczborku,  
 Komenda Powiatowa Państwowej Straży 

Pożarnej w Kluczborku, 

 Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego           
 w  Opolu.  
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10.2. Katastrofy drogowe 
 

2. ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH 
W KLUCZBORKU. 

   ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH 
      ODDZIAŁ TERENOWY OLESNO,   
       REJON  W KLUCZBORKU ODDZIAŁ     
       W OPOLU GENERALNEJ DYREKCJI   
       DRÓG KRAJOWYCH i AUTOSTRAD    
       

 

 
Doraźny – na czas 
występowania zagroże-
nia: 1 raz na dobę. 
 Punkt  Informacji 

Drogowej (PID) –  
    całodobowo 

 
 meldunki okresowe, 
 notatki sytuacyjne, 
 komunikaty na stronie 

www.powiatkluczborski.pl  
    www.gddkia.gov.pl 

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

na drogach do odpowiednich instytucji, służb i mediów. 

 
 GDDKiA Oddział w Opolu 
  Zarząd Dród Wojewódzkich w Opolu, 
 PCZK, służby dyżurne Burmistrza i Wójta  
 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 

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

3. POWIATOWY  INSPEKTORAT   
         NADZORU BUDOWLANEGO                         
         W KLUCZBORKU 
 

 
 w godzinach pracy 

urzędu (od 7
30

 - 15
30

), 
 

 
 od kierownika budowy (robót), 

właściciela, zarządcy lub użytkow-
nika, 

 informacje pochodzące                  
z środków masowego przekazu; 

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

 
 zbieranie informacji o zaistniałych katastrofach budow-

lanych na terenie powiatu kluczborskiego, 
 sprawdzenie właściwości rzeczowej organu nadzoru 

budowlanego – PINB lub WINB w zależności 
od rodzaju obiektu budowlanego i robót budowlanych.. 
współdziałanie z administracją publiczną i innymi insty-
tucjami i służbami (przyjmowanie i analiza meldunków 
dotyczących możliwości wystąpienia zagrożeń związa-
nych np. z podtopieniami, powodzią bądź silnymi wia-
trami mogącymi w konsekwencji doprowadzić do wy-
stąpienia katastrofy budowlanej). 
 

 
 PCZK, 
 służby dyżurne Burmistrza i Wójta, 
 Starostwo Powiatowe w Kluczborku, 
 Urzędy Miejskie i Gminy, 
 Komenda Powiatowa Policji w Kluczborku,  
 Komenda Powiatowa Państwowej Straży             

Pożarnej w Kluczborku, 
 Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego           
   w  Opolu 

10.3. Katastrofy kolejowe 
 

1. PKP PLK S.A. ZAKŁAD LINII              
KOLEJOWYCH  W OPOLU  

 
Okresowo – w zależno-
ści od potrzeb. 

 
 komunikaty, 
 komunikaty na stronie  

www.plk-sa.pl 

 
 monitorowanie miejsc zagrożonych. 

 

 
 dyspozytor Zakładu. 

 
2 POWIATOWY  INSPEKTORAT   
  NADZORU BUDOWLANEGO                         
   W KLUCZBORKU 
 

 
 w godzinach pracy 

urzędu (od 7
30

 - 15
30

), 
 

 
 od kierownika budowy (robót), 

właściciela, zarządcy lub użytkow-
nika, 

 informacje pochodzące                  
z środków masowego przekazu; 

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

 
 zbieranie informacji o zaistniałych katastrofach budow-

lanych na terenie powiatu kluczborskiego, 
 sprawdzenie właściwości rzeczowej organu nadzoru 

budowlanego – PINB lub WINB w zależności 
od rodzaju obiektu budowlanego i robót budowlanych.. 
współdziałanie z administracją publiczną i innymi insty-
tucjami i służbami (przyjmowanie i analiza meldunków 
dotyczących możliwości wystąpienia zagrożeń związa-
nych np. z podtopieniami, powodzią bądź silnymi wia-
trami mogącymi w konsekwencji doprowadzić do wy-
stąpienia katastrofy budowlanej). 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 PCZK, 
 służby dyżurne Burmistrza i Wójta, 
 Starostwo Powiatowe w Kluczborku, 
 Urzędy Miejskie i Gminy, 
 Komenda Powiatowa Policji w Kluczborku,  
 Komenda Powiatowa Państwowej Straży 

Pożarnej w Kluczborku, 
 Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego           
 w  Opolu 

http://www.winb.opole.p/
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11. Zagrożenie wystąpienia lub wystąpienie choroby zwierząt 
 

1.POWIATOWY INSPEKTORAT          
WETERYNARII W KLUCZBORKU 

 

 
Stan pełnej aktywności 
– w zależności od 
potrzeb. 

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

 
Zadania Powiatowego  Lekarza Weterynarii zgodnie         
z Powiatowym Planem Gotowości zwalczania chorób 
zakaźnych zwierząt  polegają  na: 
 
Utrzymaniu stanu gotowości zwalczania  chorób 
zakaźnych zwierząt: 
 analizowanie stanu zagrożenia, wyznaczanie zadań, 

koordynacja działań i nadzór nad czynnościami  lekarzy 
weterynarii. 

 
Po przyjęciu zawiadomienia o podejrzeniu wystąpie-
nia choroby zakaźnej: 
 rejestracja zgłoszeń o podejrzeniu wystąpienia choroby 

zakaźnej dokonanych przez lekarzy weterynarii lub 
inne osoby i instytucje, 

 powiadomienie Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii                           
o zgłoszonym podejrzeniu wystąpienia choroby  za-
kaźnej oraz aktywacja PZK przy PLW. 

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

o wykluczeniu podejrzenia wystąpienia choroby zakaź-
nej. 

 
Po potwierdzeniu wystąpienia w ognisku: 
      powiadomienie Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii                            
 przekazanie informacji o stwierdzeniu choroby 

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

koordynacja działań i przekazywanie informacji                           
o przebiegu zwalczania choroby, 

 przygotowywanie  zasięgu  obszarów: zapowietrzo-
nego i zagrożonego, 

 współdziałanie z instytucjami i organizacjami nie-
zbędnymi do zwalczenia choroby. 

 
 

 Wojewódzki Lekarz Weterynarii, 
 Wojewódzki Inspektorat Weterynarii, 
 Starostwo Powiatowe w Kluczborku, 
 Urzędy Miejskie i Gminy,      
 PCZK,  
 służby dyżurne Burmistrza i Wójta 
 Powiatowa Stacja Sanitarno – 

Epidemiologiczna w Kluczborku, 
 Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożar-

nej w Kluczborku, 
 Komenda Powiatowa Policji w Kluczborku. 
 
 

12. Zagrożenie wystąpienia lub wystąpienie organizmu szkodliwego 
 

1.WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT 
OCHRONY ROŚLIN                                          
I NASIENNICTWA W OPOLU 

ODDZIAŁ W KLUCZBORKU 

 

 
Tryb pracy –  

8 godzinny w terenie. 

 
 komunikaty plakatowe, 
 komunikaty na stronie  

piorin.gov.pl/opole 
 

 komunikaty w prasie lokalnej. 

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

niezbędnych informacji do określonych instytucji i 
służb, 

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

 sporządzanie doraźnych raportów i notatek służbo-
wych o powstałych zagrożeniach. 

 
 

 
 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin                     

i Nasiennictwa w Opolu, 
    PCZK, służby dyżurne Burmistrza i Wójta 
 Starostwo i Urzędy Gmin, 
 Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny        

w Kluczborku, 
 Powiatowy Inspektorat Weterynari  w Kluczborku, 

  Komenda Powiatowa Policji w Kluczborku. 
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Tryb pracy Rodzaje informacji Zadania w zakresie monitorowania Wymiana informacji 

13. Zagrożenia terrorystyczne 
 

1.KOMENDA POWIATOWA POLICJI  
W KLUCZBORKU 

 

 
Tryb pracy – całodobo-
wy poprzez służbę 
dyżurną na Stanowisku 
Kierowania. 
 
W przypadku zaistnienia 
zagrożenia – każdorazo-
wo ustala podmiot wiodą-
cy                         (w 
zależności od eskalacji 
zagrożenia                          
i posiadanych informacji                       
np. niezwłocznie). 
 

 
1. meldunki okresowe, 
2. raporty sytuacyjne,  
3. komunikaty za pomocą technicz-

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

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

niezbędnych informacji do określonych instytucji i 
służb, 

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

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

 zapewnienie obiegu informacji na potrzeby Centrum 
Operacyjnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu, 

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

 
 Komenda Wojewódzka Policji w Opolu, 
 Powiatowy/Gminny Zespół Zarządzania Kryzyso-

wego, 
 PCZK, 
 służby dyżurne Burmistrza i Wójta 
 Starostwo Powiatowe w Kluczborku, 
 Urzędy Miejskie i Gminy, 
 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 

w Kluczborku, 
 Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 
 Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu. 

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

  
2.KOMENDA POWIATOWA              
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻAR-
NEJ  W KLUCZBORKU 

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

 
Tryb pracy – całodobo-
wy poprzez służbę 
dyżurną na Stanowisku 
Kierowania Komendy 
Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej. 
 

 
 meldunki okresowe, 
 raporty sytuacyjne,  
 komunikaty za pomocą tech-

nicznych środków łączności, 
 komunikaty na stronie  
    www.straz.kluczbork.pl 

 

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

instytucjami i służbami w zakresie analiz i prognoz po-
przez: 

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

 

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

Medycznego, 
 Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny                 

w Kluczborku, 
 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego            
 Kluczborku,  

 
3.POWIATOWA STACJA SANITAR-
NO - EPIDEMIOLOGICZNA                        
W KLUCZBORKU 

 
 BIOTERRORYZM 

 

 
Zbieranie i analizowanie 
informacji  

 
 dane statystyczne dotyczące 

liczby zarejestrowanych  zachoro-
wań, 

 informacje dotyczące  zapotrze-
bowania na środki  dezynfekcyjne, 

 zbieranie informacji dot. liczby 
dawek niezbędnych szczepionek, 

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

 komunikaty na stronie  
    www.pssekluczbork.pl 
 

 
 analizowanie sytuacji  epidemiologicznej  chorób 

zakaźnych  w powiecie kluczborskim. 
 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 przewidzia-
nych  do  izolacji i kwarantanny osób. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 Wojewódzka stacja Sanitarno - Epidemiologiczna             

w Opolu, 
 PCZK, 
 służby dyżurne Burmistrza i Wójta 
 Starostwo Powiatowe w Kluczborku, 
 Urzędy Miejskie i Gminy, 
 Komenda Powiatowa Policji w Kluczborku 
 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 

w Kluczborku 
 

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

Tryb pracy Rodzaje informacji Zadania w zakresie monitorowania Wymiana informacji 

13. Zagrożenia terrorystyczne 
 

4.. WOJEWÓDZKI ZARZĄD            
MELIORACJI I URZĄDZEŃ               
WODNYCH W OPOLU ODDZIAŁ                           
W KLUCZBORKU 

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

 
Doraźny – na czas 
występowania zagroże-
nia: 
 oględziny w terenie 

stanów rzek oraz 
zbiorników.  

 
 
 
 
 
 

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

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

długoterminowym współdziałanie z administracją pu-
bliczną i innymi instytucjami w sytuacjach kryzysowych 
w ramach informowania o aktualnej sytuacji na admini-
strowanym terenie. 

 

   Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń 
Wodnych w Opolu, 

  PCZK. 
     służby dyżurne Burmistrza i Wójta, 
 Starostwo Powiatowe w Kluczborku, 

  Urzędy Miejskie i Gminy 
 Komenda Powiatowa Policji w Kluczborku 
 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 

w Kluczborku 

 
 
 

 
5.ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH 

W KLUCZBORKU. 
   ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH 

      ODDZIAŁ TERENOWY OLESNO,   
       REJON  W KLUCZBORKU ODDZIAŁ     
       W OPOLU GENERALNEJ DYREKCJI  
       DRÓG KRAJOWYCH i AUTOSTRAD    

 
W przypadku zdarzeń terrorystycznych, 
w wyniku których uszkodzone zostaną 
mosty, wiadukty, estakady drogowe.     

 
 patrole drogowe na 

samochodach: 
 patrole drogowe na 

samochodach: 
   – drogi:1 raz na dobę , 
    

 Punkt  Informacji 
Drogowej (PID) –  

    całodobowo 
 
 

 
 stan zagrożenie do odpowiednich 

centrów zarządzania kryzysowe-
go, 

 komunikaty na stronie 
www.powiatkluczborski.pl 

    www.gddkia.gov.pl 

 
 

 
 analizowanie sytuacji na administrowanych drogach, 
 systematyczne przekazywanie informacji o sytuacji          

na drogach do odpowiednich instytucji, służb i mediów. 

 
 GDDKiA Oddział w Opolu 
 Zarząd Dród Wojewódzkich w Opolu, 
 PCZK, 
 służba dyżurna Burmistrza i Wójta, 
 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 

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

    6. PKP PLK S.A. ZAKŁAD LINII          
KOLEJOWYCH  W OPOLU  

 
 

 
W przypadku zdarzeń terrorystycznych, 
w wyniku których uszkodzone zostaną 
mosty, wiadukty, estakady kolejowe. 
 
 
 
 
 

 
Okresowo – w zależno-
ści od potrzeb. 

 
 komunikaty, 
 komunikaty na stronie  

www.plk-sa.pl 

 
 monitorowanie miejsc zagrożonych. 

 

 
 dyspozytor Zakładu. 

14. Awaria sieci teleinformatycznych 
 

1.WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY             
STAROSTWA POWIATOWEGO              
W KLUCZBORKU 

 
Odnośnie awarii w Starostwie Powia-
towym w Kluczborku  
 
 
 
 
 

 
W godzinach pracy 
Starostwa Powiatowego 
w Kluczborku  plus 
reagowanie na wezwania. 

 
 awarie sieci teleinformatycznej             

w budynku Starostwa Powiatowe-
go w Kluczborku, 

 komunikaty na stronie 
www.powiatkluczborski.pl 

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

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

instytucjami i służbami w zakresie prognoz i przeciw-
działaniu, 

 minimalizowanie ryzyk wystąpienia awarii również                    
w zakresie ataku cyberterrorystycznego. 

 
 

 
 Sekretarz Powiatu, 
 PCZK, 
 Komenda Powiatowa Policji w Kluczborku. 

 
 

 
 

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

Tryb pracy             Rodzaje informacji Zadania w zakresie monitorowania Wymiana informacji 

15. Strajki, zamieszki i demonstracje 
 

1.KOMENDA POWIATOWA      
POLICJI  W KLUCZBORKU 

 
Tryb pracy – całodobo-
wy poprzez służbę 
dyżurna na Stanowisku 
Kierowania. 
 
W przypadku zaistnienia 
zagrożenia – każdorazo-
wo ustala podmiot wiodą-
cy                         (w 
zależności od eskalacji 
zagrożenia                          
i posiadanych informacji                       
np. niezwłocznie). 
 

 
 meldunki okresowe, 
 raporty sytuacyjne,  
 komunikaty za pomocą technicz-

nych środków łączności, 
 komunikaty na stronie  
 www.opole.policja.gov.pl 
 UWAGA 
Policja na bieżąco pozyskuje informacje 
na temat planowych  (zgłoszonych i nie 
zgłoszonych) protestów społecznych, 
zgromadzeń i imprez masowych. 

 

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

niezbędnych informacji do określonych instytucji i 
służb, 

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

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

 zapewnienie obiegu informacji na potrzeby Stanowiska 
Kierowania Komendy wojewódzkiej  Policji,  

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

 
 Komenda Wojewódzka Policji w Opolu, 
 Powiatowy/Gminny Zespół Zarządzania Kryzyso-

wego, 
 PCZK, 
 Starostwo Powiatowe w Kluczborku, 
 Urzędy Miejskie i Gminy, 
 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 

w Kluczborku, 
 Służba Ochrony Kolei, 
 zarządcy dróg, 
 Pogotowia: techniczne, gazowe, wodne, energe-

tyczne itp.), 
 administracja budynków, 
 Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu 

 

 
2.ZARZĄD DRÓG POWIATO-
WYCH 

W KLUCZBORKU. 
   ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH 

      ODDZIAŁ TERENOWY OLESNO,   
       REJON  W KLUCZBORKU ODDZIAŁ     
       W OPOLU GENERALNEJ DYREKCJI   
       DRÓG KRAJOWYCH i AUTOSTRAD    
 

 
W przypadku  blokady dróg.     

 
 patrole drogowe na 

samochodach: 
   – drogi:1 raz na dobę , 

 Punkt  Informacji 
Drogowej (PID) –  

    całodobowo 

 
 stan zagrożenie do odpowiednich 

centrów zarządzania kryzysowe-
go, 

 komunikaty na stronie 
www.powiatkluczborski.pl 

    www.gddkia.gov.pl 
 

 
 analizowanie sytuacji na administrowanych drogach, 
 systematyczne zbieranie informacji  o  ograniczeniach 

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

drogach do odpowiednich instytucji, służb i mediów. 

 GDDKiA Oddział w Opolu 
 Zarząd Dród Wojewódzkich w Opolu, 
 PCZK, 
 służby dyżurne Burmistrza i Wójta, 
 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 

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

 

 

 

 

 

 

 

http://www.powiatkluczborski.pl/
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9.2. Tryb uruchamiania niezbędnych sił i środków, uczestniczących 

w realizacji planowanych przedsięwzięć na wypadek sytuacji        

kryzysowej. 

 
Tryb uruchamiania sił i środków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej                

w Kluczborku i Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu kluczborskiego 
 
 

Państwowa Straż Pożarna 
 
Ocena możliwości                         
wykorzystania sił                         
i środków 

 
Stała gotowość do podjęcia działań.  
 

 
Przyjęty tryb uruchamiania 
 

poprzez Powiatowe Stanowisko Kierowania Komendanta                
Powiatowego PSP. 

Czas uzyskania pełnej  
gotowości do działań 

 
• w przypadku standardowych działań – na terenie powiatu kluczbor-
skiego – do 1 minuty, 
• w przypadku formowania kompanii batalionu Centralnego Odwodu 
Operacyjnego lub kompanii Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego: 
- czas wyjazdu – do 15 minut, 
- 60 minut dla kompanii WOO do osiągnięcia miejsc koncentracji, 
- 120 minut dla kompanii COO do osiągnięcia miejsc koncentracji. 
 

 
Ochotnicze Straże Pożarne (OSP) 

 
Ocena możliwości                  
wykorzystania sił                            
i środków 

 
Stała gotowość do podjęcia działań. 
 

 
Przyjęty tryb uruchamiania 

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

 
Czas uzyskania pełnej  
gotowości do działań 

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

 
Tryb uruchamiania sił i środków Komendy Powiatowej Policji w Kluczborku 

 
 
Ocena możliwości                      
wykorzystania sił                           
i środków 

Do natychmiastowego użycia mogą zostać użyte siły i środki będące 
aktualnie na służbie. Dodatkowe wsparcie nastąpi po ogłoszeniu 
alarmu. 
Siły i środki mogą być wykorzystane m. in.  przy bezpośrednich dzia-
łaniach ratowniczych, alarmowania i ostrzegania oraz prowadzeniu  
działań porządkowych. 

 
Przyjęty tryb uruchamiania 

 
Tryb uruchamiana sił i środków odbywa się na podstawie decyzji 
Komendanta Powiatowego Policji w Kluczborku. 

 
Czas uzyskania pełnej              
gotowości do działań 

 
Maksymalnie 3 godziny. 
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Tryb uruchamiania sił i środków Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kluczborku 
 
 
 
 
Ocena możliwości                     
wykorzystania sił                                   
i środków 

 
W przypadku zagrożeń weterynaryjnych – 100%.  
Zespoły osobowe gotowe do podjęcia działań w wyznaczonym    
czasie zgodnie z planami gotowości. 
 

 
Przyjęty tryb uruchamiania 

 
Telefoniczny zgodnie z Planem powiadamiania o zagrożeniach                     
i wystąpieniach zagrożeń. 

 
Czas uzyskania pełnej                
gotowości do działań 

 
6-12 godz.  

 
 
 
 

Tryb uruchamiania sił i środków Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej                 
w Kluczborku 

 
 
 
 
Ocena możliwości                         
wykorzystania sił                               
i środków 

 
W przypadku dyspozycyjności osób – 100%. 
Środki  ochrony osobistej – dla dwóch osób (kombinezony i ochrony 
dróg oddechowych).  
Możliwość pozyskania środków przez Agencję Rezerw Materiało-
wych (zgodnie z przyjętymi procedurami przyjęcia / przekazania to-
warów ze składnic Agencji Rezerw Materiałowych). 

 
Przyjęty tryb uruchamiania 

Całodobowy telefon alarmowy. 

 
Czas uzyskania pełnej                     
gotowości  do działań 

Od 1 godziny do 12 godzin 

 
 
 
 

Tryb uruchamiania sił i środków Powiatowego Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku  
 

 

Ocena możliwości                       
wykorzystania sił i środków 

 

W przypadku dyspozycyjności osób – 100%. 

 

Przyjęty tryb uruchamiania 
 

Poprzez telefon stacjonarny, komórkowy lub osobiście. 
 

Czas uzyskania pełnej                     
gotowości do działań 

 

Od 5 minut do 12 godzin. 
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Tryb uruchamiania sił i środków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie                            
– Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Kluczborku 

 
 
Ocena możliwości                        
wykorzystania sił i środków 

 
W przypadku dyspozycyjności osób – 100%. 

 
Przyjęty tryb uruchamiania 

 
Telefoniczne powiadomienie koordynatora POIK, który informuje 
odpowiedniego specjalistę.  

 
Czas uzyskania pełnej                     
gotowości do działań 

 
30 minut. 

 
 

Tryb uruchamiania sił i środków Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej                              
w Kluczborku 

 
 
Ocena możliwości                        
wykorzystania sił i środków 

 
W przypadku dyspozycyjności osób – 100%. 

 
Przyjęty tryb uruchamiania 

 
Telefoniczne powiadomienie.  

 
Czas uzyskania pełnej                     
gotowości do działań 

 
- Natychmiast przypadku dyspozycyjności osob. 
- W dni robocze w godzinach 8:00 – 16:00, w przypadku braku            
dyspozycyjności osob do 2 – godzin. 
Po godzinach i dni wolne do 6 godzin 

 
 
 

Tryb uruchamiania sił i środków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego                
w Kluczborku 

 
 
Ocena możliwości                        
wykorzystania sił i środków 

 
W przypadku dyspozycyjności osób – 100%. 

 
Przyjęty tryb uruchamiania 

 
Telefoniczne powiadomienie.  

 
Czas uzyskania pełnej                     
gotowości do działań 

 
Ok. 4 godziny. 

 
 
Tryb uruchamiania środków Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych      

w Opolu Oddział w Kluczborku 
 
 
Ocena możliwości                        
wykorzystania środków 

 
100%, jeśli nie jest wykorzystywany dla własnych potrzeb WZMiUW. 

 
Przyjęty tryb uruchamiania 

 
Telefoniczne powiadomienie Kierownika Oddziału, który podejmuje 
decyzję.  

 
Czas uzyskania pełnej                     
gotowości do działań 

 
Gotowość z chwilą ogłoszenia stanu alarmowego. Wydanie środków 
po telefonicznym zgłoszeniu. 
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9.3. Procedury reagowania kryzysowego, określające sposób 

              postępowania w sytuacjach kryzysowych 
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WYKAZ  

procedur reagowania kryzysowego (PRK) 
 

 

Rodzaj zagrożenia 
Numer           

procedury 
Nazwa procedury Strona 

1. Powódź 
PRK – 1 

 

 
Postępowanie podczas zagrożenia powodziowego lub wystąpienia  
powodzi 

200 

2. Pożary PRK – 2 
 
Postępowanie podczas pożarów 
 

205 

3. Huraganowy wiatr/trąba                  
powietrzna 

 
PRK – 3 

 

 
Postępowanie podczas huraganowych wiatrów i trąb powietrznych 209 

4. Mróz i opady śniegu 
 

PRK – 4 
 

 
Postępowanie podczas mrozów i opadów śniegu 
 

213 

5. Susza i upał 
 

PRK – 5 
 

 
Postępowanie podczas suszy i upałów 217 

6. Skażenia chemiczno-ekologiczne 
 

PRK – 6 
 

 
Postępowanie podczas skażenia chemiczno-ekologicznego 221 

7. Wystąpienie zdarzeń  
   radiacyjnych 

 
PRK – 7 

 

 
Postępowanie podczas wystąpienia zdarzeń radiacyjnych 225 

8. Zagrożenia epidemiczne                    
i epidemia 

 
PRK – 8 

 

 
Postępowanie podczas zagrożenia epidemicznego i epidemii 228 

9.1. Zakłócenia w dostawach  
       energii 

PRK – 9.1 Postępowanie podczas zakłóceń w dostawach energii 232 

9.2. Zakłócenia w dostawach paliwa PRK – 9.2 Postępowanie podczas zakłóceń w dostawach paliwa 234 

9.3. Zakłócenia w dostawach gazu PRK – 9.3 Postępowanie podczas zakłóceń w dostawach gazu 236 
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Rodzaj zagrożenia 
Numer          

procedury 
Nazwa procedury Strona 

9.4. Zakłócenia w dostawach  
       energii cieplnej 

PRK – 9.4 Postępowanie podczas zakłóceń w dostawach energii cieplnej 238 

9.5. Zakłócenia w dostawach wody PRK – 9.5 Postępowanie podczas zakłóceń w dostawach wody 240 

10.1. Katastrofa budowlana  PRK – 10.1 
 

Postępowanie podczas katastrofy budowlanej 
 

242 

10.2. Katastrofa drogowa PRK – 10.2 
 

Postępowanie podczas katastrofy drogowej 
 

245 

10.3. Katastrofa kolejowa  PRK – 10.3 
 

Postępowanie podczas katastrofy kolejowej 
 

248 

11. Zagrożenie wystąpienia lub  
      wystąpienie choroby zwierząt 

PRK – 11 
Postępowanie podczas zagrożenia wystąpieniem lub wystąpienia           
choroby zwierząt  

251 

12. Zagrożenie wystąpienia                 
     lub wystąpienie organizmu    
    szkodliwego 

 
PRK – 12 

 

Postępowanie podczas zagrożenia wystąpieniem lub wystąpienia           
organizmu szkodliwego 

254 

13. Zagrożenia terrorystyczne PRK – 13 Postępowanie podczas zagrożenia terrorystycznego 256 

14. Awaria sieci  
      teleinformatycznych 

PRK – 14 Postępowanie podczas awarii sieci teleinformatycznych 259 

15. Strajki, zamieszki  
      i demonstracje  

PRK – 15 Postępowanie podczas strajków, zamieszek i demonstracji 261 
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PRK – 1 – Postępowanie podczas zagrożenia powodziowego lub wystąpienia powodzi 

 
Zadania 

Uprawnienia wynikające                            
z przepisów prawa 

 
Podstawa prawna 

 

STAROSTWO POWIATOWE W KLUCZBORKU 

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

Art.  34 ust. 1
 Hz.1

  , 

 
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie          
powiatowym ( Dz. U.2015. 1445 z późn. .zm.) 

2. Uruchomienie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8  Art.17,pkt.4, 5 

Art. 14, ust. 8
Hz.2

   
 

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz.U.2013.1166 z późn. .zm.) 

3. Kierowanie realizacją zadań ujętych w Powiatowym Planie Zarządzania Kryzysowego. 
 

Art. 17, ust. 2, pkt 1
Hz.3

   

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

 
Art. 17, ust. 2, pkt 1

Hz.3
   

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz.U.2013.1166 z późn. .zm.) 

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

Art. 17, ust. 2, pkt 1
Hz.3

   
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz.U.2013.1166 z późn. .zm.) 

6. Współdziałanie w uruchomieniu zastępczych miejsc szpitalnych – zgodnie z SPO – 41 § 8
Hz.71

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 
2012 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania 
oraz wykorzystywania podmiotów leczniczych na 
potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów  
w tych sprawach (Dz.U.2012. 741). 

7. Powołanie Komisji do spraw ustalenia szkód i szacowania strat  
 spowodowanych przez klęskę żywiołową w mieniu powiatu  –  zgodnie z  SPO – 12  

32 ust. 2, pkt 3 
Hz.4

   

Art. 2 i 17
Hz.20

 

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie   

powiatowym ( Dz. U.2015. 1445 z późn. .zm.) 

 

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 

kryzysowym (Dz.U.2013.1166 z późn. .zm.) 

A PONADTO, W PRZYPADKU WPROWADZENIA STANU KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ LUB STANU WYJĄTKOWEGO – REALIZACJA NW. ZADAŃ: 

1. Wnioskowanie do Burmistrzów i Wójta o wprowadzenie świadczeń rzeczowych i osobistych 
    – zgodnie z SPO – 17  

Art. 22 
Hz.8

   

Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski 

żywiołowej (Dz.U.2014. 333 z późn. zm.) 

 

2. Ogłoszenie zarządzenia lub decyzji Starosty w sprawie wprowadzenia czasowych ograniczeń 
na obszarze  zagrożenia, w tym praw człowieka i obywatela – zgodnie z SPO – 18                  

 
 

 Art. 20, 21, 23 us1. pkt2
Hz.9

   
 

 
 
 
 
 
 
 

 Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski 
 żywiołowej  (Dz.U.2014. 333 z późn. zm.) 
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Zadania 

Uprawnienia                
wynikające                  

z przepisów prawa 

 
Podstawa prawna 

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego 

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

Art. 18.pkt.2  

Art. 16, ust. 2
Hz.16

   

 

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzyso-
wym (Dz.U.2013.1166 z późn. .zm.) 

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

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

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

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

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

7. Współpraca z organami pozarządowymi. 

8. Koordynacja udzielania pomocy humanitarnej. 

Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia 

1.. Wykorzystywanie sprzętu z magazynu przeciwpowodziowego  
    – zgodnie z SPO – 11  § 39 ust. 4

. Hz 7
    

 

Art. 17 ust. 2, pkt.1
Hz.3

    

1..Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego 
 
2. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzy-
sowym (Dz.U.2013.1166 z późn. .zm.) 

3. Koordynowanie wsparcia ewakuacji jednostek samorządu gminnego –zgodnie z SPO– 22  

 oraz zgodnie z „Planem ewakuacji (przyjęcia) ludności II stopnia powiatu kluczborskiego”. 
 

Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego 

1. Działanie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z procedurą  
    SPO – 8  
 

Art. 17, ust. 5 
Hz.18

      
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzyso-
wym (Dz.U.2013.1166 z późn. .zm.) 

Zespół Radców Prawnych, Wydział Organizacyjny 

1. Współudział w opracowaniu zarządzenia Starosty Kluczborskiego w sprawie ogłoszenia (odwo-
łania) stanu pogotowia oraz alarmu przeciwpowodziowego.  

Art.  34 ust. 1
 Hz.1

   

 

Art20, 21, 23 us1 kt2
Hz9 

 § 19 
Hz.24

      

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie          
powiatowym ( Dz. U. 2015. 1445. z późn. .zm.) 

  Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski  żywioło   
wej (Dz.U.2014. 333 z późn. zm.) 

2.Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego 
 

2.Współudział w opracowaniu zarządzenia lub decyzji Starosty  Kluczborskiego w sprawie          
wprowadzenia czasowych ograniczeń na obszarze zagrożenia, w tym praw człowieka                     
i obywatela. 

 
 

Wydział Finansowy 

1.Przeznaczenie środków finansowych  na likwidację szkód i strat  powstałych w  mieniu powiatu   
 oraz  współudział w dofinansowaniu zadań związanych z likwidacją  powstałych szkód w obszarze  
  ochrony środowiska.  
 
 
 
 
 

 Art.32.ust.2, pkt 3
 Hz4

 

  
 
 
 
 
 

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie          
powiatowym ( Dz. U.2015. 1445 z późn. .zm.) 
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Zadania 
Uprawnienia           

wynikające z przepi-
sów prawa 

 
Podstawa prawna 

 

Wydziały: Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa-Budownictwa, Edukacji i Sportu, Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki                           
Nieruchomościami,  Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu, Komunikacji i Transportu, Stanowisko d.s. Ochrony Dóbr Kultury  

1. Współdziałanie  w ocenie i dokumentowaniu szkód i  strat  spowodowanych klęską żywiołową  
na terenie powiatu – zgodnie z SPO – 12    

2. Udział w pracach Komisji do spraw ustalenia szkód i szacowania strat  spowodowanych 
przez klęskę żywiołową w mieniu powiatu zgodnie z SPO – 12   

1. 32 ust. 2, pkt 3 
Hz.4

   

2. § 19
Hz.24

      

1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie          
powiatowym ( Dz. U.2015. 1445 z późn. .zm.) 
2.Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego                 
    w Kluczborku 

POWIATOWE  JEDNOSTKI  ORGANIZACYJNE - POWIATOWE SŁUŻBY, INSPEKCJE,  STRAŻE 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku 

1. Działania Państwowej Straży Pożarnej podczas zagrożenia powodziowego lub wystąpienia   
powodzi – zgodnie z PZK – 3       

1. Art. 1
Hz.28

   
 

2. Art. 25 ust. 1
Hz.29

    

1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży 
    Pożarnej (Dz.U.2013.1340 z późn. .zm.). 
2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 
    przeciwpożarowej  (Dz. U.2016.191) 

Komenda Powiatowa Policji w Kluczborku 
1. Działania Policji podczas zagrożenia powodziowego lub wystąpienia powodzi  
    – zgodnie z PZK – 4     Art. 1 i 6

Hz.30
    

Ustawa z dnia z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji                      
(Dz.U.2015.355 z późn. zm.) 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 
1. Działania Powiatowego  Inspektoratu Nadzoru Budowlanego podczas zagrożenia    powodzio-
wego lub wystąpienia powodzi – zgodnie z  PZK – 5    Art. 84

Hz.31
   

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
(Dz.U.2013.1409 z późn. zm)    

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Kluczborku 
1. Działania Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej  podczas zagrożenia powodziowego lub wystąpie-
nia powodzi – zgodnie z PZK – 2    

    Art. 1
Hz.2

   Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej (Dz. U.2015.1412) 

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

Art. 15, ust. 1
Hz.49

    
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weteryna-
ryjnej (Dz.U.2015.1482) 

2. Dokonywanie analiz i ocen sytuacji epizootycznej. 

3. Sprawowanie nadzoru nad utylizacją zwłok zwierzęcych. 

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

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku 
1. Koordynowanie zadań związanych z udzielaniem pomocy osobom poszkodowanym.           
2.Współudział w udzielaniu pomocy psychologicznej. 

Art. 17 , ust.2,3
Hz.5

     Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu      
kryzysowym (Dz.U.2013.1166 z późn. .zm. ) 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kluczborku 
1.Koordynowanie udzielania  pomocy psychologicznej osobom poszkodowanym. 

 
 Art. 17 , ust.2,3

Hz.5
   Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzyso 

wym (Dz.U.2013.1166 z późn. .zm.) 

Powiatowe Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku 

1.Udzielanie świadczeń zdrowotnych poszkodowanym, rannym i chorym.  Art. 15 
Hz.20

 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. działalności leczniczej 
(Dz. U. 2015.618) 

Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku 
1. Wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu 
2. Wyznaczanie objazdów. 

1. Art. 20
Hz.26

   

 

   Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych  
(Dz.U.2015.460 z późn. zm.) 
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Zadania 

 

Uprawnienia            
wynikające                    

z przepisów prawa  

Podstawa prawna 

 

INNE PODMIOTY 

Rejon w Kluczborku Oddziału Opole Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 

 1. Wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu. Art. 20
Hz.39

   

 
   Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych  
(Dz.U.2015.460 z późn. zm.) 2. Wyznaczanie objazdów. 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu  
1. Wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu.  

1. Art. 20
Hz.26

  
2. §5

Hz.27
   

1 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych  
 (Dz.U.2015.460 z późn. zm.) 
2. Statut Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu. 

2. Wyznaczanie objazdów . 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Opolu  
1. Patrolowanie i monitorowanie linii kolejowej. 

Art. 5 ust. 5
Hz.40

  
Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym 
(Dz.U.2015.1297 z późn. zm.)     

2. Typowanie możliwych objazdów, przygotowanie oznakowania 

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Brzegu 
1. Działania Zespołu Operacyjnego  Wojskowej Komendy Uzupełnień w Brzegu podczas zagrożenia powo-
dziowego lub wystąpienia powodzi         §1 i 2

Hz.21
   

Porozumienie Starosty Kluczborskiego                                          
i Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień                     
w Brzegu z dnia 19 kwietnia 2010roku 

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu Oddział w Kluczborku 
1. Działania Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Oddział w Kluczborku podczas   zagro-
żenia  powodziowego lub wystąpienia powodzi – zgodnie z PZK – 1    

§ 6
Hz.47

 
 

Statut Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń 
Wodnych w Opolu. 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu 

1. Prowadzenie państwowego monitoringu środowiska. Art. 2, ust. 1,  

pkt 2 i 4
Hz.53

   
Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony            
Środowiska  (Dz.U.2013.686 z późn. zm. ). 

2. Przeciwdziałanie poważnym awariom chemiczno-ekologicznym.  

TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu  
1. Monitorowanie sytuacji w przypadku wystąpienia poważnego zagrożenia odnośnie dostaw  
    energii elektrycznej na znacznej części powiatu kluczborskiego 

Art. 4 ust. 1  

i 9c ust. 2
Hz.44

 

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 
(Dz.U.2012.1059 z późn. zm.) 

2. Udostępnienie indywidualnego  zasilania obiektów  wysokiej preferencji . 

3. Prowadzenie działań (w miarę możliwośi), zabezpieczających infrastrukturę energetyczną  
    przed dalsza awaryjnością oraz przywracających skuteczność jej działania. 

4.Utrzymywanie łączności pomiędzy TAURON Dystrybucja S.A., a Powiatowym Centrum Zarządzania           
Kryzy sowego.  

5. Przeprowadzenie oceny potrzeb uruchomienia dodatkowych (zapasowych) źródeł zasilania 
    w obiektach preferencyjnych – zorganizowanie profesjonalnego wykonania podłączeń 
    zapasowych źródeł zasilania z uwzględnieniem odłączeń nieżywotnych obwodów. 
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Zadania 

 

Uprawnienia             
wynikające                    

z przepisów prawa  

Podstawa prawna 

 

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Zabrzu  Zakład w Opolu Rejon Dystrybucji Gazu w Kluczborku 
1. Działanie Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Zabrzu Zakład w Opolu Rejon    
Dystrybucji Gazu w Kluczborku podczas zakłóceń w dostawach gazu – zgodnie z PZK – 9      

Art. 4 ust. 1  

i 9c ust. 1
Hz.45

 

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 
(Dz.U.2012.1059 z późn. zm.) 

Gminy powiatu kluczborskiego 
1. Realizacja zadań zgodnie z gminnymi planami zarządzania kryzysowego. Art. 19

Hz..46
 Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzyso-

wym (Dz.U.2013.1166 z późn. .zm.) 
 

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

Zadania 
Uprawnienia         
wynikające                       

z przepisów prawa 

 
Podstawa prawna 

 

STAROSTWO POWIATOWE W KLUCZBORKU 

Starosta Kluczborski 

1. Uruchomienie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8. Art. 17, ust. 4 i 5
Hz.2)

  Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzyso-
wym (Dz.U.2013.1166 z późn. .zm.) 2. Kierowanie realizacją zadań ujętych w Powiatowym Planie Zarządzania Kryzysowego. Art. 17, ust. 4

Hz.3
   

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

Art. 17, ust. 2, pkt 1
Hz.3

   
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzyso-
wym (Dz.U.2013.1166 z późn. .zm.) 

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

Art. 17, ust. 2, pkt 1
Hz.3

   
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzyso-
wym (Dz.U.2013.1166 z późn. .zm.) 

5. Powołanie Komisji do spraw ustalenia szkód i szacowania strat spowodowanych przez klęskę 
żywiołową   – zgodnie z SPO – 12 

32 ust. 2, pkt 3 
Hz.4

   

Art. 2 i 17
Hz.20

 

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie            
powiatowym ( Dz. U.2015. 1445 z późn. .zm.) 
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzyso-
wym (Dz.U.2013.1166 z późn. .zm.) 

 Współdziałanie w uruchomieniu zastępczych miejsc szpitalnych – zgodnie z SPO – 41. 
 

§ 8
Hz.71

  

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2012 r. 
w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wyko-
rzystywania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne 
państwa oraz właściwości organów  w tych sprawach 
(Dz.U.2012. 741). 

A PONADTO, W PRZYPADKU WPROWADZENIA STANU KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ – REALIZACJA NW. ZADAŃ: 

 Wnioskowanie do Burmistrzów i Wójta o wprowadzenie świadczeń rzeczowych i osobistych –  
zgodnie z SPO – 17  

Art. 22
Hz.8

   
Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski             

żywiołowej (Dz.U.2014. 333 z późn. zm.) 
 

2. Ogłoszenie zarządzenia lub decyzji Starosty w sprawie wprowadzenia czasowych ograniczeń 
na obszarze  zagrożenia, w tym praw człowieka i obywatela – zgodnie z SPO – 18        

 

 Art. 20, 21, 23 us1. 

pkt2
Hz.9

   

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego 

1. Działanie Centrum w przypadku różnych zdarzeń – zgodnie z SPO – 9L  

Art. 18,ust.1 i 2 w zw.  

z art.16, ust. 2
Hz.16

   
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzyso-
wym (Dz.U.2013.1166 z późn. .zm.) 

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

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

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

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

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

7. Współpraca z organizacjami pozarządowymi. 

 8.Koordynacja udzielania pomocy humanitarnej. 
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Zadania 
Uprawnienia                   
wynikające                         

z przepisów  prawa 

 
Podstawa prawna 

 

Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia 

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

§ 39 ust. 4
. Hz 7

    

2. § 19 
Hz.24

      

  1.Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego                 
    w Kluczborku 

2.Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego                 
  w Kluczborku 

2. Koordynowanie wsparcia ewakuacji dla jednostek samorządu terytorialnego  

    – zgodnie z SPO – 22 – oraz zgodnie z „Planem ewakuacji (przyjęcia) ludności 
    II stopnia powiatu kluczborskiego” 

Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego 

1. Działanie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z procedurą  
    SPO – 8  
 

Art. 17, ust. 5
 Hz.18

      
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzyso-
wym (Dz.U.2013.1166 z późn. .zm.) 

Zespół Radców Prawnych, Wydział Organizacyjny 

1.Współudział w opracowaniu zarządzenia lub decyzji Starosty  Kluczborskiego w sprawie          
wprowadzenia czasowych ograniczeń na obszarze zagrożenia, w tym praw człowieka                     
i obywatela. 

 

1. Art20, 21, 23 us1 pkt2  
Hz9 

2.. § 19 
Hz.24

      

 1. Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski   
      żywiołowej (Dz.U.2014. 333 z późn. zm.) 

 2.Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego                 
    w Kluczborku 

Wydziały: Organizacyjny, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa, Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami,                              
Komunikacji i Transportu, Budownictwa, Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu, Stanowisko ds. Ochrony Dóbr Kultury   

1. Współdziałanie  w ocenie i dokumentowaniu szkód i  strat  spowodowanych klęską żywiołową  
na terenie powiatu – zgodnie z SPO – 12  

2. Udział w pracach Komisji do spraw ustalenia szkód i szacowania strat  spowodowanych 
przez klęskę żywiołową w mieniu powiatu zgodnie z SPO – 12  

  

 1. § 19 
Hz.24

   

 2.  32 ust. 2, pkt 3 
Hz.4

   

 

 1.Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego                 
    w Kluczborku 
  2.Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie           
powiato wym ( Dz. U.2015. 1445 z późn. .zm.) 

Wydział Finansowy 

1.Przeznaczenie środków finansowych  na likwidację szkód  i strat powstałych w  mieniu powiatu 
oraz  współudział w dofinansowaniu zadań związanych z likwidacją  powstałych szkód w obszarze  
  ochrony środowiska.  

 Art.32.ust.2, pkt 3
 Hz.4

    
 
 

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powia-    
  towym ( Dz. U.2015. 1445 z późn. .zm.) 

POWIATOWE  JEDNOSTKI  ORGANIZACYJNE - POWIATOWE SŁUŻBY, INSPEKCJE,  STRAŻE 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku 

1. Działania Państwowej Straży Pożarnej podczas pożarów – zgodnie z PZK –3 1. Art. 1
Hz.28

   
 

2. Art. 25 ust. 1
Hz.29

    

1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży 
    Pożarnej  (Dz.U.2013.1340 z późn. .zm.). 
2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie  przeciwpo 
żarowej  (Dz. U.2016.191) 

Komenda Powiatowa Policji w Kluczborku 
1.Działania Policji podczas pożarów – zgodnie z PZK – 4    

 
Art. 1 i 6

Hz.30
    

 

Ustawa z dnia z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji                 
(Dz.U.2015.355 z późn. zm.) 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kluczborku 
1. .Działania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego podczas pożarów     – zgodnie         
z PZK – 5               Art. 84 

Hz.31
    

 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
 
 

(Dz.U.2013.1409 z późn. zm)    
 
 
 



 

207 
 

Zadania 
Uprawnienia                        
wynikające                        

z przepisów  prawa 

 
Podstawa prawna 

 

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

2. Sprawowanie nadzoru nad utylizacją  zwłok zwierzęcych .           

 

Art. 15,, ust. 1
Hz.49

    
 
 

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji              
Weterynaryjnej (Dz.U.2015.1482) 

Powiatowe Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku 

1.Udzielanie świadczeń zdrowotnych poszkodowanym, rannym.  Art. 15 
Hz.20

 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. działalności leczniczej 
(Dz. U. 2015.618) 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku 
1. Koordynowanie zadań związanych z udzielaniem pomocy osobom poszkodowanym.           
2.Współudział w udzielaniu pomocy psychologicznej. 

Art. 17 , ust.2,3
Hz.5

 Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzyso-
wym (Dz.U.2013.1166 z późn. zm.) 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kluczborku 
1.Koordynowanie udzielania pomocy psychologicznej osobom poszkodowanym. 
 

 

Art. 17 , ust.2,3
Hz.5

 Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzyso-
wym (Dz.U.2013.1166 z późn. zm.) 

Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku 
1. Wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu. 1. Art. 20 

Hz.26
   

 
 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych  
  (Dz.U.2015.460 z późn. zm.) 

 2. Wyznaczanie objazdów. 

INNE PODMIOTY 

Rejon w Kluczborku Oddziału Opole Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 

1. Wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu..   Art. 20
Hz.39)

   

 
  Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych  
(Dz.U.2015.460 z późn. zm.) 2. Wyznaczanie objazdów. 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu  

1. Wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu.   Art. 20
Hz.39

  

 2. §5
Hz.27

   

 

1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych  
 (Dz.U.2015.460 z późn. zm.). 
 2. Statut Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu. 2. Wyznaczanie objazdów. 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu 
1. Prowadzenie państwowego monitoringu środowiska. Art. 2, ust. 1,  

pkt 2 i 4
Hz.53

    
Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony          
Środowiska  (Dz.U.2013.686 z późn. zm.). 2. Przeciwdziałanie poważnym awariom chemiczno-ekologicznym.  

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Opolu  
1. Patrolowanie i monitorowanie linii kolejowej i typowanie objazdów, oznakowanie.                                                                                   

Art. 5 ust. 5
Hz.40

   
Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym 
(Dz.U.2015.1297 z późn. zm.)     

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Brzegu   

1. Działania Zespołu Operacyjnego  Wojskowej Komendy Uzupełnień w Brzegu podczas zagroże-
nia pożarami.     §1 i 2

Hz.21
   

Porozumienie Starosty Kluczborskiego                                        
i Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień                     
w Brzegu z dnia 19 kwietnia 2010 roku. 
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Zadania Uprawnienia                       
wynikające                        

z przepisów  prawa 

Podstawa prawna 

 

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Zabrzu  Zakład w Opolu Rejon Dystrybucji Gazu w Kluczborku 
1. Działanie Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Zabrzu Zakład w Opolu Rejon    
Dystrybucji Gazu w Kluczborku podczas zakłóceń w dostawach gazu – zgodnie z PZK – 9      

Art. 4 ust. 1  

i 9c ust. 1
Hz.45

 

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 
(Dz.U.2012.1059 z późn. zm.) 

Zadania 
Uprawnienia                       
wynikające                        

z przepisów  prawa 

 
Podstawa prawna 

 

TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu  
1. Monitorowanie sytuacji w przypadku wystąpienia poważnego zagrożenia odnośnie dostaw  
    energii elektrycznej na znacznej części powiatu kluczborskiego 

Art. 4 ust. 1  

i 9c ust. 2
Hz.44

 

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 
(Dz.U.2012.1059 z późn. zm.) 

2. Udostępnienie indywidualnego  zasilania obiektów  wysokiej preferencji . 

3. Prowadzenie działań (w miarę możliwośi), zabezpieczających infrastrukturę energetyczną  
    przed dalsza awaryjnością oraz przywracających skuteczność jej działania. 

4.Utrzymywanie łączności pomiędzy TAURON Dystrybucja S.A. a Powiatowym Centrum               
Zarządzania  Kryzysowego.  

5. Przeprowadzenie oceny potrzeb uruchomienia dodatkowych (zapasowych) źródeł zasilania 
    w obiektach preferencyjnych – zorganizowanie profesjonalnego wykonania podłączeń 
    zapasowych źródeł zasilania z uwzględnieniem odłączeń nieżywotnych obwodów. 
 

Nadleśnictwa Regionalnej Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach oraz Leśny Zakład Doświadczalny Siemianice  
1. Prowadzenie monitoringu – dozoru zagrożonego rejonu, z wykorzystaniem systemu wież  
    obserwacyjnych (punktów alarmowo-dyspozycyjnych). 

Art. 18 i 35
Hz.48

 
Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach 
(Dz.U.2015.2100) 
 

2. Przekazanie informacji z wież obserwacyjnej (punktów alarmowo-dyspozycyjnych) do  
     Nadleśnictw  w powiecie kluczborskim oraz KP PSP 

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

4. Współdziałanie z podmiotami biorącymi udział w gaszeniu pożarów. 

Urzędy gmin powiatu kluczborskiego 
1. Realizacja zadań zgodnie z gminnymi planami zarządzania kryzysowego. Art. 19 

Hz..46
 Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzyso-

wym  (Dz.U.2013.1166 z późn. .zm.) 
 

 
 

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

Zadania 
Uprawnienia                 
wynikające                       

z przepisów  prawa 

 
Podstawa prawna 

 

STAROSTWO POWIATOWE W KLUCZBORKU 

Starosta Kluczborski 
1. Uruchomienie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8  Art. 17, ust. 4 i 5

Hz.2
  Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzyso-

wym (Dz.U.2013.1166 z późn. zm.) 2. Kierowanie realizacją zadań ujętych w Powiatowym Planie Zarządzania Kryzysowego Art. 17, ust. 4
Hz.3

   

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

Art. 17, ust. 2, pkt 1
Hz.3

   
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzyso-
wym (Dz.U.2013.1166 z późn. zm.) 

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

Art. 17, ust. 2, pkt 1
Hz.3

   
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzyso-
wym (Dz.U.2013.1166 z późn. zm.) 

5. . Powołanie Komisji do spraw ustalenia szkód i szacowania strat spowodowanych przez 
klęskę żywiołową   – zgodnie z SPO – 12 
 

32 ust. 2, pkt 3 
Hz.4

   

Art. 2 i 17
Hz.20 

 

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie           
powiatowym ( Dz. U.2015. 1445 z późn. .zm.) 
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzyso-
wym (Dz.U.2013.1166 z późn. zm.) 

A PONADTO, W PRZYPADKU WPROWADZENIA STANU KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ – REALIZACJA NW. ZADAŃ: 

1. Wnioskowanie do Burmistrzów i Wójta o wprowadzenie świadczeń rzeczowych i osobistych –  

zgodnie z SPO – 17 (s.).     
Art. 22

Hz.8
   

Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski           
żywiołowej (Dz.U.2014. 333 z późn. zm.) 
 

2. Ogłoszenie zarządzenia lub decyzji Starosty w sprawie wprowadzenia czasowych ograniczeń 
na obszarze  zagrożenia, w tym praw człowieka i obywatela – zgodnie z SPO – 18                  

 
 

 Art. 20, 21, 23 us1. 

pkt2
Hz.9

   
 

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego 

1. Działanie Centrum po otrzymaniu ostrzeżenia hydrologiczno-meteorologicznego – silne burze, 

    silne wiatry– zgodnie z SPO – 9B . 
Art. 18,ust.1 i 2 w zw.  

z art.16, ust. 2
Hz.16

   
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzyso-
wym (Dz.U.2013.1166 z późn. zm.) 

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

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

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

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

Art. 18,ust.1 i 2 w zw.  

z art.16, ust. 2
Hz.16

   
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzyso-
wym (Dz.U.2013.1166 z późn. zm.) 

6. Współpraca z organami pozarządowymi. 

7. Koordynacja udzielania pomocy humanitarnej. 
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Zadania 
Uprawnienia                 
wynikające                         

z przepisów prawa 

 
Podstawa prawna 

 

Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia 

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

 

§ 39 ust. 4
. Hz 7

    

 
 

2.. § 19
Hz.24

      

 

1.Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego                 
    w Kluczborku 
 
 
 
 

 2.Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego                 
    w Kluczborku 
 

2. Koordynowanie wsparcia ewakuacji dla jednostek samorządu terytorialnego  

    – zgodnie z SPO – 22   – oraz zgodnie z „Planem ewakuacji (przyjęcia) ludności 
    II stopnia powiatu kluczborskiego” 
 

3. Planowanie wsparcia działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych RP.  
 
 

Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego 

1. Działanie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z procedurą  
    SPO – 8  
 
 
 
 

Art. 17, ust. 5
 Hz.18

      

 

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzyso-
wym (Dz.U.2013.1166 z późn. zm.) 
 
 

Wydział Finansowy 

1.Przeznaczenie środków finansowych  na likwidację szkód i strat powstałych w  mieniu powiatu 
oraz   współudział w dofinansowaniu zadań związanych z likwidacją  powstałych szkód w obszarze  
  ochrony środowiska.  
 
 
 

 Art.32.ust.2, pkt 3
 Hz.4

   
 
  
 

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie              
powiatowym ( Dz. U.2015. 1445 z późn. .zm.) 
 

Zespół Radców Prawnych, Wydział Organizacyjny 

1.Współudział w opracowaniu zarządzenia lub decyzji Starosty  Kluczborskiego w sprawie          
wprowadzenia czasowych ograniczeń na obszarze zagrożenia, w tym praw człowieka                     
i obywatela SPO - 18 

 
 
 
 

1. Art20, 21, 23 us1 pkt2  
Hz9 

2.. § 19
Hz.24

      

 
 

  1. Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski   
żywiołowej (Dz.U.2014. 333 z późn. zm.) 

  2.Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego                 
    w Kluczborku 
 

Wydziały: Organizacyjny, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa, Edukacji I Sportu,  Budownictwa, Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu                 
i Promocji, Stanowisko ds. Ochrony Dóbr Kultury   

1. Współdziałanie  w ocenie i dokumentowaniu szkód i  strat  spowodowanych klęską żywiołową  
na terenie powiatu – zgodnie z SPO – 12 

 

2.Udział w pracach Komisji do spraw ustalenia szkód i szacowania strat  spowodowanych przez 
klęskę żywiołową w mieniu powiatu zgodnie z SPO – 12  

 

  

1. § 19 
Hz.24

   

 
 

2.   32 ust. 2, pkt 3 
Hz.4

  
 

 1.Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego                 
    w Kluczborku 
 
 2.Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie         
powiato wym ( Dz. U.2015. 1445 z późn. .zm.) 
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POWIATOWE  JEDNOSTKI  ORGANIZACYJNE - POWIATOWE SŁUŻBY, INSPEKCJE,  STRAŻE 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku 

1. Działania Państwowej Straży Pożarnej podczas huraganowych wiatrów i trąb powietrznych     – 
zgodnie z PZK – 3    

1. Art. 1
Hz.28

   

2. Art. 25 ust. 1
Hz.29

    

1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży 
    Pożarnej (Dz.U.2013.1340 z późn. .zm.).  
2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie  
    przeciwpożarowej  (Dz. U.2016.191) 

Komenda Powiatowa Policji w Kluczborku 
1. Działania Policji podczas huraganowych wiatrów i trąb powietrznych 
    – zgodnie z PZK – 4  

Art. 1 i 6
Hz.30

    
Ustawa z dnia z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji                 
(Dz.U.2015.355 z późn. zm.) 

Powiatowe Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku 

1.Udzielanie świadczeń zdrowotnych poszkodowanym, rannym .  Art. 15 
Hz.20

 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. działalności leczniczej 
(Dz. U. 2015.618) 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku 
1. Koordynowanie zadań związanych z udzielaniem pomocy osobom poszkodowanym.           
2.Współudział w udzielaniu pomocy psychologicznej. 

Art. 17 , ust.2,3
Hz.5

 Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzyso-
wym (Dz.U.2013.1166 z późn. zm.)     

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kluczborku 
1.Koordynowanie udzielania pomocy psychologicznej osobom poszkodowanym. 

 
Art. 17 , ust.2,3

Hz.5
 Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzyso-

wym (Dz.U.2013.1166 z późn. zm.)     

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kluczborku 

1. Bieżące monitorowanie stanu bezpieczeństwa obiektów budowlanych w zagrożonych rejonach. Art. 84
Hz.31

    
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane                            

 

(t.j. Dz.U.2013.1409 z późn. zm)    

Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku 
1. Monitorowanie sytuacji na drogach, udrażnianie dróg. 1. Art. 20

Hz.26
   

 

 
 

   Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych  
(Dz.U.2015.460 z późn. zm.) 

2. Informowanie społeczeństwa o sytuacji i utrudnieniach na drogach. 

3. Wyznaczanie objazdów. 

INNE PODMIOTY 

Rejon w Kluczborku Oddziału Opole Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 
1. Wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu..   

Art. 20
Hz.39

   
 

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych  
 (Dz.U.2015.460 z późn. zm.) 

2. Wyznaczanie objazdów. 

3. Informowanie społeczeństwa o sytuacji i utrudnieniach na drogach. 4. Udrażnianie dróg 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu  
1. Wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu..   Art. 20

Hz.39
  

 2. §5
Hz.27

   

 

 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych  
 (Dz.U.2015.460 z późn. zm.). 
 2.Statut Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu. 

2. Wyznaczanie objazdów, udrażnianie dróg 

3. Informowanie społeczeństwa o sytuacji i utrudnieniach na drogach. 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Opolu  
1. Patrolowanie i monitorowanie linii kolejowej. 

Art. 5 ust. 5
Hz.40

   

 

Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym 
(Dz.U.2015.1297 z późn. zm.)    

2. Typowanie możliwych objazdów, przygotowanie oznakowania. Informowanie podróżnych                     
i społeczeństwa o sytuacji i uruchamianie komunikacji zastępczej 

3. Współudział w naprawie sieci energetycznych. 
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Zadania 
Uprawnienia                   
wynikające                         

z przepisów prawa 

 
Podstawa prawna 

 

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Brzegu 
1. Działania Zespołu Operacyjnego  Wojskowej Komendy Uzupełnień w Brzegu podczas  
huraganowych wiatrów i trąb powietrznych     §1 i 2

Hz.21
   

Porozumienie Starosty Kluczborskiego                                       
i Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień                     
w Brzegu z dnia 19 kwietnia 2010 roku. 

Nadleśnictwa Regionalnej Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach oraz Leśny Zakład Doświadczalny Siemianice 

1. Monitorowanie sytuacji w lasach. 

Art. 18 i 34
Hz.48

 
Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach 
(Dz.U.2015.2100) 
 

2. Usuwanie wiatrołomów. 

3. Szacowanie szkód. 

TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu  
1. Monitorowanie sytuacji w przypadku wystąpienia poważnego zagrożenia odnośnie dostaw  
    energii elektrycznej na znacznej części powiatu kluczborskiego 

Art. 4 ust. 1  

i 9c ust. 2
Hz.44

 

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 
(Dz.U.2012.1059 z późn. zm.) 

2. Udostępnienie indywidualnego  zasilania obiektów  wysokiej preferencji . 

3. Prowadzenie działań (w miarę możliwośi), zabezpieczających infrastrukturę energetyczną  
    przed dalsza awaryjnością oraz przywracających skuteczność jej działania. 

4.Utrzymywanie łączności pomiędzy TAURON Dystrybucja S.A. a Powiatowym Centrum               
Zarządzania  Kryzysowego.  

5. Przeprowadzenie oceny potrzeb uruchomienia dodatkowych (zapasowych) źródeł zasilania 
    w obiektach preferencyjnych – zorganizowanie profesjonalnego wykonania podłączeń 
    zapasowych źródeł zasilania z uwzględnieniem odłączeń nieżywotnych obwodów. 
 

Urzędy gmin  powiatu kluczborskiego 

1. Realizacja zadań zgodnie z gminnymi planami zarządzania kryzysowego. Art. 19 
Hz..46

 Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzyso-
wym (Dz.U.2013.1166 z późn. zm.)     

 

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

Zadania 
Uprawnienia                        
wynikające                     

z przepisów prawa 

 
Podstawa prawna 

 

STAROSTWO POWIATOWE W KLUCZBORKU 

Starosta Kluczborski 
1. Uruchomienie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8 Art. 17, ust. 4 i 5

Hz.2
   Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzyso-

wym (Dz.U.2013.1166 z późn. zm.)     2. Kierowanie realizacją zadań ujętych w Powiatowym Planie Zarządzania Kryzysowego. 
 

Art. 17, ust. 4
Hz.3

   

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

 
Art. 17, ust. 2, pkt 1

Hz.3
   

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzyso-
wym (Dz.U.2013.1166 z późn. zm.)     

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

Art. 17, ust. 2, pkt 1
Hz.3

   

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzyso-
wym (Dz.U.2013.1166 z późn. zm.)     

5. Powołanie Komisji do spraw ustalenia szkód i szacowania strat spowodowanych przez klęskę 
żywiołową   – zgodnie z SPO – 12 

32 ust. 2, pkt 3 
Hz.4

   

Art. 2 i 17
Hz.20

 

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiato-
wym ( Dz. U.2015. 1445 z późn. .zm.) 
 
 

A PONADTO, W PRZYPADKU WPROWADZENIA STANU KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ – REALIZACJA NW. ZADAŃ:  

1. Wnioskowanie do Burmistrzów i Wójta o wprowadzenie świadczeń rzeczowych i osobistych –     
zgodnie z SPO – 17     
 

Art. 22
Hz.8

   
Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej 
(Dz.U.2014. 333 z późn. zm.) 
 
 
 
 

2. Ogłoszenie zarządzenia lub decyzji Starosty w sprawie wprowadzenia czasowych ograniczeń 
na obszarze  zagrożenia, w tym praw człowieka i obywatela – zgodnie z SPO – 18                  

 

 Art. 20, 21, 23 us1. 

pkt2
Hz.9

   
 

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego 

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

Art. 18,ust.1 i 2 w zw.  

z art.16, ust. 2
Hz.16

   

 
 
 
 
 
 
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzyso-
wym (Dz.U.2013.1166 z późn. zm.)     

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

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

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

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

6. Koordynacja działań ratowniczych organizacji pozarządowych. 

7. Koordynacja udzielania pomocy humanitarnej. 
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Zadania 
Uprawnienia                 
wynikające                        

z przepisów prawa 

 
Podstawa prawna 

 

Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia 

1. Wykorzystywanie sprzętu z magazynu przeciwpowodziowego – zgodnie z SPO – 11 § 39 ust. 4
. Hz 7

    

 
 
 

§ 19 
Hz.24

      

 
 
 
 
 

Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego                 
    w Kluczborku 
 
 

Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego                 
    w Kluczborku 
 
 
 
 

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

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

4. Wnioskowanie do Wojewody o wsparcie działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych RP   
 

Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego 

1. Działanie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z procedurą  
    SPO – 8 

Art. 17, ust. 5
Hz18

 
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzyso-
wym (Dz.U.2013.1166 z późn. zm.)     

Wydzialy: Organizacyjny,Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa, Edukacji i Sportu, Budownictwa, Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu               
i Promocji Powiatu, Stanowisko ds. Ochrony Dóbr Kultury   

1. Współdziałanie  w ocenie i dokumentowaniu szkód i  strat  spowodowanych klęską żywiołową  
na terenie powiatu – zgodnie z SPO – 12 

 

2. Udział w pracach Komisji do spraw ustalenia szkód i szacowania strat  spowodowanych 
przez klęskę żywiołową w mieniu powiatu zgodnie z SPO – 12 

 

   § 19 
Hz.24

      

 

32 ust. 2, pkt 3 
Hz.4

   

 
 
 
 
 

 Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego                 
    w Kluczborku 
1.Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiato-
wym ( Dz. U.2015. 1445 z późn. .zm.) 
 
 
 
 

Zespół Radców Prawnych, Wydział Organizacyjny  
1.Współudział w opracowaniu zarządzenia lub decyzji Starosty  Kluczborskiego w sprawie          
wprowadzenia czasowych ograniczeń na obszarze zagrożenia, w tym praw człowieka                     
i obywatela SPO- 18 

 

1. Art20, 21, 23 us1 pkt2  
Hz9 

2.. § 19 
Hz.24

      

  1. Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski   
      żywiołowej (Dz.U.2014. 333 z późn. zm.) 

 2.Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego                 
    w Kluczborku 

Wydział Finansowy 

1.Przeznaczenie środków finansowych  na likwidację szkód i strat powstałych w  mieniu powiatu 
oraz   współudział w dofinansowaniu zadań związanych z likwidacją  powstałych szkód w obszarze  
  ochrony środowiska.  
 

 Art.32.ust.2, pkt 3
 Hz.4

   
 
 
 

1.Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiato-
wym ( Dz. U.2015. 1445 z późn. .zm.) 
 
  

POWIATOWE  JEDNOSTKI  ORGANIZACYJNE - POWIATOWE SŁUŻBY, INSPEKCJE,  STRAŻE 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku 

1. Wymiana informacji z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego. 1. Art. 1
Hz.28

   
 

2. Art. 25 ust. 1
Hz.29

    

1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży 
    Pożarnej (Dz.U.2013.1340 z późn. .zm.). 
2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 
    przeciwpożarowej  (Dz. U.2016.191) 

2. Współdziałanie z pozostałymi siłami uczestniczącymi w działaniach ratowniczych. 

Uruchamianie w razie potrzeby dodatkowe siły i środki do prowadzenia działań ratowniczych. 
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Zadania 
Uprawnienia                
wynikające                       

z przepisów prawa 

 
Podstawa prawna 

 

Komenda Powiatowa Policji w Kluczborku 
1. Działania Policji podczas mrozów i opadów śniegu – zgodnie z PZK – 4  

Art. 1 i 6
Hz.30

    
Ustawa z dnia z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji                           
(Dz.U.2015.355 z późn. zm.) 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kluczborku 
1. Bieżące monitorowanie stanu bezpieczeństwa obiektów budowlanych w zagrożonych rejonach. 

Art. 84
Hz.31

    
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

                                

(t.j. Dz.U.2013.1409 z późn. zm)    

Powiatowe Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku 

1.Udzielanie świadczeń zdrowotnych poszkodowanym.  Art. 15 
Hz.20

 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. działalności leczniczej 
(Dz. U. 2015.618) 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku 
1. Koordynowanie zadań związanych z udzielaniem pomocy osobom poszkodowanym.            Art. 17 , ust.2,3

Hz.5
     Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu  

kryzysowym (Dz. U. 2013.1166 z późn. zm.). 
Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku 

1. Monitorowanie sytuacji na drogach. 
1. Art. 20

Hz.26
   

 
 

  Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych  
 (Dz.U.2015.460 z późn. zm.) 
 

2. Udrażnianie dróg. 

3. Informowanie społeczeństwa o sytuacji i utrudnieniach na drogach. 

4. Wyznaczanie objazdów. 

INNE PODMIOTY 

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu Oddział w Kluczborku 
1. Działania Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych podczas zagrożenia powo-
dziowego lub wystąpienia powodzi (spowodowane zatorami lodowymi – zgodnie z PZK –1  

§6 
Hz.47 

 

 

Statut Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wod-
nych w Opolu. 

Rejon w Kluczborku Oddziału Opole Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 
1. Monitorowanie sytuacji na drogach. 

Art. 20
Hz.39)

   
 

   Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych  
(Dz.U.2015.460 z późn. zm.) 
 

2. Udrażnianie dróg. 

3. Informowanie społeczeństwa o sytuacji i utrudnieniach na drogach. 

4. Wyznaczanie objazdów. 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu  
1. Monitorowanie sytuacji na drogach. 

Art. 20
Hz.39

  

 2. §5
Hz.27

   

 

 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych  
(Dz.U.2015.460 z późn. zm.) 
 2.Statut Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu. 

2. Udrażnianie dróg. 

3. Informowanie społeczeństwa o sytuacji i utrudnieniach na drogach. 

4. Wyznaczanie objazdów. 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Opolu  
1. Patrolowanie i monitorowanie linii kolejowej. 

Art. 5 ust. 5
Hz.40

   

Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym 

(Dz.U.2015.1297 z późn. zm.)     

 
 
 

2. Typowanie możliwych objazdów, przygotowanie oznakowania. 

3. Informowanie podróżnych i społeczeństwa o sytuacji i uruchamianie komunikacji zastępczej. 

1. Współudział w naprawie sieci energetycznych. 
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Zadania 
Uprawnienia                                     
wynikające                          

z przepisów prawa 

 
Podstawa prawna 

 

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Brzegu 
1. Działania Zespołu Operacyjnego Wojskowej Komendy Uzupełnień w Brzegu podczas mrozów    
i opadów śniegu.  

 

§1 i 2
Hz.21

   

 

Porozumienie Starosty Kluczborskiego                                         
i Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień                     
w Brzegu z dnia 19 kwietnia 2010 roku. 

TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu  
1. Monitorowanie sytuacji w przypadku wystąpienia poważnego zagrożenia odnośnie dostaw  
    energii elektrycznej na znacznej części powiatu kluczborskiego 

Art. 4 ust. 1  

i 9c ust. 2
Hz.44

 

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 
(Dz.U.2012.1059 z późn. zm.) 

2. Udostępnienie indywidualnego  zasilania obiektów  wysokiej preferencji . 

3. Prowadzenie działań (w miarę możliwośi), zabezpieczających infrastrukturę energetyczną  
    przed dalsza awaryjnością oraz przywracających skuteczność jej działania. 

4.Utrzymywanie łączności pomiędzy TAURON Dystrybucja S.A. a Powiatowym Centrum               
Zarządzania  Kryzysowego.  

5. Przeprowadzenie oceny potrzeb uruchomienia dodatkowych (zapasowych) źródeł zasilania 
    w obiektach preferencyjnych – zorganizowanie profesjonalnego wykonania podłączeń 
    zapasowych źródeł zasilania z uwzględnieniem odłączeń nieżywotnych obwodów. 
 

Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A. Oddział Śląski Rejon Eksploatacyjny w Kluczborku 
1. Realizacja zadań zgodnie z posiadanymi planami.     

Art. 4 ust. 1 i 9b
Hz.70

 
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 
(Dz.U.2012.1059 z późn. zm.) 

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Zabrzu  Zakład w Opolu Rejon Dystrybucji Gazu w Kluczborku 
1. Działanie Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Zabrzu Zakład w Opolu Rejon  
Dystrybucji Gazu w Kluczborku podczas zakłóceń w dostawach gazu – zgodnie z PZK – 9      

Art. 4 ust. 1  

i 9c ust. 1
Hz.45

 

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 
(Dz.U.2012.1059 z późn. zm.) 

Podmioty odpowiedzialne za dostawę i dystrybucję wody 
1. Realizacja zadań zgodnie z posiadanymi planami.     

Art. 3, 5 i 6
Hz.82

 
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu 
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 
(Dz.U.2015.139) 

Nadleśnictwa Regionalnej Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach oraz Leśny Zakład Doświadczalny Siemianice 
1. Monitorowanie sytuacji w lasach. 

Art. 18 i 34
Hz.48

 
Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach 
(Dz.U.2015.2100) 

2. Usuwanie wiatrołomów. 

3. Szacowanie szkód. 

Urzędy gmin powiatu kluczborskiego 
1. Realizacja zadań zgodnie z gminnymi planami zarządzania kryzysowego. Art. 19 

.46
 Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzyso-

wym (Dz.U.2013.1166 z późn. zm.)     
 
UWAGA: W przypadku wystąpienia innych zagrożeń – POSTĘPOWAĆ ZGODNIE ZE STOSOWNYMI PROCEDURAMI REAGOWANIA KRYZYSOWEGO 
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PRK – 5 – Postępowanie podczas suszy i upałów 

Zadania 
Uprawnienia                  
wynikające                  

z przepisów prawa 

 
Podstawa prawna 

 

STAROSTWO POWIATOWEW KLUCZBORKU 

Starosta Kluczborski 
1. Uruchomienie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8  Art. 17, ust. 4 i 5

Hz.2
   Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzyso-

wym (Dz.U.2013.1166 z późn. zm.)     
2. Kierowanie realizacją zadań ujętych w Powiatowym Planie Zarządzania Kryzysowego. Art. 17, ust. 4

Hz.3
   

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

Art. 17, ust. 2, pkt 1
Hz.3

   
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzyso-
wym (Dz.U.2013.1166 z późn. zm.)     

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

Art. 17, ust. 2, pkt 1
Hz.3

   
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzyso-
wym (Dz.U.2013.1166 z późn. zm.)     

6. Współdziałanie w uruchomieniu zastępczych miejsc szpitalnych – zgodnie z SPO – 41  § 8 
Hz.71

  

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2012 r. 
w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wyko-
rzystywania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne 
państwa oraz właściwości organów  w tych sprawach 
(Dz.U.2012. 741). 

A PONADTO, W PRZYPADKU WPROWADZENIA STANU KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ – REALIZACJA NW. ZADAŃ: 

1 .Wnioskowanie do Burmistrzów i Wójta o wprowadzenie świadczeń rzeczowych i osobistych –  
zgodnie z SPO – 17   

Art. 22
Hz.8

   

Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej 
(Dz.U.2014. 333 z późn. zm.) 

2. Ogłoszenie zarządzenia lub decyzji Starosty w sprawie wprowadzenia czasowych ograniczeń 
na obszarze  zagrożenia, w tym praw człowieka i obywatela – zgodnie z SPO – 18                  

 

 Art. 20, 21, 23 us1. 

pkt2
Hz.9

   
 

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego 

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

Art. 18,ust.1 i 2 w zw.  

z art.16, ust. 2
Hz.16

   

 
 
 
 
 
 
 
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzyso-
wym (Dz.U.2013.1166 z późn. zm.)     

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

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

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

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

 

6. Koordynacja działań ratowniczych organizacji pozarządowych. 

7. Koordynacja udzielania pomocy humanitarnej. 
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Zadania 
Uprawnienia                      
wynikające                        

z przepisów  prawa 

 
Podstawa prawna 

 

Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia 

1. Planowanie wsparcia działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych RP     
§ 19 

Hz.24
      

 

Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego                 
w Kluczborku 

Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego 

1. Działanie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z procedurą  
    SPO – 8  

Art. 17, ust. 5
Hz18

 
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzyso-
wym (Dz.U.2013.1166 z późn. zm.).     

Zespół Radców Prawnych, Wydział Organizacyjny 

1.Współudział w opracowaniu zarządzenia lub decyzji Starosty  Kluczborskiego w sprawie          
wprowadzenia czasowych ograniczeń na obszarze zagrożenia, w tym praw człowieka                     
i obywatela SPO- 18 

 

1. Art20, 21, 23 us1 pkt2  
Hz9 

2.. § 19 
Hz.24

      

  1. Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski   
żywiołowej (Dz.U.2014. 333 z późn. zm.) 

 2.Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego                 
    w Kluczborku 

Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa 

 
1. Współudział z Urzędami miast i gmin w dokumentowaniu szkód i strat spowodowanych klęską 
żywiołową  – zgodnie z SPO – 12  

 

 § 19 
Hz.24

      

 
 

.Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego                 
 w Kluczborku 

POWIATOWE  JEDNOSTKI  ORGANIZACYJNE - POWIATOWE SŁUŻBY, INSPEKCJE,  STRAŻE 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku 

1. Działanie Państwowej Straży Pożarnej podczas suszy i upałów – zgodnie z PZK – 3   

1. Art. 1
Hz.28

   
 

2. Art. 25 ust. 1
Hz.29

    

1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży 
    Pożarnej (Dz.U.2013.1340 z późn. .zm.). 
2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie  
    przeciwpożarowej  (Dz. U.2016.191) 
 
 

Komenda Powiatowa Policji w Kluczborku 
1. Działania Policji podczas suszy i upałów – zgodnie z PZK – 4  

Art. 1 i 6
Hz.30

    
Ustawa z dnia z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji                     
(Dz.U.2015.355 z późn. zm.) 

Powiatowe Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku 

1.Udzielanie świadczeń zdrowotnych chorym.  Art. 15 
Hz.20

 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. działalności leczniczej 
(Dz. U. 2015.618) 

Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku 
1. Monitorowanie sytuacji na drogach. 

1. Art. 20
Hz.26

  
 
 

    Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych  
  (Dz.U.2015.460 z późn. zm.) 
 
 

2. Informowanie społeczeństwa o sytuacji i utrudnieniach na drogach. 

3. Naprawa uszkodzonych dróg. 

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Kluczborku 

1.Informowania ludności w zakresie postępowania w czasie wystąpienia upałów.               
2.Prowadzenie bieżącego nadzoru kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli. 

Art. 1
Hz.32 

    
 
 

Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej (Dz. U.2015.1412) 
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Zadania 
Uprawnienia                     
wynikające                      

z przepisów  prawa 

 
Podstawa prawna 

 
 

 

Powiatowy Inspektorat  Weterynarii w  Kluczborku 
1. Dokonywanie analiz i ocen sytuacji epizootycznej i bezpieczeństwa produktów pochodzenia 

    zwierzęcego. 

Art. 15,, ust. 1
Hz.49

    
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej 
(Dz.U.2015.1482) 2. Sprawowanie nadzoru nad utylizacją zwłok zwierzęcych. 

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

INNE PODMIOTY 

Rejon w Kluczborku Oddziału Opole Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 
1. Monitorowanie sytuacji na drogach. 

Art. 20
Hz.39

   
 

   Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych  
  (Dz.U.2015.460 z późn. zm.) 
 
 
 
 
 

2. Informowanie społeczeństwa o sytuacji i utrudnieniach na drogach. 

3. Naprawa uszkodzonych dróg 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu  
1. Monitorowanie sytuacji na drogach. 

Art. 20
Hz.39

  

 2. §5
Hz.27

   

 

  1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych  
  (Dz.U.2015.460 z późn. zm.) 
  2.Statut Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu 
 
. 

2. Informowanie społeczeństwa o sytuacji i utrudnieniach na drogach. 

3. Naprawa uszkodzonych dróg. 

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Brzegu   

1. Działania Zespołu Operacyjnego Wojskowej Komendy Uzupełnień w Brzegu podczas suszy 

    i upałów  §1 i 2
Hz.21

   

Porozumienie Starosty Kluczborskiego                                         
i Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień                     
w Brzegu z dnia 19 kwietnia 2010 roku. 

 
 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Opolu  
1. Patrolowanie i monitorowanie linii kolejowej. 

Art. 5 ust. 5
Hz.40

   
Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym 
(Dz.U.2015.1297 z późn. zm.)     

2. Typowanie możliwych objazdów, przygotowanie oznakowania. 

3. Informowanie podróżnych i społeczeństwa o sytuacji i uruchamianie komunikacji zastępczej. 

Współudział w naprawie sieci energetycznych. 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu Oddział w Kluczborku 
1. Działanie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa podczas zagrożenia  
    wystąpieniem lub wystąpienia organizmu szkodliwego – zgodnie z PZK – 17  Art. 79

Hz.77
    

Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin 
(Dz.U.2016.17 z późn. zm.)  
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Zadania 
Uprawnienia         
wynikające                     

z przepisów prawa 

 
Podstawa prawna 

 

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

Art. 3, 5 i 6
Hz.82

 
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu 
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 
(Dz.U.2015.139) 

2. Utrzymywanie łączności pomiędzy służbami podmiotów odpowiedzialnych za dostawę              
i dystrybucję wody, a Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego. 

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

4. Uruchomienie dodatkowych źródeł dostawczych wody. 

Nadleśnictwa Regionalnej Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach oraz Leśny Zakład Doświadczalny Siemianice 

1. Monitorowanie sytuacji w lasach. 
Art. 18 i 34

Hz.48
 

Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach 
(Dz.U.2015.2100) 2. Szacowanie szkód. 

Urzędy gmin powiatu kluczborskiego 
1. Realizacja zadań zgodnie z  gminnymi planami zarządzania kryzysowego. Art. 19

 Hz.46
 Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzyso-

wym (Dz.U.2013.1166 z późn. zm.).     

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

Zadania 
Uprawnienia            
wynikające                            

z przepisów prawa 

 
Podstawa prawna 

 

STAROSTWO POWIATOWE W KLUCZBORKU 

Starosta Kluczborski 
1. Uruchomienie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8 Art. 17, ust. 4 i 5

Hz.2
   

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzyso-
wym (Dz.U.2013.1166 z późn. zm.).     

2. Kierowanie realizacją zadań ujętych w Powiatowym Planie Zarządzania Kryzysowego. Art. 17, ust. 4
Hz.3

   

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

Art. 17, ust. 2, pkt 1
Hz.3

 

  

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

Art. 17, ust. 2, pkt 1
Hz.3

 

  

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzyso-
wym (Dz.U.2013.1166 z późn. zm.).     

5. Powołanie Komisji do spraw ustalenia szkód i szacowania strat spowodowanych przez klęskę 
żywiołową   – zgodnie z SPO – 12 

32 ust. 2, pkt 3 
Hz.4

   

Art. 2 i 17
HHz.20

 

1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powia-
towym ( Dz. U.2015. 1445 z późn. .zm.) 

2. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzy-
sowym (Dz.U.2013.1166 z późn. zm.). 

6. Współudział w uruchomieniu zastępczych miejsc szpitalnych – zgodnie z SPO – 41 § 8 
Hz.71

  

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2012 r. 
w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wyko-
rzystywania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne 
państwa oraz właściwości organów  w tych sprawach 
(Dz.U.2012. 741). 

A PONADTO, W PRZYPADKU WPROWADZENIA STANU KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ – REALIZACJA NW. ZADAŃ: 

1 .Wnioskowanie do Burmistrzów i Wójta o wprowadzenie świadczeń rzeczowych i osobistych –  
zgodnie z SPO – 17   

Art. 22
Hz.8

   

Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski           
żywiołowej(Dz.U.2014. 333 z późn. zm.) 

2. Ogłoszenie zarządzenia lub decyzji Starosty w sprawie wprowadzenia czasowych ograniczeń na 
obszarze  zagrożenia, w tym praw człowieka i obywatela – zgodnie z SPO – 18                  

 

 Art. 20, 21, 23 us1. 

pkt2
Hz.9

   
 

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego 

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

Art. 18,ust.1 i 2 w zw.  

z art.16, ust. 2
Hz.16

   

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzyso-
wym (Dz.U.2013.1166 z późn. zm.).     
 

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

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

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

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

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

7. Współpraca z organami pozarządowymi. 

8. Koordynacja udzielania pomocy humanitarnej. 
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Zadania 
Uprawnienia            
wynikające                            

z przepisów prawa 

 
Podstawa prawna 

 

Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia 

1. Wykorzystywanie sprzętu z magazynu ppow. – zgodnie z SPO – 11   
 
  1. § 39 ust. 4

. Hz 7
    

 
 

2.. § 19
Hz.24

 

 
   
 

   Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego                 
  w Kluczborku 
 
 
 
 
 

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

 

3. Planowanie wsparcia działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych RP  
 
     

Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego 

1. Działanie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z procedurą  
    SPO – 8 
 

Art. 17, ust. 5
Hz18

 
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzyso-
wym (Dz.U.2013.1166 z późn. zm.).     

Zespół Radców Prawnych, Wydział Organizacyjny 

1. Współudział w opracowaniu zarządzenia lub decyzji Starosty  Kluczborskiego w sprawie          
wprowadzenia czasowych ograniczeń na obszarze zagrożenia, w tym praw człowieka                     
i obywatela SPO- 18 

 
 

1. Art20, 21, 23 us1 

pkt2  
Hz9 

2.. § 19
Hz.24)

      

  1. Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski   
      żywiołowej (Dz.U.2014. 333 z późn. zm.) 

  2.Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego                 
    w Kluczborku 

Wydział Finansowy 

1.Przeznaczenie środków finansowych  na likwidację szkód i strat powstałych w  mieniu powiatu 
oraz  współudział w dofinansowaniu zadań związanych z likwidacją  powstałych szkód w obszarze  
 ochrony środowiska.  
 
 
 

 Art.32.ust.2, pkt 3
 Hz.4

 

  
 
 

1.Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie            
powiatowym ( Dz. U.2015. 1445 z późn. .zm.) 
  

Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska Leśnictwa 
1. Współudział z Urzędami Miast i Gmin w dokumentowaniu szkód spowodowanych klęską żywioło-
wą     – zgodnie z SPO – 12   

 
 
 
 
 

 § 19 
Hz.24

      

 
 

.Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego                 
    w Kluczborku 
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Zadania 
Uprawnienia              
wynikające                            

z przepisów prawa 

 
Podstawa prawna 

 

POWIATOWE  JEDNOSTKI  ORGANIZACYJNE - POWIATOWE SŁUŻBY, INSPEKCJE,  STRAŻE 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku 

1. Działania Państwowej Straży Pożarnej podczas skażenia chemiczno-ekologicznego 
    – zgodnie z PZK –3   

1. Art. 1
Hz.28

   
 

2. Art. 25 ust. 1
Hz.29

    

1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży 
    Pożarnej (Dz.U.2013.1340 z późn. .zm.). 
2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 
    przeciwpożarowej  (Dz. U.2016.191) 

Komenda Wojewódzka Policji w Kluczborku 
1. Działania Policji podczas skażenia chemiczno-ekologicznego – zgodnie z PZK – 4    

Art. 1 i 6
Hz.30

    
Ustawa z dnia z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji 
(Dz.U.2015.355 z późn. zm.) 

Powiatowe Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku 

1.Udzielanie świadczeń zdrowotnych poszkodowanym i chorym.  Art. 15 
Hz.20

 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. działalności leczniczej 
(Dz. U. 2015.618) 

Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku 
1. Wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg oraz drogowych obiektów  inżynierskich dla ruchu. Art. 20

Hz.39
   

 

   Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych  
(Dz.U.2015.460 z późn. zm.) 2. Wyznaczanie objazdów. 

Powiatowy Inspektorat  Weterynarii w Kluczborku 

1. Koordynowanie wsparcia ewakuacji zwierząt dla jednostek samorządu terytorialnego.                        
2. Dokonywanie analiz i ocen sytuacji epizootycznej.                                                                               
3. Sprawowanie nadzoru nad utylizacją zwłok zwierzęcych.                                                                       
4. Sprawowanie nadzoru nad jakością produktów żywnościowych pochodzenia zwierzęcego i pasz. 

Art.  15, ust. 1
Hz.49

    

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weteryna-
ryjnej (Dz.U.2015.1482) 
 
 

INNE PODMIOTY 
 

 

Rejon w Kluczborku Oddziału Opole Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad  

1. Wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg krajowych i autostrady oraz drogowych obiektów 
    inżynierskich dla ruchu. Art. 20

Hz.39
   

 

   Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych  
  (Dz.U.2015.460 z późn. zm.) 

2. Wyznaczanie objazdów. 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu  
1. Wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg krajowych i autostrady oraz drogowych obiektów 
    inżynierskich dla ruchu. 

Art. 20
Hz.39

  

 §5
Hz.27

   

 

 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych  
(Dz.U.2015.460 z późn. zm.) 
2.  Statut Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu. 2. Wyznaczanie objazdów. 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu   

1. Działania Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska podczas skażenia chemiczno- 
    ekologicznego – zgodnie z PZK – 6 (s. 340).   

Art. 2, ust. 1, pkt 2 i 4, 

art. 23 i 29
Hz.53

    
Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Śro-
dowiska  (Dz.U.2013.686 z późn. zm.). 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Opolu  
1. Informowanie podróżnych i społeczeństwa o sytuacji i uruchamianie komunikacji zastępczej. 

Art. 5 ust. 5
Hz.40

  
Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym 
(Dz.U.2015.1297 z późn. zm.)    2. Typowanie możliwych objazdów, przygotowanie oznakowania 

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Brzegu 
1. Działania Zespołu  Operacyjnego Wojskowej Komendy Uzupełnień w Brzegu podczas skażenia 
chemiczno-ekologicznego.     

§1 i 2
Hz.21

   
Porozumienie Starosty Kluczborskiego                                       
i Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień   w Brzegu 
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Zadania 

Uprawnienia             
wynikające                            
z przepisów prawa 

 
Podstawa prawna 

 

Urzędy gmin powiatu kluczborskiego 

1. Realizacja zadań zgodnie z gminnymi planami zarządzania kryzysowego. Art. 19
Hz..46

 Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzyso-
wym (Dz.U.2013.1166 z późn. zm.).     

 
UWAGA: W przypadku wystąpienia innych zagrożeń – POSTĘPOWAĆ ZGODNIE ZE STOSOWNYMI PROCEDURAMI REAGOWANIA KRYZYSOWEGO 
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PRK – 7 – Postępowanie podczas wystąpienia zdarzeń radiacyjnych 

Zadania 
Uprawnienia            
wynikające                        

z przepisów  prawa 

 
Podstawa prawna 

 

STAROSTWO POWIATOWE W KLUCZBORKU 

Starosta Kluczborski 

1. Uruchomienie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8 Art. 17, ust. 4 i 5
Hz.2

   
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu         
kryzysowym (Dz.U.2013.1166 z późn. zm.).     

2. Kierowanie realizacją zadań ujętych w Powiatowym Planie Zarządzania Kryzysowego. 
Art. 17, ust. 4

Hz.3
   

 Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu            
kryzysowym (Dz.U.2013.1166 z późn. zm.).     

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

Art. 84 ust. 1,  
art. 89, ust. 1 oraz 

art. 90, 91 i 91a 
Hz.54

   

Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe 
(Dz.U.2014.1512 zpóźn. zm.). 
Wojewódzki plan postępowania awaryjnego na  wypadek 
zdarzeń radiacyjnych”. 

4. Wnioskowanie do Wojewody o wsparcie działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych RP  
    – zgodnie z SPO – 21     Art. 17, ust. 2, pkt 1

Hz.3
   

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu            
kryzysowym (Dz.U.2013.1166 z późn. zm.).     

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

Art. 17, ust. 2, pkt 1
Hz.3

   
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu           
kryzysowym (Dz.U.2013.1166 z późn. zm.).     

6. Współudział w uruchomieniu zastępczych miejsc szpitalnych – zgodnie z SPO – 41 § 8 
Hz.71

  

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2012 r. 
w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wyko-
rzystywania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne 
państwa oraz właściwości organów  w tych sprawach 
(Dz.U.2012. 741). 

7. Powołanie Komisji do spraw ustalenia szkód i szacowania strat spowodowanych przez klęskę 
żywiołową   – zgodnie z SPO – 12 

 

32 ust. 2, pkt 3 
Hz.4

   

Art. 2 i 17
Hz.20

 

1.Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie        
powiatowym ( Dz. U.2015. 1445 z późn. .zm.) 
2.Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu           
kryzysowym (Dz.U.2013.1166 z późn. zm.). 

A PONADTO, W PRZYPADKU WPROWADZENIA STANU KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ – REALIZACJA NW. ZADAŃ: 

1 .Wnioskowanie do Burmistrzów i Wójta o wprowadzenie świadczeń rzeczowych i osobistych –  
zgodnie z SPO – 17  

Art. 22
Hz.8

   

Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywioło-
wej (Dz.U.2014. 333 z późn. zm.) 

2. Ogłoszenie zarządzenia lub decyzji Starosty w sprawie wprowadzenia czasowych ograniczeń 
na obszarze  zagrożenia, w tym praw człowieka i obywatela – zgodnie z SPO – 18                  

 

 Art. 20, 21, 23 us1. 

pkt2
Hz.9

   
 

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego 

1. Organizowanie punktu informacyjnego dla ludności – zgodnie z SPO – 1 
Art. 18,ust.1 i 2 w zw.  

z art.16, ust. 2
Hz.16

   

 

 

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzyso-
wym (Dz.U.2013.1166 z późn. zm.).     

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

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

4.Działanie Centrum w ramach krajowego systemu wykrywania skażeń i alarmowania  SPO -9J  
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Zadania 
Uprawnienia                   
wynikające                        

z przepisów  prawa 

 
Podstawa prawna 

 

5. Koordynacja udzielania pomocy humanitarnej.   

Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia 

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

§ 39 ust. 4
. Hz 7

    

 

2.. § 19 
Hz.24

      

 

  
 
 .Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego                 

    w Kluczborku 
 
 
 

2. Koordynowanie wsparcia ewakuacji dla jednostek samorządu terytorialnego  

    – zgodnie z SPO – 22  oraz „Planem ewakuacji (przyjęcia) ludności II stopnia 
    powiatu kluczborskiego” 

3. Planowanie wsparcia działań pododdziałami SZ RP  

Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego 

1. Działanie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z procedurą  
    SPO – 8 
 

Art. 17, ust. 5
Hz18

 
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzyso-
wym (Dz.U.2013.1166 z późn. zm.).     

Zespół Radców Prawnych, Wydział Organizacyjny 

1.Współudział w opracowaniu zarządzenia lub decyzji Starosty  Kluczborskiego w sprawie          
wprowadzenia czasowych ograniczeń na obszarze zagrożenia, w tym praw człowieka                     
i obywatela SPO- 18 

 

1. Art20, 21, 23 us1 pkt2  
Hz9 

2.. § 19 
Hz.24

      

  1. Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski   
żywiołowej (Dz.U.2014. 333 z późn. zm.) 

 2.Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego                 
    w Kluczborku 

Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa 
 
1. Współudział z Urzędami miast i gmin w dokumentowaniu szkód i strat spowodowanych klęską 
żywiołową  – zgodnie z SPO – 12   

 

 
 

 § 19 
Hz.24)

     

 
 

 
  .Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego                 
    w Kluczborku 

POWIATOWE  JEDNOSTKI  ORGANIZACYJNE - POWIATOWE SŁUŻBY, INSPEKCJE,  STRAŻE 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku 

1. Działania Państwowej Straży Pożarnej podczas wystąpienia zdarzeń radiacyjnych 
    – zgodnie z PZK –3 

1. Art. 1
Hz.28

   
 

2. Art. 25 ust. 1
Hz.29

    

1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży 
    Pożarnej (Dz.U.2013.1340 z późn. .zm.). 
2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 
    przeciwpożarowej  (Dz. U.2016.191) 

Komenda Powiatowa Policji w Kluczborku 
1. Działania Policji podczas wystąpienia zdarzeń radiacyjnych – zgodnie z PZK – 4 

Art. 1 i 6
Hz.30

    
Ustawa z dnia z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji                 
(Dz.U.2015.355 z późn. zm.) 

Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku 
W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA ZDARZENIA RADIACYJNEGO NA DROGACH POWIATO-

WYCH: Art. 20
Hz.39

   
 

   Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych  
  (Dz.U.2015.460 z późn. zm.) 
 1. Monitorowanie sytuacji na drogach. 

2. Informowanie społeczeństwa o sytuacji i utrudnieniach na drogach. 

Powiatowe Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku 

1.Udzielanie świadczeń zdrowotnych poszkodowanym, rannym i chorym.   

Art. 15 
Hz.20

 

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. działalności leczniczej 
(Dz. U. 2015.618) 
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Zadania 
Uprawnienia              
wynikające                        

z przepisów  prawa 

 
Podstawa prawna 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku 
1. Koordynowanie zadań związanych z udzielaniem pomocy osobom poszkodowanym.           
2.Współudział w udzielaniu pomocy psychologicznej. 

Art. 17 , ust.2,3
Hz.5

   Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzy-
sowym (Dz.U.2013.1166 z późn. zm.).     

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kluczborku  
1.Zorganizowanie pomocy psychologicznej osobom poszkodowanym Art. 17 , ust.2,3

Hz.5
 Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzyso-

wym (Dz.U.2013.1166 z późn. zm.).     

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

Art. 15, ust. 1
Hz.49

    
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weteryna-
ryjnej (Dz.U.2015.1482). 2. Sprawowanie nadzoru nad utylizacją zwłok zwierzęcych. 

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

§ 2 
Hz.72

 

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. 
w sprawie określenia podmiotów właściwych w sprawach 
kontroli po zdarzeniu radiacyjnym żywności i środków 
żywienia zwierząt na zgodność z maksymalnymi dopusz-
czalnymi poziomami skażeń promieniotwórczych 
(Dz.U.04.98.988). 

INNE PODMIOTY 

Rejon w Kluczborku Oddziału Opole Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 

W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA ZDARZENIA RADIACYJNEGO NA DROGACH KRAJOWYCH: 
1. Art. 20 

Hz.26
  

 
 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych  
  (Dz.U.2015.460 z późn. zm.) 
 
 

1. Monitorowanie sytuacji na drogach. 

Informowanie społeczeństwa o sytuacji i utrudnieniach na drogach. 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu  
W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA ZDARZENIA RADIACYJNEGO NA DROGACH WOJEW.:    Art. 20

Hz.39
 

  

§5 
Hz.27

   

  1.  Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych  
  (Dz.U.2015.460 z późn. zm.) 
  2. Statut Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu   

1. Monitorowanie sytuacji na drogach. 

2. Informowanie społeczeństwa o sytuacji i utrudnieniach na drogach. 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Opolu  
W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA ZDARZENIA RADIACYJNEGO NA LINIACH KOLEJOWYCH: 

Art. 5 ust. 5
Hz.40

   
Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym 
(Dz.U.2015.1297 z późn. zm.)     

1. Typowanie możliwych objazdów, przygotowanie oznakowania. 

2. Informowanie podróżnych i społeczeństwa o sytuacji i uruchamianie komunikacji zastępczej. 

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Brzegu 
1. Działania Zespołu Operacyjnego Wojskowej Komendy Uzupełnień w Brzegu podczas  wystą-
pienia zdarzeń radiacyjnych.  §1 i 2

Hz.21
   

Porozumienie Starosty Kluczborskiego                                        
i Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień                     
w Brzegu z dnia 19 kwietnia 2010 roku. 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu 
1. Inicjowanie działań tworzących warunki do usuwania skutków zdarzenia radiacyjnego. Art. 2, ust. 1, pkt 2 i 4, 

art. 23 i 29
Hz.53

  

Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Śro-
dowiska  (Dz.U.2013.686 z późn. zm.). 2. Przywracanie środowiska do stanu właściwego. 

Urzędy gmin powiatu kluczborskiego 
Realizacja zadań zgodnie gminnymi planami zarządzania kryzysowego. Art. 19 

Hz..46
 Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzyso-

wym (Dz.U.2013.1166 z późn. zm.).    

UWAGA: W przypadku wystąpienia innych zagrożeń – POSTĘPOWAĆ ZGODNIE ZE STOSOWNYMI PROCEDURAMI REAGOWANIA KRYZYSOWEGO 
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PRK – 8 – Postępowanie podczas zagrożenia epidemicznego i epidemii 

Zadania 
Uprawnienia             
wynikające                        

z przepisów  prawa 

 
Podstawa prawna 

 

STAROSTWO POWIATOWE W KLUCZBORKU 

Starosta Kluczborski 
1. Uruchomienie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8 Art. 17, ust. 4 i 5

Hz.2
   

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzyso-
wym (Dz.U.2013.1166 z późn. zm.).     

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

Art. 17, ust. 4
Hz.3

   

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

 
Art. 17, ust. 2, pkt 1

Hz.3
   

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

 
 

Art. 17, ust. 2, pkt 1
Hz.3

   
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzyso-
wym (Dz.U.2013.1166 z późn. zm.).     

5. Współdziałanie w  uruchomieniu zastępczych miejsc szpitalnych – zgodnie z SPO – 41 § 8 
Hz.71

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2012 r. 
w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wyko-
rzystywania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne 
państwa oraz właściwości organów  w tych sprawach 
(Dz.U.2012. 741). 

A PONADTO, W PRZYPADKU WPROWADZENIA STANU KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ (WYJĄTKOWEGO) LUB STANU ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO (EPIDEMII)  

1 .Wnioskowanie do Burmistrzów i Wójta o wprowadzenie świadczeń rzeczowych i osobistych –  
zgodnie z SPO – 17     

 
Art. 22

Hz.8
   

Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywioło-
wej (Dz.U.2014. 333 z późn. zm.) 

   2. Ogłoszenie zarządzenia lub decyzji Starosty w sprawie wprowadzenia czasowych ograniczeń 
na obszarze  zagrożenia, w tym praw człowieka i obywatela – zgodnie z SPO – 18                  

 
 

 Art. 20, 21, 23 us1. 

pkt2
Hz.9

   
 

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego 

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

Art. 18,ust.1 i 2 w zw.  

z art.16, ust. 2
Hz.16

 
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzyso-
wym (Dz.U.2013.1166 z późn. zm.).     

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

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

4. Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty aktów prawnych  
    wydanych przez Wojewodę Opolskiego, Starostę Kluczborskiego – zgodnie z SPO – 4   
5. Koordynacja udzielania pomocy humanitarnej. 

Współpraca z organami pozarządowymi. 
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Zadania 
Uprawnienia              
wynikające                         

z przepisów prawa 

 
Podstawa prawna 

 

Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia 

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

 
§ 39 ust. 4

. Hz 7
    

 

Art. 17 ust. 2,pkt.1
Hz.3

    

   1.Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego                 
    w Kluczborku 
2. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzy-
sowym (Dz.U.2013.1166 z późn. zm.). 

2. Planowanie wsparcia działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych RP . 
 
 
 

Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego 

1. Działanie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z procedurą  
    SPO – 8   
 
 

Art. 17, ust. 5
Hz18

 
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzyso-
wym (Dz.U.2013.1166 z późn. zm.).     

Zespół Radców Prawnych, Wydział Organizacyjny 
1.Współudział w opracowaniu zarządzenia lub decyzji Starosty  Kluczborskiego w sprawie          
wprowadzenia czasowych ograniczeń na obszarze zagrożenia, w tym praw człowieka                     
i obywatela SPO- 18 

 
 

1. Art20, 21, 23 us1 pkt2  
Hz9 

2.. § 19 
Hz.24

      

  1. Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski   
      żywiołowej (Dz.U.2014. 333 z późn. zm.) 
  2. Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego                 
     w Kluczborku 

Wydział Edukacji i Sportu 

1.Koordynowanie w szkołach ponadgimnazjalnych wprowadzonego ograniczanie działalności 
edukacyjnej, poprzez okresowe  zawieszanie działań dydaktycznych  
 

Art. 21, pkt 3
Hz12 

2.. § 19 
Hz.24

      

Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym 
(Dz.U.2014.1191). 
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiato-
wym  ( Dz. U.2015. 1445 z późn. .zm.). 

Wydział Finansowy 
1.Przeznaczenie środków finansowych  na likwidację szkód i strat powstałych w  mieniu powiatu. 
 
 
 

 Art.32.ust.2, pkt 3
 Hz.4

   
 
  
 

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiato-
wym (Dz. U.2015.1445 z późn. zm.) 

 
   

POWIATOWE  JEDNOSTKI  ORGANIZACYJNE - POWIATOWE SŁUŻBY, INSPEKCJE,  STRAŻE 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku 

1. Działania Państwowej Straży Pożarnej podczas zagrożenia epidemicznego i epidemii 
    – zgodnie z PZK –3    

1. Art. 1
Hz.28

   
 

2. Art. 25 ust. 1
Hz.29

    

1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży 
    Pożarnej (Dz.U.2013.1340 z późn. .zm.). 
2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 
    przeciwpożarowej  (Dz. U.2016.191) 
 

Komenda Powiatowa Policji w Kluczborku 
1. Działania Policji podczas zagrożenia epidemicznego i epidemii – zgodnie z PZK –4   

Art. 1 i 6
Hz.30

    

Ustawa z dnia z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji                 
(Dz.U.2015.355 z późn. zm.) 
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Zadania 
Uprawnienia             
wynikające                         

z przepisów  prawa 

 
Podstawa prawna 

 
 

Powiatowe Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku 

1.Udzielanie świadczeń zdrowotnych chorym.  Art. 15 
Hz.20

 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. działalności leczniczej 
(Dz. U. 2015.618) 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku 
1. Koordynowanie zadań związanych z udzielaniem pomocy osobom poszkodowanym.           
2.Współudział w udzielaniu pomocy psychologicznej. 

Art. 17 , ust.2,3
Hz.5

 Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzyso-
wym (Dz.U.2013.1166 z późn. zm.).         

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kluczborku   
1.Koordynowanie udzielania pomocy psychologicznej osobom poszkodowanym. Art. 17 , ust.2,3

Hz.5
    Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu  kryzy-

sowym (Dz. U.1166  z późn. zm.). 

Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku 
1. Monitorowanie sytuacji na drogach powiatowych. 

 Art. 20
Hz.26

   

    Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych  
(Dz.U.2015.460 z późn. zm.) 

 

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

3. Zabezpieczanie, we współdziałaniu z Policja, przejezdności na drogach w zakresie: 
1. typowanie możliwych objazdów stref dotkniętych epidemią, przygotowanie oznakowania. 
2. koordynowania działań jednostek systemu ratownictwa medycznego,  

prowadzenia ewakuacji. 

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Kluczborku 

1. Działania Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej  podczas zagrożenia epidemicznego 

i epidemii   w oparciu o „ Plan   postępowania   na   wypadek  sytuacji   kryzysowych  na  

terenie  powiatu  Kluczborskiego”  –  Państwowego  Powiatowego   Inspektora  Sanitarnego                    
w    Kluczborku – zgodnie z PZK – 7, a w tym m.in.: 

 

1. Art. 1 
Hz.32

 

   Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej (Dz. U.2015.1412) 

 
-współdziałanie w przeprowadzenie obowiązkowych szczepień  podczas stanu zagrożenia 
epidemicznego lub epidemii  

Art. 46 
Hz.58

   
Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu               
oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi            
(Dz. U.2013.947 z późn. .zm.) 

INNE PODMIOTY 

Rejon w Kluczborku Oddziału Opole Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 
1. Monitorowanie sytuacji na drogach – przekazywanie informacji do PID 

Art. 20
Hz.39

   
 

   Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych  
  (Dz.U.2015.460 z późn. zm.) 
 

2. Typowanie możliwych objazdów stref dotkniętych epidemią, przygotowanie oznakowania. 

3. Zabezpieczanie, we współdziałaniu z Policja, przejezdności na drogach. 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu  
1. Monitorowanie sytuacji na drogach wojewódzkich. 

1. Art. 20
Hz.26

   
 
 

2. §5
Hz.27

   

1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych  
 (Dz.U.2015.460 z późn. zm.).  
2. Statut Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu –  
    załącznik do uchwały Nr XLII/422/2010 Sejmiku  
    Województwa Opolskiego z dnia 23 lutego 2010 roku 
    (tekst jednolity). 

 

2. Przekazywanie informacji do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego o sytuacji  
    i utrudnieniach na drogach wojewódzkich. 

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

prowadzenia ewakuacji. 
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Zadania 
Uprawnienia             
wynikające                        

z przepisów prawa 

 
Podstawa prawna 

 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Opolu  
1. Typowanie możliwych objazdów stref dotkniętych epidemią, przygotowanie oznakowania. 

Art. 5 ust. 5
Hz.40

   

 
Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym 

(Dz.U.2015.1297 z późn. zm.)     

 
 

2. Informowanie podróżnych i społeczeństwa o sytuacji i uruchamianie komunikacji zastępczej. 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu 
1. Współdziałanie z Państwowym Wojewódzkim Inspektoratem Sanitarnym w zakresie 
    rozpoznawania i monitorowania sytuacji epidemiologicznej, w tym związane z systemem 
    wczesnego powiadamiania o zagrożeniu epidemiologicznym w województwie. 

Art. 2, ust. 1, pkt 2 i 4 

oraz art. 23 i 29
Hz.53

    
Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Śro-
dowiska  (Dz.U.2013.686 z późn. zm.). 

2.Prowadzenie nadzoru nad utylizacją odpadów medycznych i odprowadzaniem  

ścieków. 

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Brzegu 
1. Działania Zespołu Operacyjnego Wojskowej Komendy Uzupełnień w Brzegu podczas                
zagrożenia epidemicznego i epidemii.  §1 i 2

Hz.21
   

Porozumienie Starosty Kluczborskiego                                        
i Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień                     
w Brzegu z dnia 19 kwietnia 2010 roku. 

Urzędy gmin powiatu kluczborskiego 
1. Realizacja zadań zgodnie z gminnymi planami zarządzania kryzysowego. Art. 19 

Hz.46
 Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzyso-

wym (Dz.U.2013.1166 z późn. zm.).     

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

Zadania 
Uprawnienia              
wynikające                        

z przepisów  prawa 

 
Podstawa prawna 

 

STAROSTWO POWIATOWE W KLUCZBORKU 

Starosta Kluczborski 
1. Uruchomienie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8 Art. 17, ust. 4 i 5

Hz.2
   Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzyso-

wym (Dz.U.2013.1166 z późn. zm.).     2. Kierowanie realizacją zadań ujętych w Powiatowym Planie Zarządzania Kryzysowego. Art. 17, ust. 4
Hz.3

   

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

Art. 17, ust. 2, pkt 1
Hz.3

   
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzyso-
wym (Dz.U.2013.1166 z późn. zm.).     

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

Art. 17, ust. 2, pkt 1
Hz.3

   
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzyso-
wym (Dz.U.2013.1166 z późn. zm.).     

A PONADTO, W PRZYPADKU WPROWADZENIA STANU KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ – REALIZACJA NW. ZADAŃ: 

1 .Wnioskowanie do Burmistrzów i Wójta o wprowadzenie świadczeń rzeczowych i osobistych –  
zgodnie z SPO – 17  

 
Art. 22

Hz.8
   

Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywio-
łowej (Dz.U.2014. 333 z późn. zm.) 

 
2. Ogłoszenie zarządzenia lub decyzji Starosty w sprawie wprowadzenia czasowych ograniczeń 
na obszarze  zagrożenia, w tym praw człowieka i obywatela – zgodnie z SPO – 18                  

 

 Art. 20, 21, 23 us1. 

pkt2
Hz.9

   
 

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego 

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

Art. 18,ust.1 i 2 w zw.  

z art.16, ust. 2
Hz.16

   
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzyso-
wym (Dz.U.2013.1166 z późn. zm.).     

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

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

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

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

6. Współpraca z organami pozarządowymi. 

7. Koordynacja udzielania pomocy humanitarnej. 

Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia 

1. Wykorzystywanie sprzętu z magazynu ppow – zgodnie z SPO – 11  § 39 ust. 4
. Hz 7

    

 

Art. 17 ust. 2,pkt.1
Hz.3

    

 
 

1.Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego                
w Kluczborku 
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzyso-
wym (Dz.U.2013.1166 z późn. zm.).     
 
 

2.Planowanie wsparcia działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych  
 
 

Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego 

1. Działanie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z procedurą  
    SPO – 8 

Art. 17, ust. 5
Hz18

 

 
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzyso-
wym (Dz.U.2013.1166 z późn. zm.).     
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Zadania 
Uprawnienia             
wynikające                         

z przepisów  prawa 

 
Podstawa prawna 

 

Wydział Finansowy 

1.Przeznaczenie środków finansowych  na likwidację szkód i strat powstałych w  mieniu powiatu. 
 
 
 

 Art.32.ust.2, pkt 3
 Hz.4

   
 
 

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiato-
wym  (Dz. U.2015. 1445 z późn. .zm.) 

   

Zespół Radców Prawnych, Wydział Organizacyjny 
1.Współudział w opracowaniu zarządzenia lub decyzji Starosty  Kluczborskiego w sprawie          
wprowadzenia czasowych ograniczeń na obszarze zagrożenia, w tym praw człowieka                     
i obywatela SPO- 18 

 

1. Art 20, 21, 23 us1 pkt2  
Hz9 

2.. § 19 
Hz.24

      

  1. Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski   
     żywiołowej (Dz.U.2014.333 z późn. .zm.). 
 2. Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego                 
     w Kluczborku 

POWIATOWE  JEDNOSTKI  ORGANIZACYJNE - POWIATOWE SŁUŻBY, INSPEKCJE,  STRAŻE 

Komenda Powiatowa Policji w Kluczborku 
1. Działania Policji podczas zakłóceń w dostawach energii – zgodnie z PZK – 4 

Art. 1 i 6
Hz.30

    
Ustawa z dnia z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji                 
(Dz.U.2015.355 z późn. zm.) 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku 

1. Działania Państwowej Straży Pożarnej podczas zakłóceń w dostawach energii  
    – zgodnie z PZK –3    

1. Art. 1
Hz.28

   
 

2. Art. 25 ust. 1
Hz.29

    

 1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży 
    Pożarnej (Dz.U.2013.1340 z późn. .zm.). 
 2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 
    przeciwpożarowej  (Dz. U.2016.191) 

INNE PODMIOTY 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Opolu  
1. Patrolowanie i monitorowanie linii kolejowej. 

Art. 5 ust. 5
Hz.40

   
Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym 
(Dz.U.2015.1297 z późn. zm.)     2. Typowanie możliwych objazdów, przygotowanie oznakowania 

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Brzegu 
1. Działania Zespołu Operacyjnego  Wojskowej Komendy Uzupełnień w Brzegu podczas wystą-
pienia  zakłóceń w dostawie energii. §1 i 2

Hz.21
   

Porozumienie Starosty Kluczborskiego                                     
i Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień                     
w Brzegu z dnia 19 kwietnia 2010 roku. 

TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu  
Działanie TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu Oddziałowa Dyspozycja Ruchu               
w  Opolu podczas zakłóceń w dostawach energii – zgodnie z PZK –8   

Art. 4 ust. 1  

i 9c ust. 2
Hz.44

 

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 
(Dz.U.2012.1059 z późn. zm.) 

Urzędy gmin powiatu kluczborskiego 
 Realizacja zadań zgodnie z gminnymi planami zarządzania kryzysowego. 

 
Art. 19 

Hz.46
 Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzyso-

wym (Dz.U.2013.1166 z późn. zm.).     

 

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

Zadania 
Uprawnienia              
wynikające                        

z przepisów  prawa 

 
Podstawa prawna 

 

STAROSTWO POWIATOWE W KLUCZBORKU 

Starosta Kluczborski 
1.Uruchomienie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8   

 
Art. 17, ust. 4 i 5

Hz.2
   

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzyso-
wym (Dz.U.2013.1166 z późn. zm.).     
 

2. Kierowanie realizacją zadań ujętych w Powiatowym Planie Zarządzania Kryzysowego. Art. 17, ust. 4
Hz.3

   

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

    

Art. 14, ust. 2, pkt 4
Hz.5

   
 

A PONADTO, W PRZYPADKU WPROWADZENIA STANU WYJĄTKOWEGO LUB GRANICZEŃ W SPRZEDAŻY PALIW – REALIZACJA NW. ZADAŃ: 

 1. Ogłoszenie zarządzenia lub decyzji Starosty w sprawie wprowadzenia czasowych ograniczeń 
na obszarze  zagrożenia, w tym praw człowieka i obywatela – zgodnie z SPO – 18                  

 

Art. 20, 21, 23 us1. 

pkt2
Hz.9

   

 

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzyso-
wym (Dz.U.2013.1166 z późn. zm.).     
 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego 

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

 
 

Art. 18,ust.1 i 2 w zw.  

z art.16, ust. 2
Hz.16

   

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzyso-
wym (Dz.U.2013.1166 z późn. zm.).     
 

2Informowanie ludności o zagrożeniach – zgodnie z SPO – 3   

 

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

 
 

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

Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego 

1. Działanie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z procedurą  
    SPO – 8        
 

Art. 17, ust. 5
Hz18

 

 
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzyso-
wym (Dz.U.2013.1166 z późn. zm.).     
 
 

Zespół Radców Prawnych, Wydział Organizacyjny 

1.Współudział w opracowaniu zarządzenia lub decyzji Starosty  Kluczborskiego w sprawie          
wprowadzenia czasowych ograniczeń na obszarze zagrożenia, w tym praw człowieka                     
i obywatela SPO- 18 
 

 
 
 
 

1. Art20, 21, 23 us1 pkt2  
Hz9 

2.. § 19 
Hz.24

      

  1. Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski   
      żywiołowej (Dz.U.2014. 333 z późn. zm.) 

 2.Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego                 
    w Kluczborku 
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Zadania 
Uprawnienia             
wynikające                         

z przepisów prawa 

 
Podstawa prawna 

 

POWIATOWE  JEDNOSTKI  ORGANIZACYJNE - POWIATOWE SŁUŻBY, INSPEKCJE,  STRAŻE 

Komenda Powiatowa Policji w Kluczborku 
1. Działania Policji podczas zakłóceń w dostawach paliwa zgodnie z PZK – 4          

Art. 1 i 6
Hz.30

    
Ustawa z dnia z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji                 
(Dz.U.2015.355 z późn. zm.) 

INNE PODMIOTY 

Urzędy gmin powiatu kluczborskiego 
1. Realizacja zadań zgodnie z gminnymi planami zarządzania kryzysowego. Art. 19 

Hz.46
 Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzyso-

wym (Dz.U.2013.1166 z późn. zm.).     

 

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

Zadania 
Uprawnienia               
wynikające                      

z przepisów  prawa 

 
Podstawa prawna 

 

STAROSTWO POWIATOWE W KLUCZBORKU 

Starosta Kluczborski 
1. Uruchomienie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8     Art. 17, ust. 4 i 5

Hz.2
   Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzyso-

wym (Dz.U.2013.1166 z późn. zm.).     
 2. Kierowanie realizacją zadań ujętych w Powiatowym Planie Zarządzania Kryzysowego. Art. 17, ust. 4

Hz.3
   

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego 

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

Art. 18,ust.1 i 2 w zw.  

z art.16, ust. 2
Hz.16)

  

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzyso-
wym (Dz.U.2013.1166 z późn. zm.).     
 

2. Informowanie ludności o zagrożeniach – zgodnie z SPO – 3     
3. Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty aktów prawnych  
    wydanych przez Wojewodę Opolskiego, Starostę Kluczborskiego – zgodnie z SPO – 4    

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

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

Zespół Radców Prawnych, Wydział Organizacyjny 

1.Współudział w opracowaniu zarządzenia lub decyzji Starosty  Kluczborskiego w sprawie          
wprowadzenia czasowych ograniczeń na obszarze zagrożenia, w tym praw człowieka                     
i obywatela SPO- 18 

1. Art20, 21, 23 us1 pkt2  
Hz9 

2.. § 19 
Hz.24

      

  1. Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski   
      żywiołowej (Dz.U.2014. 333 z późn. zm.) 

 2.Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego                 
    w Kluczborku 

Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego 

1. Działanie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z procedurą     SPO – 8   Art. 17, ust. 5
Hz18

 
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzyso-
wym (Dz.U.2013.1166 z późn. zm.).     

POWIATOWE  JEDNOSTKI  ORGANIZACYJNE - POWIATOWE SŁUŻBY, INSPEKCJE,  STRAŻE 
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku 

1. Działania Państwowej Straży Pożarnej podczas zakłóceń w dostawach gazu – w przypadku  
    WYBUCHU GAZU – zgodnie z PZK –3   

1. Art. 1
Hz.28

   
 

2. Art. 25 ust. 1
Hz.29

    

1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży 
    Pożarnej (Dz.U.2013.1340 z późn. .zm.). 
2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 
    przeciwpożarowej (Dz. U.2016.191) 

Komenda Powiatowa Policji w Kluczborku 
1. Działania Policji podczas zakłóceń w dostawach gazu – zgodnie z PZK – 4 

Art. 1 i 6
Hz.30

    
Ustawa z dnia z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji                 
(Dz.U.2015.355 z późn. zm.) 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kluczborku 
W PRZYPADKU WYBUCHU GAZU: 

Art. 84
Hz.31

    
 
 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane                  
 

(t.j. Dz.U.2013.1409 z późn. zm)    
 

1. Bieżące monitorowanie stanu bezpieczeństwa obiektów budowlanych.  

2. Ocena stanu technicznego uszkodzonych budynków. 

3.Ocena stanu technicznego uszkodzonych obiektów infrastruktury.                                                                                                                                         
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Zadania 
Uprawnienia           
wynikające                   

z przepisów prawa 

 
Podstawa prawna 

 

INNE PODMIOTY 

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Zabrzu  Zakład w Opolu Rejon Dystrybucji Gazu w Kluczborku 
1. Działanie Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Zabrzu Zakład w Opolu Rejon  
Dystrybucji Gazu w Kluczborku podczas zakłóceń w dostawach gazu – zgodnie z PZK – 9      

Art. 4 ust. 1  

i 9c ust. 1
Hz.45

 

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 
(Dz.U.2012.1059 z późn. zm.) 

Urzędy gmin powiatu kluczborskiego 
1. Realizacja zadań zgodnie z gminnymi planami zarządzania kryzysowego. Art. 19 

Hz.46
 Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzyso-

wym (Dz.U.2013.1166 z późn. zm.).     

 

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

Zadania 
Uprawnienia               
wynikające                            

z przepisów prawa 

 
Podstawa prawna 

 

STAROSTWO POWIATOWE W KLUCZBORKU 

Starosta Kluczborski 
1. Uruchomienie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8    Art. 17, ust. 4 i 5

Hz.2
   Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzyso-

wym (Dz.U.2013.1166 z późn. zm.).     
 2. Kierowanie realizacją zadań ujętych w Powiatowym Planie Zarządzania Kryzysowego. Art. 17, ust. 4

Hz.3
   

3. Wnioskowanie do Wojewody o wsparcie działań oddziałami i pododdziałami  Sił Zbrojnych RP  
– zgodnie z SPO – 21  Art. 17, ust. 2, pkt 1

Hz.3
   

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzyso-
wym (Dz.U.2013.1166 z późn. zm.).     
 

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

Art. 17, ust. 2, pkt 1
Hz.3

   
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzyso-
wym (Dz.U.2013.1166 z późn. zm.).     
 

A PONADTO, W PRZYPADKU WPROWADZENIA STANU WYJĄTKOWEGO – REALIZACJA NW. ZADAŃ: 

1 .Wnioskowanie do Burmistrzów i Wójta o wprowadzenie świadczeń rzeczowych i osobistych –  
zgodnie z SPO – 17      Art. 22

Hz.8
   

Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywioło-
wej (Dz.U.2014. 333 z późn. zm.) 

2. Ogłoszenie zarządzenia lub decyzji Starosty w sprawie wprowadzenia czasowych ograniczeń 
na obszarze  zagrożenia, w tym praw człowieka i obywatela – zgodnie z SPO – 18                  

 

 Art. 20, 21, 23 us1. 

pkt2
Hz.9

   
 

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego 

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

Art. 18,ust.1 i 2 w zw.  

z art.16, ust. 2
Hz.16

   
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzyso-
wym (Dz.U.2013.1166 z późn. zm.) 

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

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

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

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

Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego 

1. Działanie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z procedurą  
    SPO – 8    
 
 

Art. 17, ust. 5
Hz18

 

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzyso-
wym (Dz.U.2013.1166 z późn. zm.).     
 

Zespół Radców Prawnych, Wydział Organizacyjny 

1.Współudział w opracowaniu zarządzenia lub decyzji Starosty  Kluczborskiego w sprawie          
wprowadzenia czasowych ograniczeń na obszarze zagrożenia, w tym praw człowieka                     
i obywatela SPO- 18 

 
 

1. Art20, 21, 23 us1 pkt2  
Hz9 

2.. § 19 
Hz.24

      

  1. Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski   
      żywiołowej  (Dz.U.2014. 333 z późn. zm.) 
 2.Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego                 
    w Kluczborku 
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Zadania 
Uprawnienia             
wynikające                            

z przepisów prawa 

 
Podstawa prawna 

 

POWIATOWE  JEDNOSTKI  ORGANIZACYJNE - POWIATOWE SŁUŻBY, INSPEKCJE,  STRAŻE 

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

1. Art. 1
Hz.28

   
 

2. Art. 25 ust. 1
Hz.29

    

1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży 
    Pożarnej (Dz.U.2013.1340 z późn. .zm.). 
2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 
    przeciwpożarowej (Dz. U.2016.191) 

1. Działania Państwowej Straży Pożarnej podczas zakłóceń w dostawach energii cieplnej  
    – zgodnie z PZK –3      

Komenda Powiatowa Policji w Kluczborku 
1. Działania Policji podczas zakłóceń w dostawach energii cieplnej     – zgodnie z PZK – 4( 

Art. 1 i 6
Hz.30

    
Ustawa z dnia z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji                 
(Dz.U.2015.355 z późn. zm.) 

INNE PODMIOTY 

Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A. Oddział Śląski Rejon Eksploatacyjny w Kluczborku 

1. Realizacja zadań zgodnie z posiadanymi planami.     Art. 4 ust. 1 i 9b
Hz.70

 
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 
(Dz.U.2012.1059 z późn. zm.) 

Urzędy gmin powiatu kluczborskiego 
1. Realizacja zadań zgodnie z gminnymi planami zarządzania kryzysowego. Art. 19

Hz.46
 Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzyso-

wym (Dz.U.2013.1166 z późn. zm.).     

 

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

Zadania 
Uprawnienia             
wynikające                            

z przepisów prawa 

 
Podstawa prawna 

 

STAROSTWO POWIATOWE W KLUCZBORKU 

Starosta Kluczborski 
1. Uruchomienie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8   Art. 17, ust. 4 i 5

Hz.2
   Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzyso-

wym (Dz.U.2013.1166 z późn. zm.).     
 2. Kierowanie realizacją zadań ujętych w Powiatowym Planie Zarządzania Kryzysowego. Art. 17, ust. 4

Hz.3
   

A PONADTO, W PRZYPADKU WPROWADZENIA STANU WYJĄTKOWEGO – REALIZACJA NW. ZADAŃ: 

1. Ogłoszenie zarządzenia lub decyzji Starosty w sprawie wprowadzenia czasowych ograniczeń 
na obszarze  zagrożenia, w tym praw człowieka i obywatela – zgodnie z SPO – 18                  

 

 Art. 20, 21, 23 us1. 

pkt2
Hz.9

   
 

Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywioło-
wej  (Dz.U.2014. 333 z późn. zm.) 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego 

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

Art. 18,ust.1 i 2 w zw.  

z art.16, ust. 2
Hz.16

   

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzyso-
wym (Dz.U.2013.1166 z późn. zm.).     
 

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

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

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

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

Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego 

1. Działanie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego  
    – zgodnie z procedurą SPO – 8    
 
 

 Art. 17, ust. 5
Hz18

  

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzyso-
wym (Dz.U.2013.1166 z późn. zm.).     
 

Zespół Radców Prawnych, Wydział Organizacyjny 

1.Współudział w opracowaniu zarządzenia lub decyzji Starosty  Kluczborskiego w sprawie          
wprowadzenia czasowych ograniczeń na obszarze zagrożenia, w tym praw człowieka                     
i obywatela SPO- 18 

 

1. Art20, 21, 23 us1 pkt2  
Hz9 

2.. § 19 
Hz.24

     

  1. Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski   
      żywiołowej  (Dz.U.2014. 333 z późn. zm.) 
 2.Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego                 
    w Kluczborku 
 
 

POWIATOWE  JEDNOSTKI  ORGANIZACYJNE - POWIATOWE SŁUŻBY, INSPEKCJE,  STRAŻE 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku 
W PRZYPADKU AWARII SIECI WODOCIĄGOWYCH: 

1. Art. 1
Hz.28

   
 

2. Art. 25 ust. 1
Hz.29

    

1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży 
    Pożarnej (Dz.U.2013.1340 z późn. .zm.). 
2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 
    przeciwpożarowej (Dz. U.2016.191) 

1. Działania Państwowej Straży Pożarnej podczas zakłóceń w dostawie wody  
    – zgodnie z PZK –3  

 

Komenda Powiatowa Policji w Kluczborku 
1. Działania Policji podczas zakłóceń w dostawie wody – zgodnie z PZK – 4     

 
Art. 1 i 6

Hz.30
    

Ustawa z dnia z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji                 
(Dz.U.2015.355 z późn. zm.) 
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Zadania 
Uprawnienia            
wynikające                            

z przepisów prawa 

 
Podstawa prawna 

 

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Kluczborku 

1. Działanie Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Kluczborku  podczas zakłóceń  
    w dostawie wody (zatrucie ujęcia wody) – zgodnie z  PZK – 10  

Art. 1
Hz.32

    Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej (Dz. U.2015.1412) 

INNE PODMIOTY 

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

Art. 3, 5 i 6
Hz.82

 
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrze-
niu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 
(Dz.U.2015.139) 

2. Utrzymywanie łączności pomiędzy służbami podmiotów odpowiedzialnych za dostawę              
i dystrybucję wody, a Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego. 

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

4. Uruchomienie dodatkowych źródeł dostawczych wody. 

Urzędy gmin powiatu kluczborskiego 
1. Realizacja zadań zgodnie z gminnymi planami zarządzania kryzysowego. Art. 19

Hz.46
 Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzyso-

wym (Dz.U.2013.1166 z późn. zm.).     

 

 
UWAGA: W przypadku wystąpienia innych zagrożeń – POSTĘPOWAĆ ZGODNIE ZE STOSOWNYMI PROCEDURAMI REAGOWANIA KRYZYSOWEGO 
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PRK – 10.1 – Postępowanie podczas katastrofy budowlanej 

Zadania 
Uprawnienia            
wynikające                            

z przepisów prawa 

 
Podstawa prawna 

 

STAROSTWO POWIATOWE W KLUCZBORKU 

Starosta Kluczborski 
1. Uruchomienie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8   Art. 17, ust. 4 i 5

Hz.2
   Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzyso-

wym (Dz.U.2013.1166 z późn. zm.).     
 2. Kierowanie realizacją zadań ujętych w Powiatowym Planie Zarządzania Kryzysowego. Art. 17, ust. 4

Hz.3
   

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

Art. 17, ust. 2, pkt 1
Hz.3

   
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzyso-
wym (Dz. U. 1166 z późn. zm.) 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego 

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

Art. 18,ust.1 i 2 w zw.  

z art.16, ust. 2
Hz.16

   

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzyso-
wym (Dz.U.2013.1166 z późn. zm.).     
 

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

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

4. Działanie Centrum po otrzymaniu informacji o poważnej katastrofie budowlanej 
    – zgodnie z SPO – 9F   

5. Koordynacja udzielania pomocy humanitarnej. 

Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia 

1. Wykorzystywanie sprzętu z magazynu ppow. – zgodnie z SPO – 11 
§ 39 ust. 4

. Hz 7
    

 

Art. 17 ust. 2,pkt.1
Hz.3

   

Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego                  
w Kluczborku 
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzyso-
wym (Dz.U.2013.1166 z późn. zm.).     

2. Planowanie wsparcia działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych RP  

Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego 

1. Działanie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z procedurą     SPO –  8    Art. 17, ust. 5
Hz18

 

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzyso-
wym (Dz.U.2013.1166 z późn. zm.).     
 

Wydziały: Organizacyjny, Budownictwa,  Edukacji i Sportu, Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu, Stanowisko ds. Ochrony Dóbr 
Kultury   

 

1. Udział w pracach Komisji do spraw ustalenia szkód i szacowania strat  spowodowanych 
przez katastrofę budowlaną w mieniu powiatu zgodnie z SPO – 12 

 
 

1. 32 ust. 2, pkt 3 
Hz.4

   

2. § 19 
Hz.24

      
 

1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powia-
towym (Dz. U.2015. 1445 z późn. .zm.) 
 2.Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego                 
 

POWIATOWE  JEDNOSTKI  ORGANIZACYJNE - POWIATOWE SŁUŻBY, INSPEKCJE,  STRAŻE 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku 
1. Działania Państwowej Straży Pożarnej podczas katastrofy budowlanej  
    – zgodnie z PZK – 3  

1. Art. 1
Hz.28

   
 

2. Art. 25 ust. 1
Hz.29

    

1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży 
    Pożarnej (Dz.U.2013.1340 z późn. .zm. ). 
2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 
    przeciwpożarowej (Dz. U.2016.191) 

Komenda Powiatowa  Policji w Kluczborku 
1.Działania Policji podczas katastrofy budowlanej – zgodnie z PZK – 4      

 
Art. 1 i 6

Hz.30
   

Ustawa z dnia z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji                 
(Dz.U.2015.355 z późn. zm.) 
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Zadania 
Uprawnienia            
wynikające                            

z przepisów prawa 

 
Podstawa prawna 

 

Powiatowe Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku 

1.Udzielanie świadczeń zdrowotnych poszkodowanym, rannym.  Art. 15 
Hz.20

 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. działalności leczniczej 
(Dz. U. 2015.618) 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku 
1. Koordynowanie zadań związanych z udzielaniem pomocy osobom poszkodowanym.           
2.Współudział w udzielaniu pomocy psychologicznej. 

Art. 17 , ust.2,3
Hz.5

 Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzyso-
wym (Dz.U.2013.1166 z późn. zm.).         

Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku 

1. Monitorowanie sytuacji na drogach powiatowych. Informowanie PCZK Art. 20
Hz.39

   
 

   Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych  
  (Dz.U.2015.460 z późn. zm.) 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kluczborku   
1. Działania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego podczas katastrofy budowlanej  
    – zgodnie z PZK – 5     

  

INNE PODMIOTY 

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu Oddział w Kluczborku 

W PRZYPADKU KATASTROFY BUDOWLANEJ, W WYNIKU KTÓREJ USZKODZENIU LUB 
ZNISZCZENIU ULEGNĄ TAKŻE URZĄDZENIA HYDROTECHNICZNE, ZBIORNIKI WODNE, 

PRZEPUSTY itp. § 6 
Hz.47

 
 

Statut Wojewódzkiego Zarządu Melioracji  
i Urządzeń Wodnych w Opolu. 1. Monitorowania sytuacji na określonym cieku wodnym. 

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

Rejon w Kluczborku Oddziału Opole Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 

W PRZYPADKU KATASTROFY BUDOWLANEJ, W WYNIKU KTÓREJ USZKODZENIU LUB 
ZNISZCZENIU ULEGNĄ TAKŻE MOSTY, WIADUKTY, ESTAKADY DROGOWE itp. 1. Art. 20 

Hz.26
   

 

 
 

    Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych  
(Dz.U.2015.460 z późn. zm.) 
 

1. Monitorowanie sytuacji na drogach krajowych – przekazywanie informacji do Punktu Informacji 
Drogowej Oddziału Opole GDDKIA.     

2. Zabezpieczanie, we współdziałaniu z Policja, przejezdności na drogach krajowych - objazdy 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu  
W PRZYPADKU KATASTROFY BUDOWLANEJ, W WYNIKU KTÓREJ USZKODZENIU LUB 

ZNISZCZENIU ULEGNĄ TAKŻE MOSTY, WIADUKTY, ESTAKADY DROGOWE itp. 1. Art. 20 
Hz.26

   
 

2. §5 
Hz.27

   

 
 

1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych  
(Dz.U.2015.460 z późn. zm.) 
2. Statut Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu –  
    załącznik do uchwały Nr XLII/422/2010 Sejmiku  
    Województwa Opolskiego z dnia 23 lutego 2010 roku. 

1. Monitorowanie sytuacji na drogach wojewódzkich, przekazywanie informacji przez Kierownika 
Oddziału Terenowego w Oleśnie do Kierownika Utrzymania Dróg ZDW o sytuacji 

2. Zabezpieczanie, we współdziałaniu z Policja, przejezdności na drogach wojewódzkich 
    – organizacja objazdów 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Opolu  
W PRZYPADKU KATASTROFY BUDOWLANEJ, W WYNIKU KTÓREJ USZKODZENIU LUB 
ZNISZCZENIU ULEGNĄ TAKŻE MOSTY, WIADUKTY, ESTAKADY KOLEJOWE itp. 

Art. 5 ust. 5
Hz.40

   
Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym 
(Dz.U.2015.1297 z późn. zm.)  

1. Typowanie możliwych objazdów stref dotkniętych katastrofą, przygotowanie oznakowania 

Informowanie podróżnych i społeczeństwa o sytuacji i uruchamianie komunikacji zastępczej. 
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Zadania 
Uprawnienia              
wynikające                            

z przepisów prawa 

 
Podstawa prawna 

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu 
W PRZYPADKU KATASTROFY BUDOWLANEJ, W WYNIKU KTÓREJ USZKODZENIU LUB 

ZNISZCZENIU ULEGNĄ TAKŻE INSTALACJE PRZEMYSŁOWE, SKŁADOWISKA ODPADÓW, 
OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW itp. 

Art. 2, ust. 1, pkt 2 i 4 

oraz art. 23 i 29
Hz.53

    
Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Śro-
dowiska  (Dz.U.2013.686 z późn. zm.). 

1. Monitorowanie sytuacji. 

2. Przekazywanie informacji do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego o sytuacji. 
 

 

3. Prowadzenie nadzoru nad utylizacją odpadów i odprowadzaniem ścieków. 

W PRZYPADKU KATASTROFY BUDOWLANEJ, W WYNIKU KTÓREJ NASTĄPIĄ ZAKŁÓCENIA W DOSTAWACH ENERGII, GAZU, WODY, ENERGII CIEPLNEJ 

TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu  
1. Działanie TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu podczas zakłóceń  w dostawach energii – 
zgodnie z  PZK 8      

Art. 4 ust. 1  

i 9c ust. 2
Hz.44

 

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 
(Dz.U.2012.1059 z późn. zm.) 

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Zabrzu  Zakład w Opolu Rejon Dystrybucji Gazu w Kluczborku 
1. Działanie Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Zabrzu Zakład w Opolu Rejon  
Dystrybucji Gazu w Kluczborku podczas zakłóceń  w dostawach gazu – zgodnie z PZK – 9  

Art. 4 ust. 1  

i 9c ust. 1
Hz.45

 

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 
(Dz.U.2012.1059 z późn. zm.) 

Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A. Oddział Śląski Rejon Eksploatacyjny w Kluczborku 

1. Realizacja zadań zgodnie z posiadanymi planami.     Art. 4 ust. 1 i 9b
Hz.70

 
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 
(Dz.U.2012.1059 z późn. zm.) 

Podmioty odpowiedzialne za dostawę i dystrybucję wody 
1. Realizacja zadań zgodnie z posiadanymi planami.     

Art. 3, 5 i 6
Hz.82

 
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrze-
niu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 
(Dz.U.2015.139) 

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Brzegu 
1. Działania Zespołu  Operacyjnego Wojskowej Komendy Uzupełnień w Brzegu podczas katastro-
fy    budowlanej.  §1 i 2

Hz.21
   

Porozumienie Starosty Kluczborskiego                                     
i Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień                     
w Brzegu z dnia 19 kwietnia 2010 roku. 

Urzędy gmin powiatu kluczborskiego 
1. Realizacja zadań zgodnie z gminnymi planami zarządzania kryzysowego. Art. 19

Hz.46
  Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzy-

sowym (Dz.U.2013.1166 z późn. zm.).     

 

 
UWAGA: W przypadku wystąpienia innych zagrożeń – POSTĘPOWAĆ ZGODNIE ZE STOSOWNYMI PROCEDURAMI REAGOWANIA KRYZYSOWEGO 
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PRK – 10.2 – Postępowanie podczas katastrofy drogowej 

Zadania 
Uprawnienia           
wynikające                            

z przepisów prawa 

 
Podstawa prawna 

 

STAROSTWO POWIATOWE W KLUCZBORKU 

Starosta Kluczborski 
1. Uruchomienie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8   Art. 17, ust. 4 i 5

Hz.2
   Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzyso-

wym (Dz.U.2013.1166 z późn. zm.).     
 2. Kierowanie realizacją zadań ujętych w Powiatowym Planie Zarządzania Kryzysowego. Art. 17, ust. 4

Hz.3
   

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego 

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

Art. 18,ust.1 i 2 w zw.  

z art.16, ust. 2
Hz.16

   

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzyso-
wym (Dz.U.2013.1166 z późn. zm.).     
 

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

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

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

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

6. Działanie Centrum po otrzymaniu informacji o poważnej katastrofie drogowo- kolejowej 
    – zgodnie z SPO – 9E 

Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego 

1. Działanie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z procedurą  
    SPO – 8  

Art. 17, ust. 5
Hz18

 

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzyso-
wym (Dz.U.2013.1166 z późn. zm.).     
 

Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia 

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

§ 39 ust. 4
. Hz 7

    

 

2.. § 19 
Hz.24)

     

 
1.Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego                  
w Kluczborku 
 
 

2.Koordynacja udzielania pomocy dużej ilości  poszkodowanym w katastrofie drogowej  

POWIATOWE  JEDNOSTKI  ORGANIZACYJNE - POWIATOWE SŁUŻBY, INSPEKCJE,  STRAŻE 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku 
1. Działania Państwowej Straży Pożarnej podczas katastrofy drogowej 
    – zgodnie z PZK – 3  

1. Art. 1
Hz.28

   
 

2. Art. 25 ust. 1
Hz.29

    

1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży 
    Pożarnej (Dz.U.2013.1340 z późn. .zm.). 
2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 
    przeciwpożarowej (Dz. U.2016.191) 

Komenda Powiatowa Policji w Kluczborku 
1. Działania Policji podczas katastrofy drogowej – zgodnie z PZK – 4    

Art. 1 i 6
Hz.30

    
Ustawa z dnia z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji                 
(Dz.U.2015.355 z późn. zm.) 

Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku 

1. Działanie  Zarządu Dróg Powiatowych w Kluczborku podczas katastrofy  drogowej – zgodnie        
z  PZK – 11     

1. Art. 20
Hz.26

   
 
 

   Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych  
  (Dz.U.2015.460 z późn. zm.) 
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Zadania 

Uprawnienia            
wynikające                            

z przepisów prawa 

 
Podstawa prawna 

 

Powiatowe Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku 

1.Udzielanie świadczeń zdrowotnych poszkodowanym, rannym.  Art. 15 
Hz.20

 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. działalności leczniczej 
(Dz. U. 2015.618) 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku 
1. Koordynowanie zadań związanych z udzielaniem pomocy osobom poszkodowanym.           
2.Współudział w udzielaniu pomocy psychologicznej. 

Art. 17 , ust.2,3
Hz.5

 Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzyso-
wym (Dz.U.2013.1166 z późn. zm.).     

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kluczborku   
1.Koordynowanie udzielania pomocy psychologicznej osobom poszkodowanym. Art. 17 , ust.2,3

Hz.5
    Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzyso-

wym (Dz.U.2013.1166 z późn. zm.).     

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kluczborku 
W PRZYPADKU KATASTROFY DROGOWEJ, W WYNIKU KTÓREJ USZKODZENIU LUB 

ZNISZCZENIU ULEGNĄ TAKŻE OBIEKTY BUDOWLANE 
Art. 84 ust. 1

Hz.31
    

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane                    
(t.j. Dz.U.2013.1409 z późn. zm)    
 
 
 

1. Działania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego podczas katastrofy drogowej  
    – jak podczas katastrofy budowlanej – zgodnie z  PZK – 5  

INNE PODMIOTY 

Rejon w Kluczborku Oddziału Opole Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 
1. Działanie Rejonu w Kluczborku Oddziału w Opolu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych                      
i Autostrad podczas katastrofy  drogowej – zgodnie z  PZK – 13 

Art. 20
Hz.39

   
 

   Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych  
(Dz.U.2015.460 z późn. zm.) 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu  

1. Działanie Zarządu Dróg Wojewódzkich Oddział Terenowy w Oleśnie podczas katastrofy drogo-
wej  – zgodnie z  PZK – 12     

1. Art. 20 
Hz.26

  
 

2. §5 
Hz.27 

   

 
 

 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych  
 (Dz.U.2015.460 z późn. zm.). 
 2. Statut Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu –  
     załącznik do uchwały Nr XLII/422/2010 Sejmiku  
     Województwa Opolskiego z dnia 23 lutego 2010 roku.  

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu Oddział w Kluczborku 

W PRZYPADKU KATASTROFY DROGOWEJ, W WYNIKU KTÓREJ USZKODZENIU LUB 
ZNISZCZENIU ULEGNĄ TAKŻE URZĄDZENIA HYDROTECHNICZNE, ZBIORNIKI WODNE, 

PRZEPUSTY itp. 
§ 6 

Hz.47
 

 

Statut Wojewódzkiego Zarządu Melioracji                                
i Urządzeń Wodnych w Opolu. 

1. Monitorowania sytuacji na określonym cieku wodnym. 

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

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu 

W PRZYPADKU KATASTROFY DROGOWEJ, W WYNIKU KTÓREJ USZKODZENIU LUB 
ZNISZCZENIU ULEGNĄ TAKŻE INSTALACJE PRZEMYSŁOWE, SKŁADOWISKA ODPADÓW, 

OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW itp. 

Art. 2, ust. 1, pkt 2 i 4 

oraz art. 23 i 29
Hz.53

    

Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Śro-
dowiska  (Dz.U.2013.686 z późn. zm.). 
 
 

1. Monitorowanie sytuacji. 

2. Przekazywanie informacji do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego o sytuacji. 

Prowadzenie nadzoru nad utylizacją odpadów i odprowadzaniem ścieków. 
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Zadania 
Uprawnienia            
wynikające                            

z przepisów prawa 

 
Podstawa prawna 

 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Opolu  
W PRZYPADKU KATASTROFY DROGOWEJ DOTYCZĄCEJ MOSTÓW, WIADUKTÓW, ESTA-

KAD KOLEJOWYCH itp. 

Art. 5 ust. 5
Hz.40

   

Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym 

(Dz.U.2015.1297 z późn. zm.)     

  

1. Działanie PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Zakładu Linii Kolejowych w Opolu Stacja w Klucz-
borku podczas katastrofy drogowej – jak podczas katastrofy kolejowej – zgodnie z  PZK – 14     

 

W PRZYPADKU KATASTROFY DROGOWEJ, W WYNIKU KTÓREJ NASTĄPIĄ ZAKŁÓCENIA W DOSTAWACH ENERGII, GAZU, WODY, ENERGII CIEPLNEJ 

TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu  
1. Działanie TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu  podczas zakłóceń w dostawach energii – 
zgodnie z PZK – 8     

Art. 4 ust. 1  

i 9c ust. 2
Hz.44

 

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 
(Dz.U.2012.1059 z późn. zm.) 

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Zabrzu  Zakład w Opolu Rejon Dystrybucji  Gazu w Kluczborku 
1. Działanie Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Zabrzu Zakład w Opolu Rejon           
Dystrybucj Gazu w Kluczborku podczas zakłóceń  w dostawach gazu – zgodnie z PZK – 9     

Art. 4 ust. 1  

i 9c ust. 1
Hz.45

 

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 
(Dz.U.2012.1059 z późn. zm.) 

Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A. Oddział Śląski Rejon Eksploatacyjny w Kluczborku 
1. Realizacja zadań zgodnie z posiadanymi planami.     

Art. 4 ust. 1 i 9b
Hz.70

 
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 
(Dz.U.2012.1059 z późn. zm.) 

Podmioty odpowiedzialne za dostawę i dystrybucję wody 
1. Realizacja zadań zgodnie z posiadanymi planami.     

Art. 3, 5 i 6
Hz.82

 
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrze-
niu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 
(Dz.U.2015.139) 

Urzędy gmin powiatu kluczborskiego 
1. Realizacja zadań zgodnie z powiatowymi i gminnymi planami zarządzania kryzysowego. Art. 19

Hz.46
 Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzyso-

wym (Dz.U.2013.1166 z późn. zm.).     

 

 
UWAGA: W przypadku wystąpienia innych zagrożeń – POSTĘPOWAĆ ZGODNIE ZE STOSOWNYMI PROCEDURAMI REAGOWANIA KRYZYSOWEGO 
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PRK – 10.3 – Postępowanie podczas katastrofy kolejowej 

Zadania 
Uprawnienia           
wynikające                            

z przepisów prawa 

 
Podstawa prawna 

 

STAROSTWO POWIATOWE W KLUCZBORKU 

Starosta Kluczborski 
1. Uruchomienie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8      Art. 17, ust. 4 i 5

Hz.2
   

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzyso-
wym (Dz.U.2013.1166 z późn. zm.).     
 

2. Kierowanie realizacją zadań ujętych w Powiatowym Planie Zarządzania Kryzysowego. Art. 17, ust. 4
Hz.3

   

3. Wnioskowanie do Wojewody o wsparcie działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych RP  
    – zgodnie z SPO – 21       Art. 17, ust. 2, pkt 1

Hz.3
   

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego 

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

Art. 18,ust.1 i 2 w zw.  

z art.16, ust. 2
Hz.16

   

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzyso-
wym (Dz.U.2013.1166 z późn. zm.).     
 

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

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

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

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

6. Działanie Centrum po otrzymaniu informacji o poważnej katastrofie drogowo-kolejowej 
    – zgodnie z SPO – 9E 

Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia 

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

§ 39 ust. 4
. Hz 7

    

 

2.. § 19 
Hz.24)

     

 

 
1.Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego                  
w Kluczborku 
 
 

2.Koordynacja udzielania pomocy dużej ilości  poszkodowanym w katastrofie kolejowej  

3. Planowanie wsparcia działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych RP 

Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego 

1. Działanie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z procedurą  
    SPO – 8  

Art. 17, ust. 5
Hz18

 

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzyso-
wym (Dz.U.2013.1166 z późn. zm.).     
 

POWIATOWE  JEDNOSTKI  ORGANIZACYJNE - POWIATOWE SŁUŻBY, INSPEKCJE,  STRAŻE 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku 
1. Działania Państwowej Straży Pożarnej podczas katastrofy kolejowej 
    – zgodnie z PZK –3   

 
 
 

1. Art. 1
Hz.28

   
 

2. Art. 25 ust. 1
Hz.29

    

1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży 
    Pożarnej (Dz.U.2013.1340 z późn. .zm.). 
2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 
    przeciwpożarowej (Dz. U.2016.191) 
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Zadania 
Uprawnienia           
wynikające                            

z przepisów prawa 

 
Podstawa prawna 

 

Komenda Powiatowa Policji w Kluczborku 
1. Działania Policji podczas katastrofy kolejowej – zgodnie z PZK – 4     

Art. 1 i 6
Hz.30

    
Ustawa z dnia z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji                 
(Dz.U.2015.355 z późn. zm.) 

Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku 

1. Działanie  Zarządu Dróg Powiatowych w Kluczborku podczas katastrofy  drogowo-kolejowej  – 
zgodnie z PZK – 11 

1. Art. 20
Hz.26

   
 
 
 

    Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych  
  (Dz.U.2015.460 z późn. zm.) 
 

Powiatowe Centrum Zdrowia S.A w Kluczborku 

1.Udzielanie świadczeń zdrowotnych poszkodowanym, rannym.  Art. 15 
Hz.20

 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. działalności leczniczej 
(Dz. U. 2015.618) 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku 
1. Koordynowanie zadań związanych z udzielaniem pomocy osobom poszkodowanym.           
2.Współudział w udzielaniu pomocy psychologicznej. 

Art. 17 , ust.2,3
Hz.5

     Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzy-
sowym (Dz.U.2013.1166 z późn. zm.).     

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kluczborku   
1.Koordynowanie udzielania pomocy psychologicznej osobom poszkodowanym. Art. 17 , ust.2,3

Hz.5
    Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzyso-

wym (Dz.U.2013.1166 z późn. zm.).     

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kluczborku 
W PRZYPADKU KATASTROFY KOLEJOWEJ, W WYNIKU KTÓREJ USZKODZENIU LUB 

ZNISZCZENIU ULEGNĄ TAKŻE OBIEKTY BUDOWLANE 
Art. 84 ust. 1

Hz.31
    

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane                       
 

(t.j. Dz.U.2013.1409 z późn. zm)    
 1. Działania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego podczas katastrofy kolejowej  

    – jak podczas katastrofy budowlanej – zgodnie z PZK –  5      

INNE PODMIOTY 

Rejon w Kluczborku Oddziału Opole Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 
W PRZYPADKU KATASTROFY KOLEJOWEJ, W WYNIKU KTÓREJ USZKODZENIU LUB 

ZNISZCZENIU ULEGNĄ TAKŻE MOSTY, WIADUKTY, ESTAKADY DROGOWE itp. Art. 20
Hz.39

   

 

   Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych  
  (Dz.U.2015.460 z późn. zm.) 
 1. Działanie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Rejon w Kluczborku podczas kata-

strofy  kolejowej – jak podczas katastrofy drogowej – zgodnie z PZK – 13    

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu  
W PRZYPADKU KATASTROFY KOLEJOWEJ, W WYNIKU KTÓREJ USZKODZENIU LUB 

ZNISZCZENIU ULEGNĄ TAKŻE MOSTY, WIADUKTY, ESTAKADY DROGOWE itp. 
1. Art. 20

Hz.26
   

 

2. §5
Hz.27

   

 

1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych  
 (Dz.U.2015.460 z późn. zm.). 
2. Statut Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu –  
    załącznik do uchwały Nr XLII/422/2010 Sejmiku  
    Województwa Opolskiego z dnia 23 lutego 2010 roku. 

1. Działanie Zarządu Dróg Wojewódzkich Oddział Terenowy w Oleśnie podczas katastrofy kolejo-
wej – jak podczas katastrofy  drogowej – zgodnie z PZK – 12 

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu Oddział w Kluczborku 

W PRZYPADKU KATASTROFY KOLEJOWEJ, W WYNIKU KTÓREJ USZKODZENIU LUB 
ZNISZCZENIU ULEGNĄ TAKŻE URZĄDZENIA HYDROTECHNICZNE, ZBIORNIKI WODNE, 

PRZEPUSTY itp. § 6
Hz.47

 

 

Statut Wojewódzkiego Zarządu Melioracji                                 
i Urządzeń Wodnych w Opolu. 
 1. Monitorowania sytuacji na określonym cieku wodnym. 

2.Przekazywanie informacji do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego o sytuacji.  
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Zadania 
Uprawnienia           
wynikające                             

z przepisów prawa 

 
Podstawa prawna 

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu 
W PRZYPADKU KATASTROFY KOLEJOWEJ, W WYNIKU KTÓREJ USZKODZENIU LUB 

ZNISZCZENIU ULEGNĄ CYSTERNY Z NIEBEZPIECZNYMI SUBSTANCJAMI CHEMICZNYMI Art. 2, ust. 1, pkt 2 i 4 

oraz art. 23 i 29
Hz.53

    
 

Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Śro-
dowiska  (Dz.U.2013.686 z późn. zm. ). 
 

1. Monitorowanie sytuacji. 

Przekazywanie informacji do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego o sytuacji. 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Opolu  
1. Działanie PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Zakładu Linii Kolejowych w Kluczborku podczas 
    katastrofy kolejowej – zgodnie z PZK – 14      

 
 
 
 

Art. 5 ust. 5
Hz.40

   

Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym 

(Dz.U.2015.1297 z późn. zm.)     

 

TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu  
W PRZYPADKU KATASTROFY KOLEJOWEJ, W WYNIKU KTÓREJ NASTĄPIĄ ZAKŁÓCENIA 

W DOSTAWACH ENERGII Art. 4 ust. 1  

i 9c ust. 2
Hz.44

 

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 
(Dz.U.2012.1059 z późn. zm.) 1. Działanie TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu podczas zakłóceń  w dostawach energii – 

zgodnie z PZK – 8   

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Brzegu 

1. Działania Zespołu Operacyjnego Wojskowej Komendy Uzupełnień podczas katastrofy kolejowej   
     §1 i 2

Hz.21
   

Porozumienie Starosty Kluczborskiego                                      
i Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień                     
w Brzegu z dnia 19 kwietnia 2010 roku. 

Urzędy gmin powiatu kluczborskiego 
1. Realizacja zadań zgodnie z gminnymi planami zarządzania kryzysowego. Art. 19

Hz.46
 Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzyso-

wym (Dz.U.2013.1166 z późn. zm.).     

 
 

UWAGA: W przypadku wystąpienia innych zagrożeń – POSTĘPOWAĆ ZGODNIE ZE STOSOWNYMI PROCEDURAMI REAGOWANIA KRYZYSOWEGO 
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PRK – 11 – Postępowanie podczas zagrożenia wystąpieniem lub wystąpienia choroby zwierząt 

Zadania 
Uprawnienia            
wynikające                            

z przepisów prawa 

 
Podstawa prawna 

 

STAROSTWO POWIATOWE W KLUCZBORKU 

Starosta Kluczborski 
1. Uruchomienie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 
    – zgodnie z SPO – 8   

Art. 17, ust. 4 i 5
Hz.2

   Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzyso-
wym (Dz.U.2013.1166 z późn. zm.).     
 2. Kierowanie realizacją zadań ujętych w Powiatowym Planie Zarządzania Kryzysowego. Art. 17, ust. 4

Hz.3
   

3. Wnioskowanie do Wojewody o wsparcie działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych RP  
    – zgodnie z SPO – 21    Art. 17, ust. 2, pkt 1

Hz.3
   

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzyso-
wym (Dz.U.2013.1166 z późn. zm.).     
 

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

Art. 17, ust. 2, pkt 1
Hz.3

   
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzyso-
wym (Dz.U.2013.1166 z późn. zm.).     
 

A PONADTO, W PRZYPADKU WPROWADZENIA STANU KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ – REALIZACJA NW. ZADAŃ:  

1. Wnioskowanie do  Burmistrzów i Wójta o wprowadzenie świadczeń rzeczowych i osobistych – 
zgodnie z SPO – 17       

Art. 22
Hz.8

   

Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywioło-
wej  (Dz.U.2014. 333 z późn. zm.) 

2. Ogłoszenie zarządzenia lub decyzji Starosty w sprawie wprowadzenia czasowych ograniczeń 
na obszarze  zagrożenia, w tym praw człowieka i obywatela – zgodnie z SPO – 18                  

 

 Art. 20, 21, 23 us1. 

pkt2
Hz.9

   
 

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego 

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

Art. 18,ust.1 i 2 w zw.  

z art.16, ust. 2
Hz.16

   

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzyso-
wym (Dz.U.2013.1166 z późn. zm.).     
 

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

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

            
 

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

 
 

Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia 

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

 § 39 ust. 4
. Hz 7

    

 

2.. § 19 
Hz.24)

     

 

 
1.Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego                  
w Kluczborku 
 
 

2.Planowanie wsparcia działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych RP  
 
 

 

Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego 

1. Działanie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z procedurą  
 
    SPO – 8    
 

)
     Art. 17, ust. 5

Hz18
 

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzyso-
wym (Dz.U.2013.1166 z późn. zm.).     
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Zadania 
Uprawnienia           
wynikające                            

z przepisów prawa 

 
Podstawa prawna 

 

Zespół Radców Prawnych, Wydział Organizacyjny 

1.Współudział w opracowaniu zarządzenia lub decyzji Starosty  Kluczborskiego w sprawie          
wprowadzenia czasowych ograniczeń na obszarze zagrożenia, w tym praw człowieka                     
i obywatela SPO- 18 

 

1. Art20, 21, 23 us1 pkt2  
Hz9 

2.. § 19 
Hz.24)

     

  1. Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski   
      żywiołowej  (Dz.U.2014. 333 z późn. zm.) 
 2.Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego                 
    w Kluczborku 

Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa 

1. Współdziałanie z Powiatowym Inspektoratem Weterynaryjnym w zakresie sytuacji epizootycz-
nej. 

 § 19 
Hz.24

      
    Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego                 

  w Kluczborku 

POWIATOWE  JEDNOSTKI  ORGANIZACYJNE - POWIATOWE SŁUŻBY, INSPEKCJE,  STRAŻE 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku 

1. Podejmowanie działań interwencyjnych związanych przede wszystkim z: 
1) dezynfekcją i dekontaminacją; 

1. Art. 1
Hz.28

   
 

2. Art. 25 ust. 1
Hz.29

    

1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży 
    Pożarnej (Dz.U.2013.1340 z późn. .zm.). 
2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 
    przeciwpożarowej (Dz. U.2016.191)  2) zabezpieczeniem miejsc spalania zwierząt; 

 3) oświetleniem terenu. 

Komenda Powiatowa  Policji w Kluczborku 
1. Działania Policji związane z:   

Art. 1 i 6
Hz.30

   
Ustawa z dnia z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji                 
(Dz.U.2015.355 z późn. zm.) 

 1. izolacją rejonu i miejsca zdarzenia; 

 2. organizacją ruchu w rejonie zagrożenia; 

 3. pilotowaniem transportów z padłymi zwierzętami oraz materiałami do badań; 

 4. egzekwowaniem przestrzegania przepisów wydanych w związku ze zwalczaniem 
choroby 

zakaźnej; 

 5. prowadzeniem czynności dochodzeniowo-śledczych. 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kluczborku 
1. Działanie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii podczas zagrożenia wystąpieniem lub  
    wystąpienia choroby zwierząt – zgodnie z PZK –15   

Art. 15, ust. 1
Hz.49

    
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weteryna-
ryjnej (Dz.U.2015.1482) 

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Kluczborku 
1. Działania Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Kluczborku podczas zagrożenia 
    wystąpieniem lub wystąpienia choroby zwierząt – zgodnie z PZK – 16  

  

  Art. 1 
Hz.32

 

 Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej (Dz. U.2015.1412) 

Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku 

1. Monitorowanie sytuacji na drogach powiatowych prowadzących do rejonów zagrożonych. 

1. Art. 20
Hz.26

   
 

 
        

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych  
  (Dz.U.2015.460 z późn. zm.) 
 
 
 
 

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

3.Zabezpieczanie, we współdziałaniu z Policją, przejezdności na drogach. 
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Zadania 
Uprawnienia              
wynikające                            

z przepisów prawa 

 
Podstawa prawna 

 

INNE PODMIOTY 

Rejon w Kluczborku Oddziału Opole Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 
1. Monitorowanie sytuacji na drogach – przekazywanie informacji do  Powiatowego Centrum  
Zarządzania Kryzysowego o sytuacji. Art. 20

Hz.39
   

 

   Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych  
(Dz.U.2015.460 z późn. zm.) 
 2. Zabezpieczanie, we współdziałaniu z Policja, przejezdności na drogach . 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu  
1. Monitorowanie sytuacji na drogach wojewódzkich prowadzących do rejonów zagrożonych. 1. Art. 20 

Hz.26)
  

 

2. §5 
Hz.27

   

 
 

1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych  
(Dz.U.2015.460 z późn. zm.) 
2. Statut Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu –  
    załącznik do uchwały Nr XLII/422/2010 Sejmiku  
    Województwa Opolskiego z dnia 23 lutego 2010 roku. 

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

3. Zabezpieczanie, we współdziałaniu z Policją, przejezdności na drogach. 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu 

1. Współdziałanie z Wojewódzkim Inspektoratem Weterynaryjnym w zakresie rozpoznawania  
    i monitorowania sytuacji epizootycznej. Art. 2, ust. 1, pkt 2 i 4 

oraz art. 23 i 29
Hz.53

    
Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Śro-
dowiska  (Dz.U.2013.686 z późn. zm.). 2. Prowadzenie nadzoru nad utylizacją padłych zwierząt. 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Opolu 
1. Typowanie możliwych objazdów stref dotkniętych epidemią, przygotowanie oznakowania. 

Art. 5 ust. 5
Hz.40

   
Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym 
(Dz.U.2015.1297 z późn. zm.)     2. Informowanie podróżnych i społeczeństwa o sytuacji i uruchamianie komunikacji zastępczej. 

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Brzegu 
1. Działania Zespołu Operacyjnego Wojskowej Komendy Uzupełnień w Brzegu podczas zagroże-
nia   epidemicznego i epidemii  §1 i 2

Hz.21
   

Porozumienie Starosty Kluczborskiego                                    
i Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień                     
w Brzegu z dnia 19 kwietnia 2010 roku. 

Urzędy gmin powiaty kluczborskiego 
1. Realizacja zadań zgodnie z gminnymi planami zarządzania kryzysowego. Art. 19

Hz.46
 Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzyso-

wym (Dz.U.2013.1166 z późn. zm.).     

 

 
UWAGA: W przypadku wystąpienia innych zagrożeń – POSTĘPOWAĆ ZGODNIE ZE STOSOWNYMI PROCEDURAMI REAGOWANIA KRYZYSOWEGO 
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PRK – 12 – Postępowanie podczas zagrożenia wystąpieniem lub wystąpienia organizmu szkodliwego 

 

Zadania 
Uprawnienia            
wynikające                            

z przepisów prawa 

 
Podstawa prawna 

 

STAROSTWO POWIATOWE W KLUCZBORKU 

Starosta Kluczborski 
1. Uruchomienie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 
    – zgodnie z SPO – 8 

Art. 17, ust. 4 i 5
Hz.2

   Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzyso-
wym (Dz.U.2013.1166 z późn. zm.).     
 2. Kierowanie realizacją zadań ujętych w Powiatowym Planie Zarządzania Kryzysowego. Art. 17, ust. 4

Hz.3
   

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

Art. 17, ust. 2, pkt 1
Hz.3

   
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzyso-
wym (Dz.U.2013.1166 z późn. zm.).     
 

A PONADTO, W PRZYPADKU WPROWADZENIA STANU KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ – REALIZACJA NW. ZADAŃ:  

1. Wnioskowanie do Burmistrzów i Wójta o wprowadzenie świadczeń rzeczowych i osobistych  
    – zgodnie z SPO – 17   

Art. 22
Hz.8

   Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski 
    żywiołowej  (Dz.U.2014. 333 z późn. zm.) 
 2. Ogłoszenie zarządzenia lub decyzji Starosty w sprawie wprowadzenia czasowych ograniczeń 

na obszarze  zagrożenia, w tym praw człowieka i obywatela – zgodnie z SPO –18 

 Art. 20, 21, 23 us1. 

pkt2
Hz.9

   

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego 

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

Art. 18,ust.1 i 2 w zw.  

z art.16, ust. 2
Hz.16

   

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzyso-
wym (Dz.U.2013.1166 z późn. zm.).     
 

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

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

 
 

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

Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia 

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

 

 § 19 
Hz.24)

     

 
Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego                 

    w Kluczborku 

Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego 

1. Działanie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z procedurą  
    SPO – 8      

Art. 17, ust. 5
Hz18

 

 
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzyso-
wym (Dz.U.2013.1166 z późn. zm.).     
 

Zespół Radców Prawnych, Wydział Organizacyjny 

Współudział w opracowaniu zarządzenia lub decyzji Starosty  Kluczborskiego w sprawie          
wprowadzenia czasowych ograniczeń na obszarze zagrożenia, w tym praw człowieka                     
i obywatela SPO – 18 

1. Art20, 21, 23 us1 pkt2  
Hz9 

2.. § 19 
Hz.24

    

 
 
 

  1. Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski   
      żywiołowej  (Dz.U.2014. 333 z późn. zm.) 
 2.Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego                 
    w Kluczborku 
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Zadania 
Uprawnienia           
wynikające                            

z przepisów prawa 

 
Podstawa prawna 

 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kluczborku i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku 
1.Zorganizowanie pomocy psychologicznej osobom poszkodowanym. 

 
1. Art. 2 i 17 

Hz.19
 Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzyso-

wym (Dz.U.2013.1166 z późn. zm.).        

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 

1. Pomoc Urzędom Miast i Gmin powiatu w ocenie i dokumentowaniu szkód i  strat  
    spowodowanych klęską żywiołową – zgodnie z SPO – 12     

1. § 19
Hz.24)

     

 
  1.Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego                 

    w Kluczborku 

POWIATOWE  JEDNOSTKI  ORGANIZACYJNE - POWIATOWE SŁUŻBY, INSPEKCJE,  STRAŻE 

Komenda Powiatowa Policji w Kluczborku 
1. Wymiana informacji z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego.  

Art. 1 i 6
Hz.30

    
Ustawa z dnia z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji                 
(Dz.U.2015.355 z późn. zm.) 2. Współpraca z Wojewódzkimi Inspektoratem Transportu Drogowego Oddział Terenowy                

w Byczynie  w zakresie urzędowej kontroli roślin i produktów roślinnych na drogach. 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu Oddział w Kluczborku 
1.Działanie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu Oddział                  
w Kluczborku podczas zagrożenia  wystąpieniem lub wystąpienia organizmów szkodliwych – 
zgodnie z PZK – 21  

Art. 3, ust. 1 i 2, art. 4, 

ust. 1 i 2, art. 79
Hz.77

    

Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin 
(Dz.U.2016.17 z późn. zm.). 
 

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Kluczborku 
1. Sprawowanie nadzoru nad warunkami zdrowotnymi żywności i żywienia w celu ochrony zdrowia  
    ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych,  
    zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych. 

 Art. 1 
Hz.32

 
Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej (Dz. U.2015.1412) 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kluczborku 
1. Rozpoczęcie współpracy z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Roślin i Nasiennictwa            
Oddział w Kluczborku w celu  niedopuszczenia do skarmienia zwierząt niezdatną do spożycia 
paszą po badaniu pasz w ZHW.   

Art. 15, ust. 1
Hz.49

    
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weteryna-
ryjnej (Dz.U.2015.1482) 

INNE PODMIOTY 

Nadleśnictwa Regionalnej Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach oraz Leśny Zakład Doświadczalny Siemianice 
1. Działania  Nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach oraz Leśnego 
Zakładu Doświadczalnego w Siemianicach  podczas zagrożenia  wystąpieniem lub wystąpienia 
choroby roślin – zgodnie z PZK – 18     

Art. 18 i 34
Hz.48

 
Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach 
(Dz.U.2015.2100) 
 

Urzędy gmin powiatu kluczborskiego 
1. Realizacja zadań zgodnie z gminnymi planami zarządzania kryzysowego. Art. 19

Hz.46
 Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzyso-

wym (Dz.U.2013.1166 z późn. zm.).     

 
UWAGA: W przypadku wystąpienia innych zagrożeń – POSTĘPOWAĆ ZGODNIE ZE STOSOWNYMI PROCEDURAMI REAGOWANIA KRYZYSOWEGO 
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PRK – 13 – Postępowanie podczas zagrożenia terrorystycznego  

Zadania 
Uprawnienia           
wynikające                            

z przepisów prawa 

 
Podstawa prawna 

 

STAROSTWO POWIATOWE W KLUCZBORKU 

Starosta Kluczborski 

1. Uruchomienie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8 
 
 

Art. 17, ust. 4 i 5
Hz.2

   

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzyso-
wym (Dz.U.2013.1166 z późn. zm.).     
 

Art. 17, ust. 4
Hz.3

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

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

Art. 17, ust. 2, pkt 1
Hz.3

   

4. Wnioskowanie do Wojewody o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej – zgodnie  z SPO – 23    Art. 17, ust. 2, pkt 1
Hz.3

   
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzyso-
wym (Dz.U.2013.1166 z późn. zm.).     
 

5. Współdziałanie w uruchomienie zastępczych miejsc szpitalnych    – zgodnie z SPO – 41 
 

§ 8 
Hz.71

  

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2012 r. 
w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wyko-
rzystywania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne 
państwa oraz właściwości organów  w tych sprawach 
(Dz.U.2012. 741). 

6. Realizacja zadań po wprowadzeniu (zmianie, odwołaniu) stopni alarmowych na wypadek za-

grożenia atakiem o charakterze terrorystycznym lub sabotażowym – zgodnie z SPO – 42. 

Art. 17 ust. 2 pkt 5 
pkt 19 Załącznika Nr 5  
 

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzyso-
wym (Dz. U.2013.1166 z późn. zm.). 
Zarządzenie Nr 74 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 
października 2011 r. w sprawie wykazu przedsięwzięć                    
i procedur systemu zarządzania kryzysowego. 

A PONADTO, W PRZYPADKU WPROWADZENIA STANU KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ LUB STANU WYJĄTKOWEGO – REALIZACJA NW. ZADAŃ: 

1.. Wnioskowanie do Burmistrzów  i Wójta o wprowadzenie świadczeń rzeczowych i osobistych 
    – zgodnie z SPO – 17      

Art. 22
Hz.8

   
Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywioło-
wej  (Dz.U.2014. 333 z późn. zm.) 

2. Ogłoszenie zarządzenia lub decyzji Starosty w sprawie wprowadzenia czasowych ograniczeń 
na obszarze  zagrożenia, w tym praw człowieka i obywatela – zgodnie z SPO –18 

 

 Art. 20, 21, 23 us1. 

pkt2
Hz.9

   
 

 

 Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski 
  żywiołowej  (Dz.U.2014. 333 z późn. zm.) 
 

W PRZYPADKU AKTU TERRORYSTYCZNEGO, W WYNIKU KTÓREGO ZAISTNIEJE ZA-
GROZENIE POWODZIĄ 

  

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

Art.  34 ust. 1
 Hz.1

   

 
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiato-
wym  (Dz. U.2015. 1445 z późn. .zm.) 

W PRZYPADKU AKTU TERRORYSTYCZNEGO, W WYNIKU KTÓREGO ZAISTNIEJE ZDA-
RZENIE RADIACYJNE 

  

1Realizacją zadań ujętych  w Powiatowym Planie Dystrybucji Preparatu Jodowego                               
w formie Tabletek  SPO-16 

 
 

1. Art. 17 ust.2
 Hz.3

   
  
  

 
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzyso-
wym (Dz.U.2013.1166 z późn. zm.).     
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Zadania 
Uprawnienia            
wynikające                            

z przepisów prawa 

 
Podstawa prawna 

 

W PRZYPADKU AKTU TERRORYSTYCZNEGO, W WYNIKU KTÓREGO ZAISTNIEJE ZA-
GROZENIE EPIDEMICZNE I EPIDEMIA 

Art. 17, ust. 2
Hz.3

   
 

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzyso-
wym (Dz.U.2013.1166 z późn. zm.).     
 

1. Koordynowanie zadań ujętych w „ Planie   postępowania   na   wypadek  sytuacji   kryzysowych  
na  terenie  powiatu kluczborskiego” –  Państwowego    Powiatowego    Inspektora    Sanitarnego   
w    Kluczborku  
 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego 

1. Działanie Centrum po otrzymaniu informacji o zamachu terrorystycznym  – zgodnie z SPO – 
9G   

Art. 18,ust.1 i 2 w zw.  

z art.16, ust. 2
Hz.16

   

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzyso-
wym (Dz.U.2013.1166 z późn. zm.).     
 

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

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

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

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

6. Ostrzeganie i alarmowanie ludności – zgodnie z SPO - 7     
Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia 

1. Wykorzystywanie sprzętu z magazynu przeciwpowodziowego  – zgodnie z SPO – 11  § 39 ust. 4
. Hz 7

    

 

§ 19 
Hz.24)

     

 

   Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego                 
    w Kluczborku 

2. Koordynowanie wsparcia ewakuacji dla jednostek samorządu terytorialnego – zgodnie z SPO – 

22.  oraz „Planem ewakuacji (przyjęcia) ludności II stopnia Powiatu kluczborskiego” 

. 
4. Planowanie wsparcia działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych  

Powiatowy  Zespół Zarządzania Kryzysowego 

1.Działanie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8
  
 
 
 Art. 17, ust. 5

Hz18
 

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzyso-
wym (Dz.U.2013.1166 z późn. zm.).     
 

Wydział Finansowy 

1.Przeznaczenie środków finansowych  na likwidację szkód i strat powstałych w  mieniu powiatu 
oraz  współudział w dofinansowaniu zadań związanych z likwidacją  powstałych szkód w obsza-
rze  ochrony środowiska.  
 
 
 

 Art.32.ust.2, pkt 3
 Hz.4

   
 
 
 

1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powia-
towym (Dz. U.2015. 1445 z późn. .zm.) 

   

Wydziały: Organizacyjny, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa, Edukacji I Sportu, Budownictwa, Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki 
Nieruchomościami, Komunikacji i Transportu, Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu, Stanowisko ds. Ochrony Dóbr Kultury                     

1. Współdziałanie  w ocenie i dokumentowaniu szkód i  strat  spowodowanych na terenie powiatu 
– zgodnie z SPO – 12    

Udział w pracach Komisji do spraw ustalenia szkód i szacowania strat  spowodowanych                
w mieniu powiatu zgodnie z SPO – 12  

1. 32 ust. 2, pkt 3 
Hz.4

   

2. § 19
Hz.24

      
 

   1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powia     
     towym ( Dz. U.2015. 1445 z późn. .zm.). 
    2.Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego                 
    w Kluczborku 
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Zadania 
Uprawnienia            
wynikające                            

z przepisów prawa 

 
Podstawa prawna 

 

Zespół Radców Prawnych, Wydział Organizacyjny 
1. Współudział w opracowaniu rozporządzenia Starosty Kluczborskiego w sprawie ogłoszenia 
(odwołania) stanu  pogotowia oraz alarmu przeciwpowodziowego – jeśli zaistnieje taka koniecz-
ność.  Art.  34 ust. 1

 Hz.1
  , 

Art. 20, 21, 23 us1. 

pkt2
Hz.9

 

1.Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powia-
towym (Dz. U.2015. 1445 z późn. .zm.) 

 2. Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski 
   żywiołowej  (Dz.U.2014. 333 z późn. zm.) 

 

2.Współudział w opracowaniu zarządzenia lub decyzji Starosty  Kluczborskiego w sprawie          
wprowadzenia czasowych ograniczeń na obszarze zagrożenia, w tym praw człowieka                     
i obywatela SPO- 18 

 

Urzędy gmin powiatu kluczborskiego 
1. Realizacja zadań zgodnie z gminnymi planami zarządzania kryzysowego. Art. 17 i 19

Hz.46
 Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzyso-

wym (Dz.U.2013.1166 z późn. zm.).     

 

1. POWIATOWE  JEDNOSTKI  ORGANIZACYJNE - POWIATOWE SŁUŻBY, INSPEKCJE,  STRAŻE 
2. INNE PODMIOTY                                                     

                                       
 –  JEŻELI, W WYNIKU AKTU TERRORYSTYCZNEGO ZAISTNIEJE ZAGROŻENIE(…) – TO POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z (…)  

                                                                          JAK NIŻEJ: 
POWODZIE – PRK – 1       

UPRAWNIENIA I PODSTAWY PRAWNE WYMIENIONE 
SĄ W POSZCZEGÓLNYCH PROCEDURACH REAGO-

WANIA KRYZYSOWEGO (PRK) 

POŻARY – PRK – 2    

SKAŻENIA CHEMICZNO-EKOLOGICZNE – PRK – 6    

ZDARZENIA RADIACYJNE – PRK – 7    

ZAGROŻENIA EPIDEMICZNE I EPIDEMIA – PRK – 8   

ZAKŁÓCENIA W DOSTAWIE ENERGII – PRK – 9.1      

ZAKŁÓCENIA W DOSTAWIE GAZU – PRK – 9.3    

 
ZAKŁÓCENIA W DOSTAWIE ENERGII CIEPLNEJ – PRK – 9.4      

 
ZAKŁÓCENIA W DOSTAWIE WODY – PRK – 9.5     

 
KATASTROFY BUDOWLANE – PRK – 10.1     

 
KATASTROFY DROGOWE – PRK – 10.2     

 
KATASTROFY KOLEJOWE – PRK – 10.3   

 
ZAGROŻENIA WYSTĄPIENIA LUB WYSTĄPIENIE CHOROBY ZWIERZĄT – PRK – 11  

 
ZAGROŻENIA WYSTĄPIENIA LUB WYSTĄPIENIE ORGANIZMU SZKODLIWEGO – PRK – 12    

AWARIE SIECI TELEINFORMATYCZNYCH – PRK – 14    
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PRK – 14 – Postępowanie podczas awarii sieci teleinformatycznych 

Zadania 
Uprawnienia           
wynikające                            

z przepisów prawa 

 
Podstawa prawna 

 

STAROSTWO POWIATOWE W KLUCZBORKU 

Starosta Kluczborski 
1. Uruchomienie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8  Art. 17, ust. 4 i 5

Hz.2
   

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzyso-
wym (Dz.U.2013.1166 z późn. zm.).     
 

2. Kierowanie realizacją zadań ujętych w Powiatowym Planie Zarządzania Kryzysowego – w tym 
    koordynowanie przedsięwzięć w zakresie przesyłania informacji, danych, wiadomości pomiędzy  
    podmiotami ratowniczym 

   Art. 17, ust. 2, pkt 1
Hz.3

  

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

  
    

Art. 17, ust. 2, pkt 1
Hz.3

   

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego 

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

Art. 18,ust.1 i 2 w zw.  

z art.16, ust. 2
Hz.16

   

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzyso-
wym (Dz.U.2013.1166 z późn. zm.).     
 

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

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

4. Działanie Centrum w przypadku różnych zdarzeń – zgodnie z SPO – 9I     
5. Opracowywanie i przekazywanie komunikatów i ostrzeżeń dla mieszkańców terenów  
    pozbawionych dostępu do sieci teleinformacyjnych – zgodne z SPO – 7    

Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia 

1. Planowanie wsparcia działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych RP 
 

Art. 17 ust. 2,pkt.1
Hz.3

    

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzyso-
wym (Dz.U.2013.1166 z późn. zm.).     
 

Wydział Finansowy 

1.Przeznaczenie środków finansowych  na likwidację szkód i strat powstałych w  mieniu powiatu.  
 Art.32.ust.2, pkt 3

 Hz.4
   

 

  Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie    powia-
towym (Dz. U.2015. 1445 z późn. .zm.) 

Wydział Organizacyjny 

1. Działanie Wydziału Organizacyjnego podczas awarii sieci teleinformatycznych w Starostwie 

Powiatowym w Kluczborku – zgodnie z   PZK – 17              .   
. § 38 pkt3 

Hz Hz.24
     Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego                 

    w Kluczborku 

Powiatowy  Zespół Zarządzania Kryzysowego 

1. Działanie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8   
Art. 17 ust. 5

Hz. 18
 

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzyso-
wym (Dz.U.2013.1166 z późn. zm.).    

POWIATOWE  JEDNOSTKI  ORGANIZACYJNE - POWIATOWE SŁUŻBY, INSPEKCJE,  STRAŻE 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku 
1. Działania Państwowej Straży Pożarnej podczas awarii sieci teleinformatycznych  
    – zgodnie z PZK – 3  

1. Art. 1
Hz.28

   
 

2. Art. 25 ust. 1
Hz.29

    

1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży 
    Pożarnej (Dz.U.2013.1340 z późn. .zm.). 
2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 
   przeciwpożarowej (Dz. U.2016.191) 
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Zadania 
Uprawnienia           
wynikające                            

z przepisów prawa 

 
Podstawa prawna 

 

Komenda Powiatowa Policji w Kluczborku 
1. Działania Policji podczas awarii sieci teleinformatycznych – zgodnie z PZK – 4  

Art. 1 i 6
Hz.30

    
Ustawa z dnia z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji                 
(Dz.U.2015.355 z późn. zm.) 

INNE PODMIOTY 

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Brzegu 
1. Działania Zespołu Operacyjnego Wojskowej Komendy Uzupełnień w Brzegu podczas awarii 

    sieci teleinformatycznych  
§1 i 2

Hz.21
   

Porozumienie Starosty Kluczborskiego                                       
i Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień                     
w Brzegu z dnia 19 kwietnia 2010 roku. 

Urzędy gmin powiatu kluczborskiego 
1. Realizacja zadań zgodnie z gminnymi planami zarządzania kryzysowego. Art. 19

Hz.46
 Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzyso-

wym (Dz.U.2013.1166 z późn. zm.).     

 

 
UWAGA: W przypadku wystąpienia innych zagrożeń – POSTĘPOWAĆ ZGODNIE ZE STOSOWNYMI PROCEDURAMI REAGOWANIA KRYZYSOWEGO 
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PRK – 15 – Postępowanie podczas strajków, zamieszek i demonstracji  

Zadania 
Uprawnienia              
wynikające                            

z przepisów prawa 

 
Podstawa prawna 

 

STAROSTWO POWIATOWE W KLUCZBORKU 

Starosta Kluczborski 
1. Uruchomienie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8  Art. 17, ust. 4 i 5

Hz.2
   Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzyso-

wym (Dz.U.2013.1166 z późn. zm.).     
 

2. Kierowanie realizacją zadań ujętych w Powiatowym Planie Zarządzania Kryzysowego. Art. 17, ust. 2, pkt 1
Hz.3

 

3. Wnioskowanie do Wojewody o wsparcie działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych RP 
   – zgodnie  z SPO – 21      Art. 17, ust. 2, pkt 1

Hz.3
   

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzyso-
wym (Dz.U.2013.1166 z późn. zm.).     
 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego 

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

Art. 18,ust.1 i 2 w zw.  

z art.16, ust. 2
Hz.16

   

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzyso-
wym (Dz.U.2013.1166 z późn. zm.).     
 

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

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

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

Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia 

1. Planowanie wsparcia działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych RP  Art. 17 ust. 2,pkt.1
Hz.3

    

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzyso-
wym (Dz.U.2013.1166 z późn. zm.).     
 

Powiatowy  Zespół Zarządzania Kryzysowego 

1. Działanie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8    Art. 17, ust. 5
Hz18

 

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzyso-
wym (Dz.U.2013.1166 z późn. zm.).     
 

Ze spół Radców Prawnych, Wydział Organizacyjny 

Współudział w opracowaniu zarządzenia lub decyzji Starosty  Kluczborskiego w sprawie          
wprowadzenia czasowych ograniczeń na obszarze zagrożenia, w tym praw człowieka                     
i obywatela SPO – 18 

1. Art20, 21, 23 us1 pkt2  
Hz9 

2.. § 19 
Hz.24

    

 

  1. Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski   
      żywiołowej  (Dz.U.2014. 333 z późn. zm.) 
 2.Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego                 
    w Kluczborku 

Wydział Finansowy 
1.Przeznaczenie środków finansowych  na likwidację szkód i strat powstałych w  mieniu powiatu. 
 

 Art.32.ust.2, pkt 3
 Hz.4

   
 

  Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie   powia-
towym (Dz. U.2015. 1445 z późn. .zm.) 

POWIATOWE  JEDNOSTKI  ORGANIZACYJNE - POWIATOWE SŁUŻBY, INSPEKCJE,  STRAŻE 

Komenda Powiatowa Policji w Kluczborku  

1. Działania Policji podczas strajków, zamieszek i demonstracji – zgodnie z  PZK – 20  Art. 1 i 6
Hz.30

    
Ustawa z dnia z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji                 
(Dz.U.2015.355 z późn. zm.) 

Komenda Powiatowa  Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku 

1. Podjęcie działań interwencyjnych w przypadku zagrożenia pożarowego lub skażenia  
    niebezpiecznymi substancjami chemicznymi – zgodnie z: z PZK – 3  

 

1. Art. 1
Hz.28

   
 

2. Art. 25 ust. 1
Hz.29

   

1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży 
    Pożarnej (Dz.U.2013.1340 z późn. .zm.). 
2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 
    przeciwpożarowej (Dz. U.2016.191) 
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Zadania 
Uprawnienia          
wynikające                                   

z przepisów prawa 

 
Podstawa prawna 

 

Powiatowe Centrum Zdrowia S.A w Kluczborku 

1.Udzielanie świadczeń zdrowotnych poszkodowanym, rannym.  Art. 15 
Hz.20

 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. działalności leczniczej 
(Dz. U. 2015.618) 

Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku 
 
1. Wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu.  

1. Art. 20
Hz.26

   
 
 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych  
  (Dz.U.2015.460 z późn. zm.) 

 2. Wyznaczanie objazdów. 

INNE PODMIOTY 
Rejon w Kluczborku Oddziału Opole Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 

1. Wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu.   Art. 20
Hz.39

   
 

   Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych  
(Dz.U.2015.460 z późn. zm.) 2. Wyznaczanie objazdów. 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu  
1. Wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu.   

1. Art. 20
Hz.26

   
 

2. §5
Hz.27

   
 

1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych  
(Dz.U.2015.460 z późn. zm.) 
 2. Statut Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu –  
     załącznik do uchwały Nr XLII/422/2010 Sejmiku  

   Województwa Opolskiego z dnia 23 lutego 2010 roku. 

2. Wyznaczanie objazdów. 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu 

1. Podjęcie działań interwencyjnych w przypadku skażenia niebezpiecznymi substancjami 

    chemicznymi – zgodnie z PZK – 6 (s.).       

Art. 2, ust. 1, pkt 2 i 4, 

art. 23 i 29
Hz.53

    
Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Śro-
dowiska  (Dz.U.2013.686 z późn. zm.). 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Opolu  
1. Patrolowanie i monitorowanie linii kolejowej. 

Art. 5 ust. 5
Hz.4

   
Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym 
(Dz.U.2015.1297 z późn. zm.)     2. Typowanie możliwych objazdów, przygotowanie oznakowania. 

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Brzegu 
1. Działania Zespołu Operacyjnego Wojskowej Komendy Uzupełnień  w Brzegu podczas strajków,  
    zamieszek i demonstracji.  §1 i 2

Hz.21
   

Porozumienie Starosty Kluczborskiego                                   
i Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień                     
w Brzegu z dnia 19 kwietnia 2010 roku. 

Urzędy gmin powiatu kluczborskiego 
1. Realizacja zadań zgodnie z gminnymi planami zarządzania kryzysowego. Art. 19

Hz.46
 Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzyso-

wym (Dz.U.2013.1166 z późn. zm.).     

 
 

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

 

 



 

263 
 

Załącznik  
 

 

Zbiór przepisów prawnych do Procedur Reagowania Kryzysowego 
 

Hz.1 Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. 2015 1445. z późn. 

zm.)  

Art. 34. 1a.  Starosta opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz ogłasza                     

i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy. 

 

Hz.2 Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. 2013.1166 z późn. zm.)  

Art. 17. 4. Starosta wykonuje zadania zarządzania kryzysowego przy pomocy powiatowego            
zespołu zarządzania kryzysowego powołanego przez starostę, który określa jego skład, organizację, 
siedzibę oraz tryb pracy, zwanego dalej "zespołem powiatowym". 

5. Zespół powiatowy wykonuje na obszarze powiatu zadania przewidziane dla zespołu                  

wojewódzkiego. 

Art. 14.8. Do zadań zespołu wojewódzkiego należy w szczególności: 

 1) ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo             
publiczne i prognozowanie tych zagrożeń; 

 2) przygotowywanie propozycji działań i przedstawianie wojewodzie wniosków dotyczących              
wykonania, zmiany lub zaniechania działań ujętych w wojewódzkim planie zarządzania kryzyso-
wego; 

 3) przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniami; 

 4) opiniowanie wojewódzkiego planu zarządzania kryzysowego. 

 
Hz. 3  Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U.2013.1166 z późn. zm.) 

Art. 17, ust. 2 . Do zadań starosty w sprawach zarządzania kryzysowego należy: 

 1)  kierowanie monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na 

terenie powiatu; 

 

Hz. 4  Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. 2015 1445. z późn. 

zm.)  

Art. 32. 2. Do zadań zarządu powiatu należy w szczególności: 

  3) gospodarowanie mieniem powiatu 

 Hz.5 Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. 2013.1166 z późn. zm.) 

Art. 17. 2. Do zadań starosty w sprawach zarządzania kryzysowego należy: 

 1)  kierowanie monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń                  
na terenie powiatu; 

 2)  realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego, w tym: 
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a) opracowywanie i przedkładanie wojewodzie do zatwierdzenia powiatowego planu zarządzania 
kryzysowego, 

b) realizacja zaleceń do powiatowych planów zarządzania kryzysowego, 

c) wydawanie organom gminy zaleceń do gminnego planu zarządzania kryzysowego, 

d) zatwierdzanie gminnego planu zarządzania kryzysowego; 

 3) zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania 
kryzysowego; 

 4) wykonywanie przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania powiatów                   
i miast na prawach powiatu; 

 5)  zapobieganie, przeciwdziałanie i usuwanie skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym; 

5a)  współdziałanie z Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie przeciwdziałania, 
zapobiegania i usuwania skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym; 

 6)  organizacja i realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej. 

3.  Zadania, o których mowa w ust. 2, starosta wykonuje przy pomocy powiatowej administracji 
zespolonej i jednostek organizacyjnych powiatu. 

 
Hz.6  Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej  (Dz.U.2014. 333 z późn. zm.) 
Art. 5. 1. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, może wprowadzić stan klęski żywiołowej                    
z własnej  inicjatywy lub na wniosek właściwego wojewody. 

 
Hz. 7 Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Kluczborku 

§39 ust. 4 pkt 3
 
 

 

Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia 

 

4.Do podstawowych zadań Wydziału w zakresie zarządzania kryzysowego należy 

prowadzenie następujących spraw: 

3) organizacja i prowadzenie Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego; 

 
Hz. 8 Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz.U.2014. 333 z późn. zm.) 

Art. 22. 1. Jeżeli siły i środki, którymi dysponuje wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta            

lub wojewoda albo pełnomocnik, są niewystarczające, można wprowadzić obowiązek świadczeń  

osobistych i rzeczowych polegających na: 

 1) udzielaniu pierwszej pomocy osobom, które uległy nieszczęśliwym wypadkom, 

 2) czynnym udziale w działaniu ratowniczym lub wykonywaniu innych zadań wyznaczonych               
przez kierującego akcją ratowniczą, 

 3) wykonywaniu określonych prac, 

 4) oddaniu do używania posiadanych nieruchomości lub rzeczy ruchomych, 

 5) udostępnieniu pomieszczeń osobom ewakuowanym, 

 6) użytkowaniu nieruchomości w określony sposób lub w określonym zakresie, 

 7) przyjęciu na przechowanie i pilnowaniu mienia osób poszkodowanych lub ewakuowanych, 
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 8) zabezpieczeniu zagrożonych zwierząt, a w szczególności dostarczaniu paszy i schronienia, 

 9) zabezpieczeniu zagrożonych roślin lub nasion, 

10) pełnieniu wart, 

11) zabezpieczeniu własnych źródeł wody pitnej i środków spożywczych przed ich zanieczyszcze-
niem, skażeniem lub zakażeniem, a także udostępnianiu ich dla potrzeb osób ewakuowanych        
lub poszkodowanych, w sposób wskazany przez organ nakładający świadczenie, 

12) zabezpieczeniu zagrożonych dóbr kultury. 

 
Hz. 9  Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej ((Dz.U.2014. 333 z późn. zm.) 

Art. 20. Ograniczenia wolności i praw człowieka i obywatela w stanie klęski żywiołowej stosuje się do osób 

fizycznych zamieszkałych lub czasowo przebywających na obszarze, na którym został wprowadzony stan klęski 
żywiołowej, oraz odpowiednio do osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości 
prawnej, mających siedzibę lub prowadzących działalność na obszarze, na którym został wprowadzony stan 
klęski żywiołowej. 

Art. 21. 1. Ograniczenia, o których mowa w art. 20, mogą polegać na: 

 1) zawieszeniu działalności określonych przedsiębiorców, 

 2) nakazie lub zakazie prowadzenia działalności gospodarczej określonego rodzaju, 

 3) nakazaniu pracodawcy oddelegowania pracowników do dyspozycji organu kierującego działaniami prowa-
dzonymi w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia, 

 4) całkowitej lub częściowej reglamentacji zaopatrzenia w określonego rodzaju artykuły, 

 5) obowiązku poddania się badaniom lekarskim, leczeniu, szczepieniom ochronnym oraz stosowaniu innych 
środków profilaktycznych i zabiegów, niezbędnych do zwalczania chorób zakaźnych oraz skutków skażeń 
chemicznych i promieniotwórczych, 

 6) obowiązku poddania się kwarantannie, 

 7) obowiązku stosowania środków ochrony roślin lub innych środków zapobiegawczych niezbędnych                    
do zwalczania organizmów szkodliwych dla ludzi, zwierząt lub roślin, 

 8) obowiązku stosowania określonych środków zapewniających ochronę środowiska, 

 9) obowiązku stosowania środków lub zabiegów niezbędnych do zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, 

 10) obowiązku opróżnienia lub zabezpieczenia lokali mieszkalnych bądź innych pomieszczeń, 

 11) dokonaniu przymusowych rozbiórek i wyburzeń budynków lub innych obiektów budowlanych albo ich części, 

 12) nakazie ewakuacji w ustalonym czasie z określonych miejsc, obszarów i obiektów, 

 13) nakazie lub zakazie przebywania w określonych miejscach i obiektach oraz na określonych obszarach, 

 14) zakazie organizowania lub przeprowadzania imprez masowych, 

 15) nakazie lub zakazie określonego sposobu przemieszczania się, 

 16) wykorzystaniu, bez zgody właściciela lub innej osoby uprawnionej, nieruchomości i rzeczy ruchomych, 

 17) zakazie prowadzenia strajku w odniesieniu do określonych kategorii pracowników lub w określonych               
dziedzinach, 

 18) ograniczeniu lub odstąpieniu od określonych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, jednakże niepowodują-
cym bezpośredniego narażenia życia lub zdrowia pracownika, 

 19) wykonywaniu świadczeń osobistych i rzeczowych określonych w art. 22. 
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Art. 23. 1. Niezbędne ograniczenia wolności i praw człowieka i obywatela, o których mowa w art. 21 i art. 

22, w granicach dopuszczonych w rozporządzeniu Rady Ministrów o wprowadzeniu stanu klęski żywiołowej 
wprowadza, odpowiednio w zakresie kompetencji wynikających z art. 8: 

 1) wójt (burmistrz, prezydent miasta) albo pełnomocnik, o którym mowa w art. 9 ust. 5 - w drodze zarządzenia 
albo decyzji, 

 2) starosta albo pełnomocnik, o którym mowa w art. 10 ust. 5 - w drodze zarządzenia albo decyzji, 

 3) wojewoda albo pełnomocnik, o którym mowa w art. 11 ust. 4 - w drodze rozporządzenia albo decyzji. 

2. Rozporządzenia wojewody lub pełnomocnika i zarządzenia, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, podlegają 
ogłoszeniu przez rozplakatowanie obwieszczeń w miejscach publicznych lub w inny sposób miejscowo przyjęty,  
a także przez ogłoszenie w lokalnej prasie. 

3. W rozporządzeniu wojewody lub pełnomocnika, zarządzeniu lub decyzji należy podać: 

 1) podstawę prawną, 

 2) określenie zakresu i rodzaju ograniczeń, 

 3) określenie obowiązanych podmiotów, 

 4) miejsce, dzień i godzinę osobistego stawiennictwa lub realizacji innych ograniczeń, 

 5) czas trwania ograniczeń, 

 6) pouczenie o odpowiedzialności karnej lub innych skutkach prawnych naruszenia rozporządzenia,                  
zarządzenia lub decyzji. 

Hz. 12 Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym (Dz.U.2014.1191) 

Art. 21. W czasie stanu wyjątkowego mogą być wprowadzone ograniczenia wolności i praw człowieka                   

i obywatela w zakresie: 

 3) działalności edukacyjnej, poprzez okresowe zawieszenie zajęć dydaktycznych w szkołach włącznie                   
ze szkołami wyższymi, z wyjątkiem szkół duchownych i seminariów duchownych, 

 

Hz.16Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U.2013.1166 z późn. zm.) 

 

Art. 18. 2. Powiatowe centra zarządzania kryzysowego zapewniają przepływ informacji                 
na potrzeby zarządzania kryzysowego oraz wykonują odpowiednio zadania, o których mowa w art. 16 
ust. 2. 

Art. 16.  

2. Do zadań wojewódzkich centrów zarządzania kryzysowego należy: 

 1) pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania                  
kryzysowego; 

 2) współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej; 

 3) nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania 
ludności; 

 4) współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska; 

 5) współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne; 

 6) dokumentowanie działań podejmowanych przez centrum; 

 7) realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa. 
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Hz.18Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. 2013.1166 z późn. zm.) 

Art. 17. 5. Zespół powiatowy wykonuje na obszarze powiatu zadania przewidziane dla zespołu 
wojewódzkiego. 

Art. 14.8. Do zadań zespołu wojewódzkiego należy w szczególności: 

 1) ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo                 
publiczne i prognozowanie tych zagrożeń; 

 2) przygotowywanie propozycji działań i przedstawianie wojewodzie wniosków dotyczących               
wykonania, zmiany lub zaniechania działań ujętych w wojewódzkim planie zarządzania kryzyso-
wego; 

 3) przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniami; 

 4) opiniowanie wojewódzkiego planu zarządzania kryzysowego. 

 

Hz. 20  Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. działalności leczniczej (Dz. U. 2015.618) 

 

Art. 15. Podmiot leczniczy nie może odmówić udzielenia świadczenia zdrowotnego osobie, która 
potrzebuje natychmiastowego udzielenia takiego świadczenia ze względu na zagrożenie życia lub 
zdrowia. 

 

Hz. 21 Porozumienie Starosty Kluczborskiego  i Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień 
w Brzegu z dnia 19 kwietnia 2010roku 
 

§ 1. Zakres współpracy miedzy Wojskowym Komendantem Uzupełnień w Brzegu a Starostą               
Kluczborskim – Szefem Obrony Cywilnej Powiatu Kluczborskiego obejmuje: 

1) zapewnienie łączności pomiędzy Wojskową Komenda Uzupełnień w Brzegu a Starostwem Powia-
towym w Kluczborku; 

2) stałą wymianę informacji o ewentualnych zagrożeniach militarnych i niemilitarnych ( m. in. dotyczą-
cych sytuacji kryzysowych oraz innych zdarzeniach mających wpływ na realizację zadań); 

      3)   uczestniczenie    w   razie   potrzeby    w   pracach   Powiatowego    Zespołu    Zarządzania                  

            Kryzysowego, 

 

1. zasady użycia pododdziałów wojska w udziale w zwalczaniu klęsk żywiołowych                         
i likwidacji  ich skutków, działaniach antyterrorystycznych i ochrony mienia, akcjach               
poszukiwawczych oraz ratowania i ochrony zdrowia i życia ludzkiego, oczyszczaniu terenów  
z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego oraz ich unieszkodli-
wianiu, a także uczestniczeniu w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego             
z uwzględnieniem; 

1. koordynowania i dowodzenia ich działaniami, 

2. sposobu zapewnienia im zabezpieczenia logistycznego, 
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2. zbieranie, gromadzenie i opracowywanie danych dotyczących infrastruktury administrowanego 
terenu, niezbędnych do realizacji zadań państwa – gospodarza ( HNS) wynikających                       
z członkostwa Polski w NATO; 

§ 2. Wojskowy Komendant Uzupełnień w Brzegu zapewni pomoc w realizacji wymienionych                  
zagadnień w zakresie doradztwa i planowanego udziału wojska w przeciwdziałaniu lub likwidacji klęsk 
żywiołowych oraz ustawowych zadań obronności powiatu. W sytuacji zagrożenia militarnego                  
Wojskowy Komendant Uzupełnień w Brzegu zapozna z przewidywaną oceną działalności wojsk prze-
ciwnika i działaniem wojsk własnych i sojuszniczych. 

 
 
Hz. 24 Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Kluczborku 
§ 19 ust. 1 pkt 10

 
 

 

 §19.1.Do podstawowych zadań kierowników komórek organizacyjnych należy : 

10)wykonywanie zadań z zakresu spraw obronnych, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej. 

Hz. 26  Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych  (Dz.U.2015.460 z późn. zm.). 

Art. 20. Do zarządcy drogi należy w szczególności: 

 2) opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg 
oraz drogowych obiektów inżynierskich; 

 4) utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających 
ruch i innych urządzeń związanych z drogą; 

 5) realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu; 

 6) przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz 
obronności kraju; 

 9) prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz udostępnianie                       
ich na żądanie uprawnionym organom; 

 9a) sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi                    
Dróg Krajowych i Autostrad; 

 10) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich oraz przepraw               
promowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego; 

 11) wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających; 

 12) przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników; 

 14) wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu                            
oraz  wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeń-
stwa osób lub mienia; 
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Hz. 27  STATUT ZARZADU DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU 

§5 

1. Do zarządcy drogi należy w szczególności: 
  1) opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące 
       informowanie o tych planach organów właściwych do sporządzania miejscowych  
       planów zagospodarowania przestrzennego; 

4) utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich,  
    urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą; 
5) realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu; 
6) przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie  
    innych zadań na rzecz obronności kraju; 

10) sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich 
           Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad; 

11) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów 
           inżynierskich oraz przepraw promowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu 
           na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego; 
     12) wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających; 
     15) 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. 
 

Hz. 28Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U.2013.1340 z późn. 

zm. ) 

Art. 1. 

2. Do podstawowych zadań Państwowej Straży Pożarnej należy: 

 1) rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń; 

 2) organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miej-
scowych zagrożeń; 

 3) wykonywanie pomocniczych specjalistycznych czynności ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych lub l i-
kwidacji miejscowych zagrożeń przez inne służby ratownicze; 

 5) nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych; 

 

Hz. 29 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U.2016.191)  
Art. 25. 1. Kierujący działaniem ratowniczym może: 
 1) zarządzić ewakuację ludzi i mienia; 

 2) wstrzymać ruch drogowy oraz wprowadzić zakaz przebywania osób trzecich w rejonie działania ratownicze-
go; 

 3) przejąć w użytkowanie na czas niezbędny dla działania ratowniczego nieruchomości i ruchomości, środki 
transportu, sprzęt, ujęcia wody, inne środki gaśnicze, a także przedmioty i urządzenia przydatne w działaniu 
ratowniczym. 

Hz. 30 Ustawa z dnia z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U.2015.355 z późn. zm.) 

Art. 1. 

2. Do podstawowych zadań Policji należą: 

 1) ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra; 

 2) ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zapewnienie spokoju w miejscach publicznych   
oraz w środkach publicznego transportu i komunikacji publicznej, w ruchu drogowym i na wodach przezna-
czonych do powszechnego korzystania; 
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Art. 6. 1. Organami administracji rządowej na obszarze województwa w sprawach są: 

        1)  wojewoda przy pomocy komendanta wojewódzkiego Policji działającego w jego imieniu albo komendant 
wojewódzki Policji działający w imieniu własnym w sprawach: 

a) wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych, dochodzeniowo-śledczych i czynności z zakresu 
ścigania wykroczeń, 

b) wydawania indywidualnych aktów administracyjnych, jeżeli ustawy tak stanowią; 

     

Hz. 31 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
 
(Dz.U.2013.1409 z późn. zm.) 

Art. 84. 1. Do zadań organów nadzoru budowlanego należy: 

 1) kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego; 

 2) kontrola działania organów administracji architektoniczno-budowlanej; 

 3) badanie przyczyn powstawania katastrof budowlanych; 

 4) współdziałanie z organami kontroli państwowej. 

Hz. 32  Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U.2015.1412) 

Art. 1. Państwowa Inspekcja Sanitarna jest powołana do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego,             

w szczególności poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami: 

 1) higieny środowiska, 

 2) higieny pracy w zakładach pracy, 

 3) higieny radiacyjnej, 

 4) higieny procesów nauczania i wychowania, 

 5) higieny wypoczynku i rekreacji, 

 6) zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku, 

 7) higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których 
są udzielane świadczenia zdrowotne 

- w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, 
zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych. 

 
 

Hz. 39 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych(Dz.U.2015.460 z późn. zm.). 

Art. 20. Do zarządcy drogi należy w szczególności: 

 2) opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg 
oraz drogowych obiektów inżynierskich; 

 4) utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających 
ruch i innych urządzeń związanych z drogą; 

 5) realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu; 

 6) przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz 
obronności kraju; 

 9) prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz udostępnianie                       
ich na żądanie uprawnionym organom; 
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 9a) sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg 
Krajowych i Autostrad; 

 10) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich oraz przepraw               
promowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego; 

 11) wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających; 

 12) przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników; 

 14) wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu                            
oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeń-
stwa osób lub mienia; 

(Dz.U.2015.1297 z późn. zm.)     

Hz. 40  Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U.2015.1297z późn. zm.)    

Art. 5. 

5. W razie zagrożenia bezpieczeństwa ruchu kolejowego lub bezpieczeństwa przewozu osób i rzeczy za-
rządca obowiązany jest podjąć działania likwidujące to zagrożenie, włącznie ze wstrzymaniem lub ograniczeniem 
ruchu kolejowego na całości lub części linii kolejowej. 

 
 

Hz. 44  Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U.2012.1059 z późn. zm.) 

Art. 4. 1. Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją paliw lub energii, ma-

gazynowaniem paliw gazowych, w tym skroplonego gazu ziemnego, skraplaniem gazu ziemnego lub regazyfika-
cją skroplonego gazu ziemnego jest obowiązane utrzymywać zdolność urządzeń, instalacji i sieci do realizacji 
zaopatrzenia w te paliwa lub energię w sposób ciągły i niezawodny, przy zachowaniu obowiązujących wymagań 
jakościowych. 

Art. 9c.  

2. Operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego lub systemu połączonego elektroenergetycznego 
w zakresie systemu przesyłowego, stosując obiektywne i przejrzyste zasady zapewniające równe traktowanie 
użytkowników tych systemów oraz uwzględniając wymogi ochrony środowiska, jest odpowiedzialny za: 

 1) bezpieczeństwo dostarczania energii elektrycznej poprzez zapewnienie bezpieczeństwa funkcjonowania 
systemu elektroenergetycznego i odpowiedniej zdolności przesyłowej w sieci przesyłowej elektroenerge-
tycznej; 

 2) prowadzenie ruchu sieciowego w sieci przesyłowej w sposób efektywny, przy zachowaniu wymaganej nie-
zawodności dostarczania energii elektrycznej i jakości jej dostarczania oraz, we współpracy z operatorami 
systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych, koordynowanie prowadzenia ruchu sieciowego w koor-
dynowanej sieci 110 kV; 

 3) eksploatację, konserwację i remonty sieci, instalacji i urządzeń, wraz z połączeniami z innymi systemami 
elektroenergetycznymi, w sposób gwarantujący niezawodność funkcjonowania systemu elektroenergetycz-
nego; 

 13) 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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Hz. 45  Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U.2012.1059 z późn. zm.) 

Art. 4. 1. Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją paliw lub energii,             

magazynowaniem paliw gazowych, w tym skroplonego gazu ziemnego, skraplaniem gazu ziemnego                        
lub  regazyfikacją skroplonego gazu ziemnego jest obowiązane utrzymywać zdolność urządzeń, instalacji    i sieci 
do realizacji zaopatrzenia w te paliwa lub energię w sposób ciągły i niezawodny, przy zachowaniu obowiązują-
cych wymagań jakościowych. 

Art. 9c. 1. Operator systemu: przesyłowego, dystrybucyjnego, magazynowania paliw gazowych i skraplania 

gazu ziemnego lub operator systemu połączonego gazowego, odpowiednio do zakresu działania, stosując           
obiektywne i przejrzyste zasady zapewniające równe traktowanie użytkowników tych systemów oraz uwzględnia-
jąc wymogi ochrony środowiska, jest odpowiedzialny za: 

 1) bezpieczeństwo dostarczania paliw gazowych poprzez zapewnienie bezpieczeństwa funkcjonowania          
systemu gazowego i realizację umów z użytkownikami tego systemu; 

 2) prowadzenie ruchu sieciowego w sposób skoordynowany i efektywny z zachowaniem wymaganej               
niezawodności dostarczania paliw gazowych i ich jakości; 

 3) eksploatację, konserwację i remonty sieci, instalacji i urządzeń, wraz z połączeniami z innymi systemami 
gazowymi, w sposób gwarantujący niezawodność funkcjonowania systemu gazowego; 

 4) zapewnienie długoterminowej zdolności systemu gazowego w celu zaspokajania uzasadnionych potrzeb            
w zakresie przesyłania paliw gazowych w obrocie krajowym i transgranicznym, dystrybucji tych paliw               
i ich magazynowania lub skraplania gazu ziemnego, a także w zakresie rozbudowy systemu gazowego, a 
tam gdzie ma to zastosowanie, rozbudowy połączeń z innymi systemami gazowymi; 

  

Hz 46 Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U.2013.1166 z późn. zm.) 

Art. 19. 1. Organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na terenie gminy jest wójt, burmistrz, 

prezydent miasta. 

2. Do zadań wójta, burmistrza, prezydenta miasta w sprawach zarządzania kryzysowego należy: 

 1) kierowanie monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie gminy; 

 5) zapobieganie, przeciwdziałanie i usuwanie skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym; 

5a)   współdziałanie z Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie przeciwdziałania,                   
zapobiegania i usuwania skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym; 

 6) organizacja i realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej. 

(Dz.U.2015.2010) 
 

Hz.  47  Statut Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu – uchwała                   
nr  66/99 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 11 maja 1999 r., ze zmianami 
 
§ 6 

Do zadań Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych należy w szczególności: 
1. Koordynowanie, programowanie i planowanie zamierzeń w zakresie gospodarki wodnej i melioracji                  

na terenie województwa, 
2. Koordynowanie i realizacja zadań z zakresu budowy i modernizacji hydrotechnicznych obiektów            

zabezpieczenia przeciwpowodziowego, 
3. Utrzymanie i eksploatacja urządzeń melioracyjnych podstawowych (rzeki, kanały, wały przeciwpowo-

dziowe, przepompownie, zbiorniki retencyjne), 
4. Prowadzenie spraw związanych z ochroną przed powodzią w tym prowadzenie magazynów przeciwpo-

wodziowych, szacowanie i usuwanie szkód w urządzeniach hydrotechnicznych, współpraca                           
z samorządami terenowymi, 

Hz. 48 Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U.2015.1210) 

Art. 10. 1. W razie wystąpienia organizmów szkodliwych w stopniu zagrażającym trwałości lasów: 

 1) nadleśniczy wykonuje zabiegi zwalczające i ochronne; 
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 2) starosta, z urzędu lub na wniosek nadleśniczego, zarządza wykonanie zabiegów zwalczających                           
i ochronnych w lasach zagrożonych, niestanowiących własności Skarbu Państwa, na koszt właściwych             
nadleśnictw. 

3. W razie konieczności wykonania zabiegów zwalczających i ochronnych na obszarze dwóch lub więcej 
nadleśnictw - wykonanie zabiegów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, zarządza dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów 
Państwowych. 

Art. 18. 1. Plan urządzenia lasu sporządza się, z zastrzeżeniem ust. 2, na 10 lat, z uwzględnieniem: 

 1) przyrodniczych i ekonomicznych warunków gospodarki leśnej; 

 2) celów i zasad gospodarki leśnej oraz sposobów ich realizacji, określonych dla każdego drzewostanu                      
i urządzanego obiektu, z uwzględnieniem lasów ochronnych. 

2. W przypadkach uzasadnionych stanem lasów, a w szczególności wystąpieniem szkód lub klęsk                    
żywiołowych, plan urządzenia lasu może być opracowany na okresy krótsze niż 10 lat. 

3. Zmiana okresu, o którym mowa w ust. 1 i 2, wymaga zgody organu zatwierdzającego plan urządzenia                
lasu. 

4. Plan urządzenia lasu powinien zawierać w szczególności: 

 1) opis lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia, w tym: 

a) zestawienie powierzchni lasów, gruntów przeznaczonych do zalesienia oraz lasów ochronnych, 

b) zestawienie powierzchni lasów z roślinnością leśną (uprawami leśnymi) według gatunków drzew                     
w drzewostanie, klas wieku, klas bonitacji drzewostanów oraz funkcji lasów; 

 2) analizę gospodarki leśnej w minionym okresie; 

 2a) program ochrony przyrody; 

 3) określenie zadań, w tym w szczególności dotyczących: 

a) ilości przewidzianego do pozyskania drewna, określonego etatem miąższościowym użytków głównych 
(rębnych i przedrębnych), 

b) zalesień i odnowień, 

c) pielęgnowania i ochrony lasu, w tym również ochrony przeciwpożarowej, 

d) gospodarki łowieckiej, 

e) potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej. 

Art. 34. Dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych w szczególności: 

  3) organizuje wspólne przedsięwzięcia nadzorowanych jednostek organizacyjnych w zakresie ochrony lasu 
i racjonalnej gospodarki leśnej; 

Art. 15. 1. W rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, w sprawach związanych                 
z wykonywaniem zadań Inspekcji, organem pierwszej instancji jest powiatowy lekarz weterynarii,      
chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej. 

 

Hz. 53 Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska  (Dz.U.2013.686 z późn. 
zm.).  

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

  2) prowadzenie państwowego monitoringu środowiska, w szczególności: 

a) opracowywanie programów państwowego monitoringu środowiska, 

b) koordynacja realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska, 
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c) gromadzenie informacji o środowisku w zakresie ujętym w programach państwowego monitoringu                
środowiska, 

d) przetwarzanie zgromadzonych informacji o środowisku i dokonywanie ocen stanu środowiska, 

e) opracowywanie raportów o stanie środowiska, 

 4) przeciwdziałanie poważnym awariom oraz sprawowanie nadzoru nad usuwaniem ich skutków; 

Art. 23. 1. Tworzy się państwowy monitoring środowiska. 

3. Państwowy monitoring środowiska realizowany jest na podstawie: 

 1) wieloletnich programów państwowego monitoringu środowiska opracowanych przez Głównego Inspektora 
Ochrony Środowiska i zatwierdzanych przez ministra właściwego do spraw środowiska; 

 2) wojewódzkich programów monitoringu opracowanych przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska  
i zatwierdzonych przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. 

4. Wojewódzkie programy monitoringu zawierają zadania określone w wieloletnich programach państwowe-
go monitoringu środowiska. 

Art. 29. W zakresie przeciwdziałania poważnym awariom do Inspekcji Ochrony Środowiska należy: 

 1) kontrola podmiotów, których działalność może stanowić przyczynę powstania poważnej awarii; 

 2) prowadzenie szkoleń dla organów administracji oraz podmiotów, o których mowa w pkt 1; 

 3) badanie przyczyn powstawania oraz sposobów likwidacji skutków poważnych awarii dla środowiska; 

 4) prowadzenie rejestru zakładów, których działalność może być przyczyną wystąpienia poważnej awarii,                 
w tym zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii i o dużym ryzyku wystąpienia awarii w rozumieniu 
przepisów o ochronie środowiska. 

   

 
Hz. 58 Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób               
zakaźnych u ludzi (Dz. U.2013.947 z późn. zm.) 

Art. 46. 1. Stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii na obszarze województwa lub jego części 

ogłasza i odwołuje wojewoda, w drodze rozporządzenia, na wniosek państwowego wojewódzkiego inspektora 
sanitarnego. 

2. Jeżeli zagrożenie epidemiczne lub epidemia występuje na obszarze więcej niż jednego województwa, 
stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii ogłasza i odwołuje, w drodze rozporządzenia, minister właściwy 
do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw administracji publicznej, na wniosek Główne-
go Inspektora Sanitarnego. 

3. Ogłaszając stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii, minister właściwy do spraw zdrowia                
lub wojewoda mogą nałożyć obowiązek szczepień ochronnych na inne osoby niż określone na podstawie art. 17 
ust. 9 pkt 2 oraz przeciw innym zakażeniom i chorobom zakaźnym, o których mowa w art. 3 ust. 1. 

4. W rozporządzeniach, o których mowa w ust. 1 i 2, można ustanowić: 

 1) czasowe ograniczenie określonego sposobu przemieszczania się, 

 2) czasowe ograniczenie lub zakaz obrotu i używania określonych przedmiotów lub produktów spożywczych, 

 3) czasowe ograniczenie funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy, 

 4) zakaz organizowania widowisk i innych zgromadzeń ludności, 

 5) obowiązek wykonania określonych zabiegów sanitarnych, jeżeli wykonanie ich wiąże się z funkcjonowaniem 
określonych obiektów produkcyjnych, usługowych, handlowych lub innych obiektów, 
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 6) nakaz udostępnienia nieruchomości, lokali, terenów i dostarczenia środków transportu do działań przeciwe-
pidemicznych przewidzianych planami przeciwepidemicznymi, 

 7) obowiązek przeprowadzenia szczepień ochronnych, o których mowa w ust. 3, oraz grupy osób podlegające 
tym szczepieniom, rodzaj przeprowadzanych szczepień ochronnych 

- uwzględniając drogi szerzenia się zakażeń i chorób zakaźnych oraz sytuację epidemiczną na obszarze,                   
na którym ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii. 

5. Rozporządzenia, o których mowa w ust. 1 i 2, są: 

 1) niezwłocznie ogłaszane w odpowiednim dzienniku urzędowym, zgodnie z przepisami o ogłaszaniu aktów 
normatywnych; 

 2) wchodzą w życie z dniem ogłoszenia. 

 

 

Hz. 70 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U.2012.1059 z późn. zm.) 

Art. 4. 1. Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją paliw lub energii,            

magazynowaniem paliw gazowych, w tym skroplonego gazu ziemnego, skraplaniem gazu ziemnego lub regazyfi-
kacją skroplonego gazu ziemnego jest obowiązane utrzymywać zdolność urządzeń, instalacji i sieci do realizacji 
zaopatrzenia w te paliwa lub energię w sposób ciągły i niezawodny, przy zachowaniu obowiązujących wymagań 
jakościowych. 

Art. 9b. Przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się przesyłaniem i dystrybucją ciepła są odpowiedzialne 

za ruch sieciowy i zapewnienie utrzymania należących do nich sieci oraz współdziałanie z innymi przedsiębior-
stwami energetycznymi i odbiorcami korzystającymi z sieci. 

 

Hz. 71  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie warunków  

i sposobu przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne 
państwa oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U.2012. 741). 

 

§ 8. 1. W celu udzielania świadczeń zdrowotnych poszkodowanym, rannym i chorym oraz umożliwienia 

szybkiego zwolnienia łóżek szpitalnych, w wyznaczonych budynkach przygotowuje się i wyposaża miejsca               
do leżenia, zwane dalej "zastępczymi miejscami szpitalnymi", stanowiące uzupełnienie łóżkowej bazy szpitalnej 
kraju w razie wystąpienia sytuacji kryzysowych, zaistnienia zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. 

2. Liczbę i lokalizację zastępczych miejsc szpitalnych na obszarze województwa określa wojewoda w poro-
zumieniu z właściwym miejscowo wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta), starostą, marszałkiem wojewódz-
twa. 

3. Liczba zastępczych miejsc szpitalnych powinna wynosić nie mniej niż 50 na 10 tysięcy mieszkańców. 

4. Zastępcze miejsca szpitalne funkcjonują w zespołach zastępczych miejsc szpitalnych nie większych                
niż 200 łóżek. 

Hz. 72 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia pod-
miotów właściwych w sprawach kontroli po zdarzeniu radiacyjnym żywności i środków żywie-
nia zwierząt na zgodność z maksymalnymi dopuszczalnymi poziomami skażeń promieniotwór-
czych (Dz.U.04.98.988) 

§ 2. 1. Do prowadzenia kontroli po zdarzeniu radiacyjnym żywności pochodzenia zwierzęcego oraz środków 

żywienia zwierząt na zgodność z maksymalnymi dozwolonymi poziomami skażeń promieniotwórczych właściwe 
są organy Inspekcji Weterynaryjnej. 

2. Do prowadzenia kontroli po zdarzeniu radiacyjnym żywności, z wyłączeniem żywności, o której mowa              
w ust. 1, na zgodność z maksymalnymi dozwolonymi poziomami skażeń promieniotwórczych właściwe są organy 
Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 
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Hz. 74 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U.2013.1414 z późn. zm.)  

Art. 50. Do zadań Inspekcji należy:  

 1) kontrola: 

f) przestrzegania zasad i warunków dotyczących przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, 

Art. 51. 1. Zadania Inspekcji Transportu Drogowego określone w niniejszym rozdziale wykonują następują-

ce organy: 

 2) wojewoda działający za pośrednictwem wojewódzkiego inspektora transportu drogowego, zwanego dalej 
"wojewódzkim inspektorem", jako kierownika wojewódzkiej inspekcji transportu drogowego wchodzącej               
w skład wojewódzkiej administracji zespolonej. 

Art. 67. 1. Inspekcja współdziała w szczególności z: Policją, Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 

Agencją Wywiadu, Biurem Ochrony Rządu, Żandarmerią Wojskową, Strażą Graniczną, Służbą Celną, kontrolą 
skarbową, Państwową Inspekcją Pracy, Inspekcją Handlową, Inspekcją Ochrony Środowiska, Inspekcją Wetery-
naryjną i zarządcami dróg - w zakresie bezpieczeństwa i porządku ruchu na drogach publicznych oraz zwalczania 
przestępstw i wykroczeń drogowych dokonywanych w zakresie transportu drogowego lub w związku                             
z tym transportem, z uwzględnieniem właściwości i kompetencji tych organów oraz zadań Inspekcji. 

 

Hz. 77 Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz.U.2016.17 z późn. zm.) 

Art. 3. 1. Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, zwana dalej "Inspekcją",              
przeprowadza obserwacje i kontrole roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów w celu ustalenia 
występowania: 

 1) organizmów szkodliwych szczególnie groźnych, dotychczas niewystępujących na terytorium  
Rzeczypospolitej Polskiej lub których występowanie nie jest szeroko rozpowszechnione, zwanych 
dalej "organizmami kwarantannowymi", lub 

 2) organizmów szkodliwych szeroko rozpowszechnionych, zwanych dalej "organizmami niekwaran-
tannowymi". 

2. W przypadku stwierdzenia wystąpienia organizmów szkodliwych lub podejrzenia ich wystąpie-
nia wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa, zwany dalej "wojewódzkim inspektorem": 

 1) identyfikuje organizm szkodliwy i źródło jego pochodzenia; 

 2) ocenia możliwości dalszego rozprzestrzeniania się organizmu szkodliwego i możliwości jego 
zwalczania. 

Art. 4. 1. W przypadku wystąpienia organizmu niekwarantannowego wojewódzki inspektor              
ocenia stopień zagrożenia roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów. 

2. W przypadku stwierdzenia zagrożenia rozprzestrzenienia się organizmu niekwarantannowego 
lub możliwości wywołania przez niego strat gospodarczych wojewódzki inspektor informuje zaintere-
sowane podmioty, za pośrednictwem dostępnych środków przekazu, o sposobach i terminach              
zwalczania tego organizmu. 

Art. 79. Do zakresu działania Inspekcji w ramach nadzoru nad zdrowiem roślin należą w szczególności             

następujące urzędowe działania: 

 1) kontrola fitosanitarna roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, podłoży i gleby oraz środków transportu, 
w miejscach wwozu i na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

 2) ocena stanu zagrożenia roślin przez organizmy szkodliwe oraz prowadzenie ewidencji tych organizmów; 

 3) wydawanie decyzji w sprawie zwalczania organizmów szkodliwych; 
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 4) ustalanie i doskonalenie metod oraz terminów zwalczania organizmów szkodliwych, a także zapobieganie 
ich rozprzestrzenianiu się; 

 5) wydawanie świadectw fitosanitarnych, paszportów roślin i zaświadczeń oraz nadzór nad jednostkami             
upoważnionymi do wypełniania formularzy paszportów roślin; 

 6) kontrola zabiegów oczyszczania, odkażania i przerobu roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów; 

 7) zawiadamianie organizacji ochrony roślin państwa, z którego pochodzą rośliny, produkty roślinne                     
lub przedmioty, o ich zatrzymaniu lub zniszczeniu; 

 8) nadzór nad wprowadzaniem, rozprzestrzenianiem oraz nad pracami z wykorzystaniem organizmów kwaran-
tannowych, roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów porażonych przez organizmy kwarantannowe lub 
niespełniających wymagań specjalnych oraz roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, których wprowa-
dzanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przemieszczanie jest zakazane; 

 9) prowadzenie rejestru przedsiębiorców; 

 10) wydawanie certyfikatów dla producentów stosujących integrowaną produkcję roślin; 

 11) badania laboratoryjne roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów; 

 12) wydawanie decyzji w sprawie postępowania z roślinami, produktami roślinnymi lub przedmiotami podlegają-
cymi granicznej kontroli fitosanitarnej. 

 
Hz. 82  Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym         

odprowadzaniu ścieków (Dz.U.2015.139) 

Art. 3. 1. Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków jest zadaniem własnym gminy. 

2. W razie wspólnego wykonywania przez gminy zadania, o którym mowa w ust. 1, określone w ustawie 
prawa i obowiązki organów gminy wykonują odpowiednio właściwe organy: 

 1) związku międzygminnego; 

 2) gminy wskazanej w porozumieniu międzygminnym. 

Art 5. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek zapewnić zdolność posiadanych 

urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod             
odpowiednim ciśnieniem oraz dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny, a także za-
pewnić należytą jakość dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków. 

Art. 6. 1. Dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie pisemnej umowy               

o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków zawartej między przedsiębiorstwem wodociągowo-
kanalizacyjnym a odbiorcą usług. 
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9.4   Standardowe procedury operacyjne 
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WYKAZ 
standardowych procedur operacyjnych (SPO) 

 
 

 

Numer              
procedury 

Nazwa procedury Strona 

SPO – 1 Organizowanie punktu informacyjnego dla ludności 281 

SPO – 2 Przekazywanie ludności informacji wyprzedzającej o zdarzeniu radiacyjnym 283 

SPO – 3 Informowanie ludności o zagrożeniach 285 

SPO – 4 Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty aktów prawnych  287 

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

289 

SPO – 6 Ostrzeganie i alarmowanie o zagrożeniach wynikających ze zjawisk hydrometeorologicznych 291 

SPO – 7 Ostrzeganie i alarmowanie ludności 293 

SPO – 8 Uruchamianie i działanie zespołu zarządzania kryzysowego 297 

SPO – 9 Działanie centrum zarządzania kryzysowego                                                                                   300 

SPO – 9A Działanie centrum zarządzania kryzysowego po otrzymaniu ostrzeżenia hydrologiczno-meteorologicznego                         
–  intensywne opady deszczu, roztopy, zagrożenie powodziowe 

302 

SPO – 9B Działanie centrum zarządzania kryzysowego po otrzymaniu ostrzeżenia hydrologiczno-meteorologicznego                   
– silne  burze, silne wiatry, zawieje, zamiecie śnieżne 

304 

SPO – 9C Działanie centrum zarządzania kryzysowego po otrzymaniu ostrzeżenia hydrologiczno-meteorologicznego – upały, 
silne mrozy 

306 

SPO – 9D Działanie centrum zarządzania kryzysowego po otrzymaniu informacji o poważnej awarii przemysłowej 308 

SPO – 9E Działanie centrum zarządzania kryzysowego po otrzymaniu informacji o poważnej katastrofie drogowo-kolejowej 310 

SPO – 9F Działanie centrum zarządzania kryzysowego po otrzymaniu informacji o poważnej katastrofie budowlanej 312 

SPO – 9G Działanie centrum zarządzania kryzysowego po otrzymaniu informacji o zamachu terrorystycznym 314 

SPO – 9H Działanie centrum zarządzania kryzysowego po otrzymaniu informacji o zdarzeniu radiacyjnym 316 

SPO – 9I Działanie centrum zarządzania kryzysowego w przypadku różnych zdarzeń 318 

SPO – 9J Działanie centrum zarządzania kryzysowego w ramach krajowego systemu wykrywania skażeń i alarmowania 320 

SPO – 10 Działanie wojewódzkiej drużyny wykrywania zagrożeń radiacyjnych 322 

SPO – 11 Wykorzystywanie sprzętu z magazynu OC oraz magazynu przeciwpowodziowego 324 

SPO – 12 Ocenianie i dokumentowanie szkód 326 

SPO – 13 Wyrównywanie strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności,                          
oraz praw człowieka i obywatela 

328 

SPO – 14 Przyznawanie odszkodowań za poniesione straty w związku z udziałem w zorganizowanej akcji społecznej 330 
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Numer              
procedury 

Nazwa procedury Strona 

SPO – 15 Refundowanie kosztów świadczeń zdrowotnych udzielanych w związku ze zwalczaniem epidemii 332 

SPO – 16 Wprowadzanie działań interwencyjnych po zdarzeniu radiacyjnym 335 

SPO – 17 Wprowadzanie świadczeń rzeczowych i osobistych 337 

SPO – 18 Opracowywanie zarządzenia w sprawie wprowadzenia czasowych ograniczeń na obszarze zagrożenia,                               
w tym praw człowieka i obywatela 

345 

SPO – 19 Pozyskiwanie osadzonych w zakładach karnych 347 

SPO – 20 Koordynowanie działań wolontariatu podczas prognozowanego zagrożenia i jego wystąpienia 349 

SPO – 21 Wsparcie działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych 351 

SPO – 22 Wsparcie ewakuacji dla jednostek samorządu terytorialnego 354 

SPO – 23 Wnioskowanie o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej 356 

SPO – 24 Wydanie rozporządzenia wojewody, w przypadku wprowadzenia stanu wyjątkowego tylko na obszarze województwa 358 

SPO – 25 Ogłaszanie przez wojewodę stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii 360 

SPO – 26 Wprowadzanie obowiązkowych szczepień podczas stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego 362 

SPO – 27 Uruchamianie miejsc kwarantanny i izolacji wraz z zabezpieczeniem logistycznym 364 

SPO – 28 Podwyższanie stanu gotowości szpitali 366 

SPO – 29 Koordynowanie działań jednostek systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego w sytuacjach kryzysowych 368 

SPO – 30 Koordynowanie działań jednostek systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego w przypadku strajku pracowników 
systemu 

370 

SPO – 31 Opracowanie wniosku do ministra gospodarki w sprawie zwiększenia dostaw paliwa – zmniejszenia zapasów 372 

SPO – 32 Wydawanie upoważnień do zakupy paliw i nadzorowanie ich dystrybucji 374 

SPO – 33 Udzielanie pomocy turystom w powrocie do kraju 376 

SPO – 34 Zawieszanie organów jednostek samorządu terytorialnego i wyznaczanie pełnomocnika do kierowania działaniami 387 

SPO – 35 Kontrolowanie funkcjonowania administracji rządowej i samorządowej w stanie wyjątkowym 389 

SPO – 36 Zawieszanie organów jednostek samorządu terytorialnego i wyznaczanie komisarza rządowego 391 

SPO – 37 Wdrożenie rozporządzenia odnośnie ograniczania działalności edukacyjnej 393 

SPO – 38 Postępowanie i wydawanie decyzji w sprawach odosobnienia osób  395 

SPO – 39 Wprowadzanie cenzury 397 

SPO – 40 Realizowanie usług pocztowych na obszarach objętych zagrożeniem 399 

SPO – 41 Uruchamianie zastępczych miejsc szpitalnych 401 

SPO – 42 Wprowadzenie, zmiana i odwołanie stopni alarmowych 403 
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SPO – 1 

Rodzaj 
dokumentu 

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA Data 14.01.2016 r. 

Nazwa           
dokumentu 

 
ORGANIZOWANIE PUNKTU INFORMACYJNEGO DLA LUDNOŚCI 

 

Podmiot            
opracowujący 

Wydział Spraw  
Obywatelskich, 

Zarządzania 
Kryzysowego           

i Promocji 
Zdrowia 

 
 
I.      Cel procedury 
        Określenie sposobu organizowania punktu informacyjnego. 
 
 
II.      Lider/ Uczestnicy procedury 
        Starosta / Sekretarz Powiatu, Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego (PZZK), Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego  
        (PCZK), Szef PCZK.                                
 
 
III.     Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 
 
 

Wejścia Wyjścia 
Podstawy prawne realizacji procedury 

(załącznik) 

 
Powstanie zdarzenia wy-
magającego zorganizowa-
nia punktu informacyjnego 
dla ludności. 

 
Zakończenie pracy 
punktu informacyjne-
go. 

 
 Art. 17, ust. 2, pkt 1 Hz.1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 

kryzysowym (Dz.U.2013.1166 z poźn. zm.) 
 Zarządzenie Hz.53 Nr 15/2009 Starosty Kluczborskiego z dnia 12 marca 2009 r.                    

w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 
 Zarządzenie Hz.54 Nr 16/2009 Starosty Kluczborskiego   z dnia 12 marca 2009 roku                 

w sprawie powołania Powiatowego Centrum  Zarządzania Kryzysowego. 
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IV. Opis postępowania   
  
  

Przedsięwzięcia Wykonawcy 

 
1. Podjęcie decyzji o uruchomieniu punktu informacyjnego dla ludności w Powiatowym Centrum 

Zarządzania Kryzysowego.  

 Starosta,  
 Szef Powiatowego Zespołu 

Zarządzania Kryzysowego. 

 
2. Przekazanie Sekretarzowi Powiatu  polecenia o uruchomieniu punktu informacyjnego dla ludności, 

określenie jego zadań i kompetencji stosownie do powstałej sytuacji. 
 

 Starosta , 
 Szef PZZK. 

3. Zorganizowanie punktu informacyjnego dla ludności, wyznaczenie osób do pracy zmianowej, wydanie   
     dokumentów oraz udzielenie instruktażu dotyczącego zakresu i sposobu przekazywania informacji. 
 

 Sekretarz Powiatu,  
 
 
 
 
 Sekretarz Powiatu,  

 
 Rzecznik Prasowy    

     
   

   Sekretarz Powiatu,  
 

4. Uruchomienie punktu informacyjnego w czasie 1 godziny od momentu podjęcia decyzji o jego 
uruchomieniu: 
 1)  powiadomienie wyznaczonych pracowników wydziałów Starostwa i jednostek organizacyjnych. 
 2)  przekazanie informacji o uruchomieniu punktu informacyjnego i jego numer telefonu mediom 
(wykaz mediów – zał. 23), 
 

 
5. Nadzorowanie pracy punktu informacyjnego. 

 
6. Ciągłe zbieranie informacji niezbędnych do informowania mieszkańców powiatu oraz rodzin osób 

poszkodowanych nie będących mieszkańcami powiatu o liczbie osób poszkodowanych (rannych – do 
którego szpitala zostali przetransportowani oraz o ofiarach zdarzenia), zasadach zachowania się                      
w rejonie zdarzenia i innych informacji stosownie do powstałego zdarzenia. 

 PCZK, 
 Sekretarz Powiatu. 

 
7. Przekazywanie informacji mieszkańcom powiatu oraz rodzinom osób poszkodowanych, nie będących 

mieszkańcami powiatu kluczborskiego. 
 Rzecznik Prasowy        

 
8. Podjęcie decyzji o zakończeniu pracy punktu informacyjnego. 
 

 Starosta, Szef Powiatowego 
Zespołu Zarządzania 
Kryzysowego. 
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SPO – 2 

Rodzaj 
dokumentu 

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA Data 14.01.2016 r. 

Nazwa             
dokumentu 

 
PRZEKAZYWANIE LUDNOŚCI INFORMACJI WYPRZEDZAJĄCEJ                    

O ZDARZENIU RADIACYJNYM 
 

Podmiot             
opracowujący 

Wydział Spraw  
Obywatelskich, 

Zarządzania 
Kryzysowego           

i Promocji 
Zdrowia 

 
I.      Cel procedury 
        Przekazanie informacji wyprzedzającej o zdarzeniu radiacyjnym. 
 
 
II.      Lider/ Uczestnicy procedury 
         Starosta / Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego PCZK), Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego (PZZK), Rzecznik     
         Prasowy. 
 
III.     Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 
 

Wejścia Wyjścia 
Podstawy prawne realizacji procedury 

(załącznik) 

 
Podjęcie informacji wy-
przedzającej                      
o zdarzeniu radiacyjnym. 

 
Przekazanie informacji 
wyprzedzającej – akt 
prawa miejscowego 
mieszkańcom powiatu 
kluczborskiego.  

 
 Art. 92, ust. 1 Hz.2 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe 

(Dz.U.2014.1512 z późn. zm.) 
 § 6 i 8 Hz.3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie infor-

macji wyprzedzającej dla ludności na wypadek zdarzeń radiacyjnych                               
(Dz. U. Nr 102, poz. 1065); 

 Rozporządzenie Wojewody Opolskiego w sprawie informacji wyprzedzającej          
dla ludności na wypadek zdarzenia radiacyjnego – po jego wydaniu; 
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IV. Opis postępowania   
 

 Przedsięwzięcia Wykonawcy 

1. Przyjęcie od Wojewody Opolskiego informacji wyprzedzającej w formie rozporządzenia Wojewody dla 
osób przebywających na terenach:  

2) które mogą być dotknięte skutkami zdarzeń radiacyjnych powstałych poza terytorium RP; 
3) na których mogą wystąpić inne zdarzenia radiacyjne, w wyniku których może dojść do znaczących  
     uwolnień substancji promieniotwórczych do środowiska lub wystąpienia w środowisku znacząco  
     podwyższonych poziomów mocy dawki promieniowania jonizującego. 
 

 PCZK. 

2. Przekazanie rozporządzenia Wojewody do służb dyżurnych Burmistrzów i Wójta oraz jednostek organi-
zacyjnych, celem jego rozpowszechnienia.  
 

 PCZK. 

3. Przekazanie rozporządzenia Wojewody do środków masowego przekazu (ustawowy obowiązek jego     
bezpłatnego opublikowania), (wykaz mediów – zał. 23),  
    Publikacja rozporządzenia w lokalnych mediach: 
 Radio OPOLE – Oddział w Kluczborku, 
 Telewizja Kablowa ; Tele- Kab  i Eden 

       W miarę posiadanego czasu publikacja rozporządzenia w prasie lokalnej tj.: 
 Kulisy Powiatu. 

 
 Rzecznik Prasowy. 

4. Umieszczenie treści rozporządzenia Wojewody na stronie internetowej Starostwa Powiatowego. 
 Rzecznik Prasowy . 
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SPO – 3 

Rodzaj 
dokumentu 

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA Data 14.01.2016 r. 

Nazwa              
dokumentu 

 
INFORMOWANIE LUDNOŚCI O ZAGROŻENIACH 

 

Podmiot             
opracowujący 

Wydział Spraw  
Obywatelskich, 

Zarządzania 
Kryzysowego           

i Promocji 
Zdrowia 

 
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 (PZZK),Rzecznik Prasowy, Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego 
(PCZK). 

 
 
III.     Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 
 

Wejścia Wyjścia 
Podstawy prawne realizacji procedury 

(załącznik)  

 
Potrzeba przekazania in-
formacji dla ludności                   
w związku z zaistnieniem 
lub możliwością zaistnienia  
zagrożenia. 
 

 
Poinformowanie            
ludności. 

 
 
 

 
 Art. 17, ust. 2, pkt 1 Hz.1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 

kryzysowym (Dz.U.2013.1166 z późn. zm.)  
 § 1Hz.4) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 grudnia 2015  r. w sprawie    
 szczegółowego zakresu informacji wymaganych do podania do publicznej 

wiadomości przez właściwe  organy Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U.2015.2145) 
 Zarządzenie Hz.54 Nr 16/2009 Starosty Kluczborskiego   z dnia 12 marca 2009 roku                 

w sprawie powołania Powiatowego Centrum  Zarządzania Kryzysowego. 
   Zarządzenie Hz.53 Nr 15/2009 Starosty Kluczborskiego z dnia 12 marca 2009 r.                    
w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 
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IV. Opis postępowania   
  

Przedsięwzięcia Wykonawcy 

1. Monitorowanie, analizowanie i prognozowanie bezpieczeństwa ludności i środowiska naturalnego 
poprzez wymianę informacji z Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego OUW.    PCZK. 

 2. Przyjęcie i weryfikacja informacji oraz przekazanie informacji Staroście Kluczborskiemu. 
 

3. Informowanie ludności, stosownie do rodzaju zagrożenia i czasu jego powstania (z wyjątkiem sposobu 
informowania po zaistnieniu zdarzeń radiacyjnych ujętych w SPO – 2 (s.283), poprzez: 

1) konferencje prasowe Starosty lub na jego polecenie organów służb, inspekcji i straży, 
2) konferencje prasowe rzeczników prasowych służb, inspekcji i straży w zakresie uzgodnionym                               

z Rzecznikiem Prasowym Starosty, 
3) przekazywanie informacji (zał. 24) do mediów przez Rzecznika Prasowego, 
4) umieszczanie informacji na stronie internetowej Starostwa Powiatowego, 
5) ulotki i obwieszczenia. 
Zadania w zakresie informowania oraz obieg informacji (zał. 25). 

 Starosta, 
 PZZK, 
 Rzecznik Prasowy, 
 rzecznicy prasowi służb, 

inspekcji i straży. 

4. Na polecenie Starosty zorganizowanie punktu informacyjnego dla ludności–zgodnie z SPO –1 (s.281 ).  Sekretarz Powiatu. 

5. Przekazanie informacji do: 
1) służb dyżurnych burmistrzów i wójta, 
2) jednostek organizacyjnych, 
3) służb, inspekcji i straży. 

 
 

 PCZK. 
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SPO – 4 

Rodzaj 
dokumentu 

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA Data 14.01.2016 r. 

Nazwa            
dokumentu 

 
PRZEKAZYWANIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI W SPOSÓB           

ZWYCZAJOWO PRZYJĘTY AKTÓW PRAWNYCH  
 

Podmiot            
opracowujący 

Wydział Spraw  
Obywatelskich, 

Zarządzania 
Kryzysowego           

i Promocji 
Zdrowia 

 
I.      Cel procedury 
        Określenie sposobu rozpowszechniania aktów prawnych. 
 
 
 
II.      Lider/ Uczestnicy procedury 

Starosta / Rada Powiatu w Kluczborku, Zarząd Powiatu w Kluczborku, Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego (PZZK), Zespół       
Radców Prawnych.   

 
 

Wejścia Wyjścia 
Podstawy prawne realizacji procedury 

(załącznik) 

 
Konieczność podania do 
publicznej wiadomości tre-
ści aktu prawnego. 
 
 

 
Przekazanie treści ak-
tu prawnego do pu-
blicznej wiadomości. 

 Art. 13 - 15 Hz.5  ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów  normatywnych                
i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2015.1484 z późn zm.). 

 Art. 40 – 44  Hz.6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym         
(Dz.U.2015.1445 z późn. zm.), 

 Art. 26  Hz.7 ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej                    
(Dz. U. 2014.333 z późn. zm.) 
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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 Prezydenta, Rady Ministrów i ministrów oraz 

Wojewody (stosownie do zapisów w danym akcie prawnym): 
1) wydrukowanie obwieszczenia, 
2) powielenie odpowiedniej liczby egzemplarzy wydrukowanego aktu prawnego i rozesłanie do 

zainteresowanych, 
3) umieszczanie na stronie internetowej Starostwa Powiatowego, 
4) przekazanie pocztą elektroniczną do gmin oraz do służb, inspekcji i straży, a także jednostek 

organizacyjnych,  
5) przekazywanie informacji do redaktorów naczelnych prasy lokalnej oraz nadawców programów 

radiowych i telewizyjnych, 
6) przeprowadzanie konferencji prasowej. 

 

 PZZK,  
 Sekretarz Powiatu, 
 Rzecznik Prasowy.  

 

3. Przygotowanie do opublikowania aktów prawnych Starosty Kluczborskiego, Rady Powiatu                         
w Kluczborku: 

1) opublikowanie w Dzienniku Urzędowym (zał. 26), 
2) wydrukowanie obwieszczenia, 
3) powielanie odpowiedniej liczby egzemplarzy i rozesłanie do zainteresowanych, 
4) umieszczanie na stronie internetowej Starostwa Powiatowego, 
7) przekazywanie pocztą elektroniczną do gmin oraz do służb, inspekcji i straży, a także jednostek 

organizacyjnych,  
5) przekazywanie informacji do redaktorów naczelnych prasy lokalnej oraz nadawców programów 

radiowych i telewizyjnych, (wykaz mediów – zał. 23) 
6) przeprowadzanie konferencji prasowej. 

       7)  Powiatowe przepisy porządkowe, w przypadkach niecierpiących zwłoki, może wydać Zarząd Powiatu.  

           Jednak podlegają one zatwierdzeniu na najbliższej sesji Rady Powiatu. 

 
 

 

 Rada Powiatu w Kluczborku, 
 Zarząd Powiatu 
 Sekretarz Powiatu, 
 Zespół Radców Prawnych, 
 Rzecznik Prasowy. 
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  SPO – 5 

Rodzaj 
dokumentu 

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA Data 14.01.2014 r. 

Nazwa          
dokumentu 

INFORMOWANIE O PRZEKROCZENIACH DOPUSZCZALNYCH                   
ALBO ALARMOWYCH POZIOMÓW SUBSTANCJI  

NIEBEZPIECZNYCH W POWIETRZU ALBO O MOŻLIWOŚCI 
 TAKICH PRZEKROCZEŃ 

 

Podmiot          
opracowujący 

Wydział Spraw  
Obywatelskich, 

Zarządzania 
Kryzysowego           

i Promocji 
Zdrowia 

 
 
 
Cel procedury 
        Określenie sposobu informowania ludności i zainteresowanych podmiotów 
 
 
 
II.      Lider/ Uczestnicy procedury 

Starosta / Sekretarz Powiatu, Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego (PZZK), Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego 
(PCZK). 

 
III.     Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 
 
 

Wejścia Wyjścia 
Podstawy prawne realizacji procedury 

(załącznik) 

 
Wystąpienie lub ryzyko 
wystąpienia przekroczeń 
dopuszczalnych lub alar-
mowych poziomów sub-
stancji w powietrzu. 
 

 
Poinformowanie         
ludności                                 
i zainteresowanych 
podmiotów. 

 

 
  Art. 28, ust. 1 Hz.8  ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska  

(Dz. U. 2013. 686 z późn. zm.), 
 Art. 17, ust. 2, pkt 1 Hz.1  ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 

kryzysowym (Dz.U.2016.1166  z późn. zm.) 
 Zarządzenie  Hz.53 Nr 15/2009 Starosty Kluczborskiego z dnia 12 marca 2009                

w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. 
 Zarządzenie Hz.54 Nr 16/2009 Starosty Kluczborskiego   z dnia 12 marca 2009 roku                 

w sprawie powołania Powiatowego Centrum  Zarządzania Kryzysowego. 
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IV. Opis postępowania   
  

Przedsięwzięcia Wykonawcy 

1.Otrzymanie z WCZK OUW informacji o wystąpieniu lub ryzyku wystąpienia przekroczeń dopuszczalnych 
lub alarmowych poziomów substancji w powietrzu.  
2.Przyjęcie informacji oraz przekazanie informacji Staroście. 

 
 PCZK. 
 

3.Podjęcie decyzji o niezwłocznym powiadomieniu ludności i podmiotów korzystających ze środowiska.  
 

 Starosta. 

4.Powiadomienie ludności i podmiotów korzystających ze środowiska – zgodnie z SPO – 3 (s.285). 
Informacja powinna w szczególności zawierać: 
1) datę, godzinę i obszar, na którym wystąpiło ryzyko przekroczenia albo przekroczenie oraz przyczyny 

tego stanu; 
2) prognozy zmian poziomów substancji w powietrzu łącznie z przyczynami tych zmian, obszaru, 

którego dotyczy oraz czasu trwania przekroczenia albo ryzyka jego wystąpienia; 
3) wskazanie grup ludności wrażliwych na przekroczenia oraz środki ostrożności, które mają być przez 

nie podjęte; 
4) informację o obowiązujących ograniczeniach i innych środkach zaradczych. 

 

 Sekretarz Powiatu,  
 PCZK. 

5.Podjęcie decyzji o uruchomieniu pracy punktu informacyjnego SPO – 1 – (s.281). 
 Starosta 
 Szef PZZK  

 

6.Przekazanie komunikatów odwołujących zagrożenia na podstawie informacji otrzymanych z WCZK 
OUW. 

 PCZK. 
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 SPO – 6 

Rodzaj 
dokumentu 

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA Data 14.01.2016 r. 

Nazwa          
dokumentu 

 
OSTRZEGANIE I ALARMOWANIE O ZAGROŻENIACH 

WYNIKAJĄCYCH ZE ZJAWISK HYDROMETEOROLOGICZNYCH 
 

Podmiot          
opracowujący 

Wydział Spraw  
Obywatelskich, 

Zarządzania 
Kryzysowego           

i Promocji 
Zdrowia 

 
 
I.      Cel procedury 
         Określenie sposobu ostrzegania i alarmowania ludności o zjawiskach hydrometeorologicznych. 
 
II.      Lider/ Uczestnicy procedury 
 

Starosta / Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego (PCZK),  Rzecznik Prasowy. 
 
III.     Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 
 

Wejścia Wyjścia 
Podstawy prawne realizacji procedury 

(załącznik) 

 
Wystąpienie zagrożenia 
hydrometeorologicznego 
na obszarze co najmniej 
dwóch gmin lub                       
w sytuacji gdy Starosta 
pierwszy uzyska informa-
cję o zagrożeniu na terenie 
gminy. 

 
Ostrzeżenie, zaalar-
mowanie ludności, 
wprowadzenie pogo-
towia albo  
alarmu przeciwpowo-
dziowego. 
 

 

 
 Art. 4, ust. 1, pkt 16 Hz.9  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. 2015.1445 z późn. zm.), 
 § 2, ust. 1, pkt 37 Hz.10  rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 sierpnia 2007 r.              

w sprawie podmiotów, którym państwowa służba hydrologiczno-
meteorologiczna   i państwowa służba hydrogeologiczna są obowiązane 
przekazywać ostrzeżenia, prognozy, komunikaty i biuletyny oraz sposobu                      
i częstotliwości ich przekazywania (Dz. U. Nr 158, poz. 1114); 

 Art. 17, ust. 2, pkt 1 Hz.1   ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz.U.2013.1166 z późn. zm.) 

 Zarządzenie Hz.54  Nr 16/2009 Starosty Kluczborskiego   z dnia 12 marca 2009 roku                 
w sprawie powołania Powiatowego Centrum  Zarządzania Kryzysowego 
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IV. Opis postępowania   
  

Przedsięwzięcia Wykonawcy 

1. Przyjęcie informacji od WCZK OUW o powstaniu zdarzenia hydrometeorologicznego lub dużym 
prawdopodobieństwie jego powstania, zagrażającego zdrowiu, życiu ludności czy środowisku. 

 PCZK, 
 Starosta. 

2. Uzyskanie potwierdzenia otrzymanej informacji. 

3. Analiza informacji o zdarzeniu: 
1)  wstępna ocena rodzaju zagrożenia i możliwości jego rozwoju, 
2)  szacunkowe określenie zasięgu zdarzenia, 
3)  jakie mogą być następstwa zdarzenia. 

4. Powiadomienie Starosty. 

5. Dalsze postępowanie zgodnie z decyzją o ostrzeżeniu, alarmowaniu ludności lub wprowadzeniu 
pogotowia albo alarmu przeciwpowodziowego (zał. 27).  

6. Przekazanie informacji do gmin oraz stosownie do zagrożenia do służb, inspekcji i straży.                              
Komunikat uwzględnia: 

1)  datę, godzinę i obszar, na którym wystąpiło lub może wystąpić zagrożenie, 
2)  informację o zalecanych sposobach zachowania się, ograniczeniach i innych środkach zaradczych. 

W przypadku: 
 alarmowania:  

- PCZK, 
 ostrzegania: 

- PCZK,                
       - Rzecznik Prasowy .  

7. Przekazanie informacji: 
1) do gmin oraz stosownie do rodzaju zagrożenia do służb, inspekcji i straży,  
2) do mediów (w przypadku zagrożenia obejmującego obszar nie większy niż powiatowy). 

 
 PCZK, 
 Rzecznik Prasowy. 

8. Sprawdzanie, czy informacja o wprowadzeniu pogotowia lub alarmu przeciwpowodziowego doszła do 
adresatów. 

9. Otrzymanie decyzji o odwołaniu zagrożeń meteorologicznych. 
10. Przekazanie decyzji o odwołaniu zagrożeń meteorologicznych: 

1) do gmin oraz stosownie do rodzaju zagrożenia do służb, inspekcji i straży, 
2) do mediów (w przypadku zagrożenia obejmującego obszar nie większy niż powiatowy).  

 PCZK, 
 Rzecznik Prasowy. 

11. Odwołanie pogotowia lub alarmu przeciwpowodziowego (zał. 28). 
 

 Starosta.  

12. Przekazanie decyzji o odwołaniu pogotowia lub alarmu przeciwpowodziowego: 
1) do gmin oraz stosownie do rodzaju zagrożenia do służb, inspekcji i straży, 
2) do mediów (w przypadku zagrożenia obejmującego obszar nie większy niż powiatowy). 

 PCZK, 
 Rzecznik Prasowy. 
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SPO – 7 

Rodzaj 
dokumentu 

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA Data 14.01.2016 r. 

Nazwa             
dokumentu 

 
OSTRZEGANIE I ALARMOWANIE LUDNOŚCI 

 

Podmiot            
opracowujący 

Wydział Spraw  
Obywatelskich, 

Zarządzania 
Kryzysowego           

i Promocji 
Zdrowia 

 
I.      Cel procedury 

       Określenie sposobu przekazywania informacji dla ludności w sytuacjach kryzysowych lub w sytuacjach możliwości ich wystąpienia 
 
 
 
II.   Lider/ Uczestnicy procedury 

Starosta / Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego (PCZK), Rzecznik Prasowy we współdziałaniu z rzecznikami prasowymi służb, 
inspekcji i straży). 

 
III.     Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 
 

Wejścia Wyjścia 
Podstawy prawne realizacji procedury 

(załącznik) 

 
Potrzeba przekazania in-
formacji dla ludności              
w związku z zaistnieniem 
lub możliwością zaistnienia 
zagrożenia. 

 
Ostrzeżenie lub za-
alarmowanie ludności. 

 
 Art. 17, ust. 2, pkt 1 Hz.1     ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 

kryzysowym (Dz.U.2013.1166 z późn. zm.) 
 § 3, pkt 6 Hz.11    rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, 
szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. Nr 96, poz. 850); 

 § 3 i 4, pkt 1. lit. d) Hz.12  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 07 stycznia 2013 r.           
w sprawie systemów wykrywania skażeń i właściwości organów                           
w tych sprawach (Dz. U.2013.96). 

 Zarządzenie Hz.54  Nr 16/2009 Starosty Kluczborskiego   z dnia 12 marca 2009 
roku w sprawie powołania Powiatowego Centrum  Zarządzania Kryzysowego 
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IV. Opis postępowania   
 

Przedsięwzięcia Wykonawcy 

 
3) Monitorowanie, analizowanie i prognozowanie bezpieczeństwa ludności i środowiska naturalnego. 

 
 WCZK OUW, 
 wojewódzkie i powiatowe 

służby, inspekcje i straże. 

4) Ostrzeganie: 
 otrzymanie informacji o możliwości wystąpienia zdarzenia zagrażającego życiu i zdrowiu ludności 

lub środowisku oraz jej analiza i potwierdzenie; 
 przekazanie informacji o konieczności ostrzeżenia ludności Staroście; 
 podjęcie decyzji przez Starostę o ostrzeżeniu ludności; 
 przygotowanie komunikatów ostrzegawczych; 
 ostrzeżenie ludności (zał. 24), przekazanie zasad postępowania w danej sytuacji. 

 

 
 PCZK, 
 Starosta. 

 
 

5) Alarmowanie: 
 otrzymanie informacji o zdarzeniu zagrażającym życiu i zdrowiu ludności lub środowisku, jej analiza 

oraz potwierdzenie; 
 przekazanie informacji Staroście;  
 podjęcie decyzji o zaalarmowaniu ludności; 
 zaalarmowanie ludności o grożącym niebezpieczeństwie oraz przekazanie zasad postępowania; 
 przekazanie komunikatu odwołującego zagrożenie. 

 

 PCZK, 
 Starosta. 

        
       Ostrzeganie – działania mające na celu przekazanie komunikatów i informacji uprzedzających o prawdopodobnych zagrożeniach  
       i zalecających podjęcie działań zabezpieczających i ochronnych oraz instruujące o sposobach wykonania takich działań. 
 

       Alarmowanie – działania mające na celu natychmiastowe przekazanie sygnału do właściwych terytorialnie władz, służb i ludności na  
       danym terenie, informującego o zagrożeniu skażeniem, skażeniu lub o innym zagrożeniu wymagającym natychmiastowego działania. 
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RODZAJE ALARMÓW, SYGNAŁY ALARMOWE 

Lp. 

  

Rodzaj alar-

mu 

  

Sposób ogłoszenia alarmów 

akustyczny system alarmowy środki masowego przekazu 
wizualny sygnał 

alarmowy 

1 
Ogłoszenie 

alarmu 

Sygnał akustyczny - modulowany dźwięk   syreny  

w okresie trzech minut 

 

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: 

Uwaga! Uwaga! Uwaga! Ogłaszam alarm      

(podać przyczynę, rodzaj alarmu itp.) 

........................ dla ............................. 

Znak żółty w kształcie trójkąta   lub 
w uzasadnionych przypadkach 
innej figury geometrycznej 
 
 
 
 
 
 
 

2 
Odwołanie 

alarmu 

Sygnał akustyczny - ciągły dźwięk syreny               

w okresie trzech minut 

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: 

Uwaga! Uwaga! Uwaga! Odwołuję alarm         

(podać przyczynę, rodzaj alarmu itp.) 

....................... dla ............................. 
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KOMUNIKATY OSTRZEGAWCZE 

Lp. 

  

Rodzaj komunikatu 

  

Sposób ogłoszenia komunikatu Sposób odwołania komunikatu 

akustyczny sys-

tem alarmowy 
środki masowego przekazu 

akustyczny sys-

tem alarmowy 
środki masowego przekazu 

1 
Uprzedzenie  

o zagrożeniu skaże-

niami 

  

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: 

Uwaga! Uwaga! Osoby znajdujące się  

na terenie .................. około godz. ..... min. ..... 

może nastąpić skażenie 

................................. (podać rodzaj skażenia) 

w kierunku ...................... (podać kierunek)  

  

Powtarzana trzykrotnie  zapowiedź 

słowna: 

Uwaga! Uwaga! Odwołuję 

uprzedzenie  

o zagrożeniu 

...................... 

 (podać rodzaj skażenia) 

dla .................................. 

2 Uprzedzenie o zagro-

żeniu zakażeniami 
  

Formę i treść komunikatu uprzedzenia                     

o zagrożeniu zakażeniami ustalają organy 

Państwowej Inspekcji Sanitarnej 

  

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź 

słowna: 

Uwaga! Uwaga! Odwołuję 

uprzedzenie  

o zagrożeniu 

......................                                    

(podać rodzaj zakażenia) 

 dla ............................ 

 

3 

Uprzedzenie  

o klęskach żywioło-

wych  

i zagrożeniu środowi-

ska 

  

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: 

Informacja o zagrożeniu  

i sposobie postępowania mieszkańców 

................... 

(podać rodzaj zagrożenia, spodziewany czas 

wystąpienia 

 i wytyczne  

dla mieszkańców)  

  

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź 

słowna: 

Uwaga! Uwaga! Odwołuję 

uprzedzenie  

o zagrożeniu 

...................... (podać rodzaj klęski) 

dla .................. 
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SPO – 8 

Rodzaj 
dokumentu 

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA Data 14.01.2016 r. 

Nazwa            
dokumentu 

 
URUCHAMIANIE I DZIAŁANIE 

ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 
 

Podmiot             
opracowujący 

Wydział Spraw  
Obywatelskich, 

Zarządzania 
Kryzysowego           

i Promocji 
Zdrowia 

 
 
 
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, Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego (PCZK), Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich  
         Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia.   
 
 
 
 
III.     Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 
 

Wejścia Wyjścia 
Podstawy prawne realizacji procedury 

(załącznik) 

 
Powstanie zdarzenia wy-
magającego uruchomienia 
PZZK. 
 

 
Zlikwidowanie           
zagrożenia i jego   
skutków.       

 
 Art. 17, ust. 4, 5, 6, 7, 14 ust.8  Hz.13    ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r.                   

o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U.2013.1166 z późn. zm.) 
 Zarządzenie Hz.53 Nr 15/2009 Starosty Kluczborskiego z dnia 12 marca 2009                    

w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 
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IV. Opis postępowania   
  
  

Przedsięwzięcia Wykonawcy 

 
URUCHOMIENIE ZESPOŁU (zał. 29)   

 

1. Zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Zespołu – w przypadku wystąpienia zagrożeń, mogących mieć 
wpływ na bezpieczeństwo publiczne oraz środowisko naturalne. 

 Starosta, 
 Naczelnik Wydziału Spraw 

Obywatelskich Zarządzania 
Kryzysowego i Promocji 
Zdrowia. 

2. Powiadomienie członków Zespołu o posiedzeniu.  PCZK. 

3. Zabezpieczenie miejsca pracy Zespołu: odpowiednia ilość miejsc, nagłośnienie, napoje, obsługa 
kancelaryjna. 
W sytuacji całodobowej pracy Zespołu – zabezpieczenie logistyczne. 

 Naczelnik Wydziału Spraw 
Obywatelskich Zarządzania 
Kryzysowego i Promocji 
Zdrowia,  

 Naczelnik Wydziału 
Organizacyjnego. 
 

4. Przeniesienie miejsca pracy Zespołu w przypadku jego zagrożenia do miejsca rezerwowego. 

 Naczelnik Wydziału Spraw 
Obywatelskich Zarządzania 
Kryzysowego i Promocji 
Zdrowia,  

 Naczelnik Wydziału 
Organizacyjnego. 
 

5. Zapewnienie obsługi kancelaryjno-biurowej i miejsc pracy dla członków PZZK oraz ich przedstawicieli. 

 Naczelnik Wydziału Spraw 
Obywatelskich Zarządzania 
Kryzysowego i Promocji 
Zdrowia. 

 
DZIAŁANIE ZESPOŁU (zał. 29)  

 

1. Ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne               
i prognozowanie tych zagrożeń. 

 Starosta, 
 PZZK. 
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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. 

4. Określenie terminów cyklicznych odpraw Zespołu w trakcie posiedzenia. 
 Starosta, 
 PZZK. 

5. W przypadku przejęcia koordynacji działań ratowniczych przez Starostę, lub na jego polecenie – 
wyznaczenie swoich przedstawicieli do całodobowego dyżurowania w PCZK. 

 PZZK. 

6. Podjęcie decyzji o odwołaniu cyklicznych posiedzeń PZZK lub dyżurów wyznaczonych przedstawicieli.  Starosta. 
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SPO – 9 

Rodzaj 
dokumentu 

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA Data 14.01.2016 r. 

Nazwa            
dokumentu 

 
DZIAŁANIE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 

– W STANIE NORMALNYM 
 

Podmiot      
opracowujący 

Wydział Spraw  
Obywatelskich, 

Zarządzania 
Kryzysowego           

i Promocji 
Zdrowia 

 
 
I.      Cel procedury 
        Określenie sposobu funkcjonowania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w stanie normalnym.  
 
 
 
II.      Lider/ Uczestnicy procedury 

         Starosta / Szef PCZK, służba dyżurna PCZK. 

 
III.     Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 
 

Wejścia Wyjścia 
Podstawy prawne realizacji procedury 

(załącznik) 

 
Art. 18 ust. 1 ustawy                         
o zarządzaniu kryzysowym. 

 
Realizacja działań kom-
pensujących skutki           
zdarzeń nie mających 
znamion sytuacji             
kryzysowych. 
 

 
 Art. 16. ust.2, 18  Hz.14     ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 

kryzysowym (Dz.U.2013.1166 z późn. zm.) 
 

 Zarządzenie Hz.54   Nr 16/2009 Starosty Kluczborskiego   z dnia 12 marca 2009 
roku w  sprawie powołania Powiatowego Centrum  Zarządzania 
Kryzysowego. 
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IV. Opis postępowania   
  

Przedsięwzięcia Wykonawcy 

 
1. Monitorowanie sytuacji, zagrożeń na terenie powiatu. 

 Służba dyżurna PCZK. 

 
2. Przyjęcie ostrzeżeń, komunikatów i informacji, ich weryfikacja.  

 
3. Weryfikacja. Potwierdzenie otrzymywanych informacji. 

 
4. Prowadzenie analizy otrzymanych ostrzeżeń, komunikatów i informacji. 

 
5. Przekazanie ostrzeżeń, komunikatów i informacji  – zgodnie z SPO – 3 (s.285  ) oraz SPO – 6 (s. 291)  

 
6. Podejmowanie działań w zakresie własnych kompetencji. 

 
7. Przekazanie  Szefowi PCZK informacji oraz informacji o sposobie podjęcia działań. 

 Służba dyżurna PCZK.  
8. Natychmiastowe przekazanie Szefowi PCZK informacji o zdarzeniach wymagających koordynacji 

działań. 

 
9. Prowadzenie ewidencji podejmowanych działań w „Dzienniku Działań PCZK”. 

 Służba dyżurna PCZK. 
 

10. Umieszczanie ostrzeżeń na stronie internetowej Starostwa Powiatowego. 

 
11. Podjęcie decyzji o zmianie trybu pracy Centrum – na tryb pracy przewidziany w przypadku zaistnienia 

sytuacji kryzysowej. 
 Starosta. 
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SPO – 9A 

Rodzaj 
dokumentu 

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA Data 14.01.2016 r. 

Nazwa             
dokumentu 

 
DZIAŁANIE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 
PO OTRZYMANIU OSTRZEŻENIA HYDROLOGICZNO-

METEOROLOGICZNEGO – INTENSYWNE OPADY DESZCZU,  
ROZTOPY, ZAGROŻENIE POWODZIOWE 

Podmiot              
opracowujący 

Wydział Spraw  
Obywatelskich, 

Zarządzania 
Kryzysowego           

i Promocji 
Zdrowia 

 
 
 
I.      Cel procedury 
        Określenie sposobu funkcjonowania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego (PCZK) podczas intensywnych opadów deszczu,  
        roztopów oraz zagrożenia powodziowego lub wystąpienia powodzi. 
 
 
II.      Lider/ Uczestnicy procedury 
         Starosta /Sekretarz Powiatu, Szef PCZK, służba dyżurna PCZK, Rzecznik Prasowy. 
 
 
III.     Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 
 

Wejścia Wyjścia 
Podstawy prawne realizacji procedury 

(załącznik) 

 
Ostrzeżenie hydrometeorolo-
giczne – opady deszczu,         
roztopy, zagrożenie powo-
dziowe. 

 
Realizacja działań              
kompensujących skutki             
sytuacji kryzysowej. 
 

 
 Art. 16. ust.2, 18  Hz.14ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r.  o zarządzaniu 

kryzysowym (Dz.U.2013.1166 z późn. zm.) 
 Zarządzenie Hz.54   Nr 16/2009 Starosty Kluczborskiego   z dnia 12 marca 2009 

roku w  sprawie powołania Powiatowego Centrum  Zarządzania 
Kryzysowego        

 „Plan operacyjny ochrony przed powodzią powiatu kluczborskiego”.  
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IV. Opis postępowania   
  

Przedsięwzięcia Wykonawcy 

1. Przyjęcie ostrzeżenia, komunikatu i informacji, ich weryfikacja. Przekazanie informacji Szefowi PCZK 
oraz Staroście. 

 Służba dyżurna PCZK, 
 Szef PCZK.  

2. Uruchomienie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8 (s.297   ).     Starosta, 
  Szef PZZK 

 
3. Podjęcie o zmianie trybu pracy Centrum (z pełnym rozwinięciem stanowisk oraz uruchomieniem  

punktu informowania ludności). 

4. Prowadzenie analizy informacji: rodzaj, stopień zagrożenia, problemy do rozwiązania, ocena        
priorytetu działania, zakres realizowanych przedsięwzięć. 

 Służba dyżurna PCZK. 
 

5. Monitorowanie: 
1)   kierunku przemieszczania się strefy opadów; 
2)   poziomu stanów rzek powiatu kluczborskiego. 
 

6. Zbierania informacji o obszarach podtopionych i zalanych.  

7. Prowadzenie mapy sytuacyjnej. 

8. Prowadzenie i aktualizowanie zestawień: 
1)   strat w rolnictwie, infrastrukturze komunalnej; 
2)   potrzeb w zakresie pomocy społecznej, finansowej, materiałowej; 
3)   środków i materiałów będących w dyspozycji, w tym wydanych środków i materiałów. 

9. Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy humanitarnej. 

10. Obsługiwanie aplikacji i programów wspomagających oraz umieszczanie na stronie internetowej 
Starostwa Powiatowego ważnych komunikatów. 

11. Redagowanie i przekazanie komunikatów do mediów, w tym do prasy lokalnej.  Służba dyżurna PCZK, 
 Starosta, 
 Rzecznik Prasowy. 

12. Przekazanie ostrzeżeń i komunikatów – zgodnie z SPO – 3 (s.285 ) oraz SPO – 6 (s.291  ). 

13. Organizowanie i prowadzenie konferencji prasowych. 

14. Przygotowanie i prowadzenie punktu informacyjnego dla ludności – zgodnie z SPO – 1 (s.281 ).   Sekretarz Powiatu, 
 Szef PCZK. 

 
 
 
 
 



 

304 
 

 
 
 
 

SPO – 9B 

Rodzaj 
dokumentu 

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA Data 14.01.2016 r. 

Nazwa              
dokumentu 

 
DZIAŁANIE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 
PO OTRZYMANIU OSTRZEŻENIA HYDROLOGICZNO-

METEOROLOGICZNEGO – SILNE BURZE, SILNE WIATRY, 
ZAWIEJE, ZAMIECIE ŚNIEŻNE 

Podmiot             
opracowujący 

Wydział Spraw  
Obywatelskich, 

Zarządzania 
Kryzysowego           

i Promocji 
Zdrowia 

 
 
 
I.      Cel procedury 
        Określenie sposobu funkcjonowania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego (PCZK) podczas huraganowych wiatrów i trąb  
        powietrznych. 
 
 
II.      Lider/ Uczestnicy procedury 
         Starosta /Sekretarz Powiatu, Szef PCZK, Rzecznik Prasowy, służba dyżurna PCZK. 
 
 
III.     Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 
 

Wejścia Wyjścia 
Podstawy prawne realizacji procedury 

(załącznik) 

 
Wystąpienie zdarzenia,  
które nosi znamiona sytuacji 
kryzysowej. 

 
Realizacja działań           
kompensujących skutki 
sytuacji kryzysowej. 
 

 
 Art. 16. ust.2, 18  Hz.14  ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r.  o zarządzaniu 

kryzysowym  (Dz.U.2013.1166 z późn. zm.) 
 Zarządzenie Hz.54   Nr 16/2009 Starosty Kluczborskiego   z dnia 12 marca 2009 

roku w  sprawie powołania Powiatowego Centrum  Zarządzania Kryzysowego 
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IV. Opis postępowania   
  

Przedsięwzięcia Wykonawcy 

1. Przyjęcie ostrzeżenia, komunikatu i informacji, ich weryfikacja. Przekazanie informacji Szefowi PCZK 
oraz Staroście.  

 Szef PCZK, 
Służba dyżurna PCZK. 

2. Uruchomienie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8 (s. 297 ).   Starosta, 
 Szef PZZK, 

 
 

3. Podjęcie decyzji o zmianie trybu pracy Centrum (z pełnym rozwinięciem stanowisk oraz 
uruchomieniem  punktu informowania ludności). 

4. Prowadzenie analizy informacji: rodzaj, stopień zagrożenia, problemy do rozwiązania, ocena        
priorytetu działania, zakres realizowanych przedsięwzięć. 

 Służba dyżurna PCZK. 
 

5. Monitorowanie: 
1)    kierunku przemieszczania się strefy silnych wiatrów i trąb powietrznych; 
2)    przekazów stacji meteo; 
3)    sytuacji określonych w komunikatach wydawanych przez IMGW, przekazywanych przez WCZK. 

6. Prowadzenie i aktualizowanie zestawień: 
1)    strat w rolnictwie, infrastrukturze komunalnej; 
2)    potrzeb w zakresie pomocy społecznej, finansowej, materiałowej; 
3)    środków i materiałów będących w dyspozycji, w tym wydanych środków i materiałów. 

7. Prowadzenie mapy sytuacyjnej. 

8. Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy humanitarnej. 

9. Obsługiwanie aplikacji i programów wspomagających oraz umieszczanie na stronie internetowej 
Starostwa Powiatowego ważnych komunikatów.   

10. Redagowanie i przekazywanie komunikatów do mediów, w tym do prasy lokalnej.  Służba dyżurna PCZK, 
 Starosta, 
 Rzecznik Prasowy. 

11. Przekazanie ostrzeżeń i komunikatów – zgodnie z SPO – 3 (s.285 ) oraz SPO – 6 (s. 291 ) 

12. Organizowanie i prowadzenie konferencji prasowych. 

13. Przygotowanie i prowadzenie punktu informacyjnego dla ludności – zgodnie z SPO – 1 (s.281).   Sekretarz Powiatu, 
 Szef PCZK 
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SPO – 9C 

Rodzaj 
dokumentu 

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA Data 14.01.2016 r. 

Nazwa             
dokumentu 

 
DZIAŁANIE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO                                   
PO OTRZYMANIU OSTRZEŻENIA HYDROLOGICZNO-

METEOROLOGICZNEGO: 
– MROZY I OPADY ŚNIEGU 
– SUSZA I UPAŁY 

Podmiot             
opracowujący 

Wydział Spraw  
Obywatelskich, 

Zarządzania 
Kryzysowego           

i Promocji 
Zdrowia 

 
 
 
I.      Cel procedury 
        Określenie sposobu funkcjonowania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego (PCZK) podczas: 

1) mrozów i opadów śniegu; 

2) suszy i upałów. 
 
II.      Lider/ Uczestnicy procedury 
         Starosta /Sekretarz Powiatu, Szef PCZK, Rzecznik Prasowy, służba dyżurna PCZK. 
 
 
III.     Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 
 
 

Wejścia Wyjścia 
Podstawy prawne realizacji procedury 

(załącznik) 

 
Wystąpienie zdarzenia,  
które nosi znamiona sytuacji 
kryzysowej. 

 
Realizacja działań             
kompensujących skutki 
sytuacji kryzysowej. 
 

 
 Art. 16. ust.2, 18  Hz.14 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 

kryzysowym (Dz.U.2013.1166 z późn. zm.) 
 Zarządzenie Hz.54   Nr 16/2009 Starosty Kluczborskiego   z dnia 12 marca 2009 

roku w  sprawie powołania Powiatowego Centrum  Zarządzania 
Kryzysowego. 
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IV. Opis postępowania   
  

Przedsięwzięcia Wykonawcy 

1. Przyjęcie ostrzeżenia, komunikatu i informacji, ich weryfikacja. Przekazanie informacji Szefowi PCZK 
oraz Staroście. 

 Służba dyżurna PCZK. 

2. Uruchomienie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8 (s.297).  Starosta, 
 Szef PZZK. 

 
3. Podjęcie decyzji o zmianie trybu pracy Centrum (z pełnym rozwinięciem stanowisk oraz 

uruchomieniem  punktu informowania ludności). 

4. Prowadzenie analizy informacji: rodzaj, stopień zagrożenia, problemy do rozwiązania, ocena        
priorytetu działania, zakres realizowanych przedsięwzięć. 

 Służba dyżurna PCZK. 
 

5. Monitorowanie: 
1)   przekazów stacji meteo; 
2)   informacji wydawanych przez IMGW PIB; 
3)    występowania awarii sieci przesyłowych wrażliwych na niską (wysoką) temperaturę; 
4)  kierunku przemieszczania się strefy opadów śniegu; 

6. Prowadzenie i aktualizowanie zestawień: 
1)   strat w rolnictwie, infrastrukturze komunalnej; 
2)   potrzeb w zakresie pomocy społecznej, finansowej, materiałowej; 
3)   środków i materiałów będących w dyspozycji, w tym wydanych środków i materiałów. 

7. Prowadzenie mapy sytuacyjnej. 

8. Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy humanitarnej. 

9. Obsługiwanie aplikacji i programów wspomagających oraz umieszczanie na stronie internetowej 
Starostwa Powiatowego ważnych komunikatów.   

10. Redagowanie i przekazywanie komunikatów do mediów, w tym do prasy lokalnej.   Służba dyżurna PCZK, 
 Starosta, 
 Rzecznik Prasowy. 

11. Przekazanie ostrzeżeń i komunikatów – zgodnie z SPO – 3 (s.285 ) oraz SPO – 6 (s.291). 

12. Organizowanie i prowadzenie konferencji prasowych. 

13. Przygotowanie i prowadzenie punktu informacyjnego dla ludności – zgodnie z SPO – 1 (s.281).   Sekretarz Powiatu, 
Szef PCZK. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

308 
 

SPO – 9D 

Rodzaj 
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STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA Data 14.01.2016 r. 

Nazwa             
dokumentu 

 
DZIAŁANIE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 
PO OTRZYMANIU INFORMACJI O POWAŻNEJ AWARII                    

PRZEMYSŁOWEJ 

Podmiot              
opracowujący 

Wydział Spraw  
Obywatelskich, 

Zarządzania 
Kryzysowego           

i Promocji 
Zdrowia 

 
 
 
I.      Cel procedury 

Określenie sposobu funkcjonowania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego (PCZK) podczas skażenia chemiczno-
ekologicznego. 

 
 
 
II.      Lider/ Uczestnicy procedury 
         Starosta / Sekretarz Powiatu, Szef PCZK, Rzecznik Prasowy, służba dyżurna PCZK. 
 
 
 
III.     Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 
 

Wejścia Wyjścia 
Podstawy prawne realizacji procedury 

(załącznik) 

 
Wystąpienie zdarzenia,  
które nosi znamiona sytuacji 
kryzysowej. 

 
Realizacja działań              
kompensujących skutki 
sytuacji kryzysowej. 
 

 
 Art. 16. ust.2, 18  Hz.14 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 

kryzysowym (Dz.U.2013.1166 z późn. zm.) 
 

 Zarządzenie Hz.54   Nr 16/2009 Starosty Kluczborskiego   z dnia 12 marca 2009 
roku w  sprawie powołania Powiatowego Centrum  Zarządzania 
Kryzysowego. 
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IV. Opis postępowania   
  

Przedsięwzięcia Wykonawcy 

1. Przyjęcie informacji o: 
1)    czasie i miejscu zdarzenia; 
2)    rodzaju zniszczeń; 
3)    liczbie poszkodowanych i rannych; 
4)    zagrożeniu wtórnym dla ludzi i zwierząt; 
5)    rodzaju i ilości substancji i materiału, jego toksyczność; 
6)    zagrożeniu środowiska; 
7)    siłach i środkach zaangażowanych w działania; 
8)    dotychczasowych i planowanych działaniach. 

 Służba dyżurna PCZK. 
  

2. Uruchomienie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8 (s.297). 
 Starosta, 
 Szef PZZK. 

3. Podjęcie decyzji o zmianie trybu pracy Centrum (z pełnym rozwinięciem stanowisk oraz 
uruchomieniem  punktu informowania ludności). 

4. Prowadzenie analizy informacji: rodzaj, stopień zagrożenia, problemy do rozwiązania, ocena        
priorytetu działania, zakres realizowanych przedsięwzięć. 

 Służba dyżurna PCZK. 
 
 

5. Monitorowanie rozwoju sytuacji. 

6. Przekazanie informacji o zdarzeniu służbom ratowniczym. 

7. Prowadzenie mapy sytuacyjnej.  

8. Prowadzenie i aktualizowanie zestawień: 
1)    potrzeb w zakresie pomocy społecznej, finansowej, materiałowej; 
2)    środków i materiałów będących w dyspozycji, w tym wydanych środków i materiałów. 

9. Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy humanitarnej. 

10. Obsługiwanie aplikacji i programów wspomagających oraz umieszczanie na stronie internetowej 
Starostwa Powiatowego ważnych komunikatów.   

11. Przekazanie komunikatów o sytuacji, w tym drogowo-kolejowej.  Służba dyżurna PCZK, 
 Starosta, 
 Rzecznik Prasowy.   

12. Przekazanie ostrzeżeń i komunikatów – zgodnie z SPO – 3 (s.285)  oraz SPO – 6 (s.291).   

13. Organizowanie i prowadzenie konferencji prasowych. 

14. Przygotowanie i prowadzenie punktu informacyjnego dla ludności – zgodnie z SPO – 1 (s.281).   Sekretarz Powiatu 
 Szef PCZK.   
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SPO – 9E 

Rodzaj 
dokumentu 

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA Data 14.01.2016 r. 

Nazwa           
dokumentu 

 
DZIAŁANIE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 

PO OTRZYMANIU INFORMACJI O POWAŻNEJ KATASTROFIE DRO-
GOWO-KOLEJOWEJ 

Podmiot             
opracowujący 

Wydział Spraw  
Obywatelskich, 

Zarządzania 
Kryzysowego           

i Promocji 
Zdrowia 

 
 
 
I.      Cel procedury 
        Określenie sposobu funkcjonowania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego (PCZK) podczas katastrofy drogowo-kolejowej. 
 
 
 
 
II.      Lider/ Uczestnicy procedury 
         Starosta / Sekretarz Powiatu, Szef PCZK, Rzecznik Prasowy, służba dyżurna PCZK. 
 
 
 
III.     Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 
 

Wejścia Wyjścia 
Podstawy prawne realizacji procedury 

(załącznik) 

 
Wystąpienie zdarzenia,  
które nosi znamiona sytuacji 
kryzysowej. 

 
Realizacja działań              
kompensujących skutki 
sytuacji kryzysowej. 
 

 
 Art. 16. ust.2, 18  Hz.14 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 

kryzysowym (Dz.U.2013.1166 z pożn. zm.) 
 Zarządzenie Hz.54   Nr 16/2009 Starosty Kluczborskiego   z dnia 12 marca 2009 

roku w  sprawie powołania Powiatowego Centrum  Zarządzania 
Kryzysowego. 
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IV. Opis postępowania   
  

Przedsięwzięcia Wykonawcy 

1. Przyjęcie informacji o: 
1)    czasie i miejscu zdarzenia; 
2)    rodzaju zdarzenia; 
3)    liczbie poszkodowanych i rannych; 
4)    zagrożeniu wtórnym dla ludzi i zwierząt – w przypadku katastrofy drogowo-kolejowej z udziałem  

niebezpiecznych substancji chemicznymi lub radiacyjnych; 
5)    rodzaju i ilości substancji i materiału, jego toksyczność – w przypadku jak wyżej; 
6)    zagrożeniu środowiska; 
7)    siłach i środkach zaangażowanych w działania; 
8)    dotychczasowych i planowanych działaniach. 

 Służba dyżurna PCZK. 
  

2. Uruchomienie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8 (s.297). 
 Starosta, 
 Szef PZZK. 

3. Podjęcie decyzji o zmianie trybu pracy Centrum (z pełnym rozwinięciem stanowisk oraz 
uruchomieniem  punktu informowania ludności). 

4. Prowadzenie analizy informacji: rodzaj, stopień zagrożenia, problemy do rozwiązania, ocena        
priorytetu działania, zakres realizowanych przedsięwzięć. 

 Służba dyżurna PCZK. 
 

5. Monitorowanie rozwoju sytuacji. 

6. Prowadzenie mapy sytuacyjnej.  

7. Prowadzenie i aktualizowanie zestawień: 
1)   potrzeb w zakresie pomocy społecznej, finansowej, materiałowej; 
2)  środków i materiałów będących w dyspozycji, w tym wydanych środków i materiałów. 

8. Ustalenie przewoźnika i sposobu transportu zastępczego. 

9. Obsługiwanie aplikacji i programów wspomagających oraz umieszczanie na stronie internetowej 
Starostwa Powiatowego ważnych komunikatów.   

10. Przekazanie komunikatów o sytuacji, w tym drogowo-kolejowej.  Służba dyżurna PCZK, 
 Starosta, 
 Rzecznik Prasowy. 

11. Przekazanie ostrzeżeń i komunikatów – zgodnie z SPO – 3 (s.285) oraz SPO – 6 (s.291)    . 

12. Organizowanie i prowadzenie konferencji prasowych. 

13. Przygotowanie i prowadzenie punktu informacyjnego dla ludności – zgodnie z SPO – 1 (s.281).   Szef PCZK, 
 Sekretarz Powiatu. 
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Rodzaj 
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STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA Data 14.01.2016 r. 

Nazwa           
dokumentu 

 
DZIAŁANIE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 

PO OTRZYMANIU INFORMACJI O POWAŻNEJ KATASTROFIE                   
BUDOWLANEJ 

Podmiot             
opracowujący 

Wydział Spraw  
Obywatelskich, 

Zarządzania 
Kryzysowego           

i Promocji 
Zdrowia 

 
 
 
 
I.      Cel procedury 
        Określenie sposobu funkcjonowania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego (PCZK) podczas katastrofy budowlanej. 
 
 
 
 
II.      Lider/ Uczestnicy procedury 
         Starosta / Sekretarz Powiatu, Szef PCZK, Rzecznik Prasowy, służba dyżurna PCZK. 
 
 
III.     Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 
 

Wejścia Wyjścia 
Podstawy prawne realizacji procedury 

(załącznik ) 

 
Wystąpienie zdarzenia,  
które nosi znamiona sytuacji 
kryzysowej. 

 
Realizacja działań              
kompensujących skutki 
sytuacji kryzysowej. 
 

 
 Art.  16. ust.2, 18  Hz.14ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 

kryzysowym (Dz.U.2013.1166 z późn. zm) 
 Zarządzenie Hz.54   Nr 16/2009 Starosty Kluczborskiego   z dnia 12 marca 2009 

roku w  sprawie powołania Powiatowego Centrum  Zarządzania 
Kryzysowego.     

 



 

313 
 

IV. Opis postępowania    

Przedsięwzięcia Wykonawcy 

1. Przyjęcie informacji o: 
1)    czasie i miejscu zdarzenia; 
2)    rodzaju zniszczeń; 
3)    liczbie osób w obiekcie; 
4)    rodzaju i ilości substancji i materiału, jego toksyczność – jeśli w obiekcie znajdowały się 

niebezpieczne substancje chemiczne; 
5)    zagrożeniu środowiska; 
6)    siłach i środkach zaangażowanych w działania; 
7)    dotychczasowych i planowanych działaniach. 

 Służba dyżurna PCZK. 
  

2. Uruchomienie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8 (s.297)  . 
 Starosta, 
 Szef PZZK. 

3. Podjęcie decyzji o zmianie trybu pracy Centrum (z pełnym rozwinięciem stanowisk oraz 
uruchomieniem  punktu informowania ludności). 

4. Prowadzenie analizy informacji: rodzaj, stopień zagrożenia, problemy do rozwiązania, ocena        
priorytetu działania, zakres realizowanych przedsięwzięć. 

 Służba dyżurna PCZK. 
 

 

5. Monitorowanie rozwoju sytuacji. 

6. Prowadzenie mapy sytuacyjnej.  

7. Prowadzenie i aktualizowanie zestawień: 
1)    strat w infrastrukturze komunalnej; 
2)    potrzeb w zakresie pomocy społecznej, finansowej, materiałowej; 
3)    środków i materiałów będących w dyspozycji, w tym wydanych środków i materiałów. 

8. Przekazanie komunikatów o sytuacji, w tym drogowo-kolejowej (w przypadku katastrofy budowlanej,  
w wyniku której zniszczeniu uległy obiekty inżynierskie drogowe lub kolejowe). 

9. Obsługiwanie aplikacji i programów wspomagających oraz umieszczanie na stronie internetowej 
Starostwa Powiatowego ważnych komunikatów.   

10. Redagowanie i przekazywanie komunikatów do mediów, w tym do centralnych organów prasowych.  Służba dyżurna PCZK,  
 Starosta, 
   Rzecznik Prasowy. 
 

11. Przekazanie ostrzeżeń i komunikatów – zgodnie z SPO – 3 (s.285) oraz SPO – 6 (s.291). 

12. Organizowanie i prowadzenie konferencji prasowych. 

13. Przygotowanie i prowadzenie punktu informacyjnego dla ludności – zgodnie z SPO – 1 (s.281).   Szef PCZK, 
 Sekretarz Powiatu. 
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Rodzaj 
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Nazwa             
dokumentu 

 
DZIAŁANIE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 

PO OTRZYMANIU INFORMACJI 
O ZAMACHU TERRORYSTYCZNYM 

Podmiot             
opracowujący 

Wydział Spraw  
Obywatelskich, 

Zarządzania 
Kryzysowego           

i Promocji 
Zdrowia 

 
 
 
I.      Cel procedury 
        Określenie sposobu funkcjonowania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego (PCZK) podczas zagrożenia terrorystycznego. 
 
 
 
 
II.      Lider/ Uczestnicy procedury 
         Starosta / Sekretarz Powiatu, Szef PCZK, Rzecznik Prasowy, służba dyżurna PCZK. 
 
 
 
III.     Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 
 

Wejścia Wyjścia 
Podstawy prawne realizacji procedury 

(załącznik) 

 
Wystąpienie zdarzenia,  
które nosi znamiona sytuacji 
kryzysowej. 

 
Realizacja działań              
kompensujących skutki 
sytuacji kryzysowej. 
 

 
 Art. 16. ust.2, 18  Hz.14ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 

kryzysowym (Dz.U.2013.1166 z późn. zm.) 
 Zarządzenie Hz.54  Nr 16/2009 Starosty Kluczborskiego   z dnia 12 marca 2009 

roku w  sprawie powołania Powiatowego Centrum  Zarządzania 
Kryzysowego. 
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IV. Opis postępowania   

 Przedsięwzięcia Wykonawcy 

1. Przyjęcie informacji o: 
1)    czasie i miejscu zdarzenia; 
2)    rodzaju zniszczeń; 
3)    liczbie poszkodowanych i rannych, oraz liczbie osób w obiekcie; 
4)    zagrożeniu wtórnym dla ludzi i zwierząt – w przypadku zamachu terrorystycznego z udziałem 

niebezpiecznych środków chemicznych, biologicznych lub radiacyjnych; 
5)    rodzaju i ilości substancji i materiału, jego toksyczność – w przypadku jak wyżej; 
6)    zagrożeniu środowiska; 
7)    siłach i środkach zaangażowanych w działania; 
8)    dotychczasowych i planowanych działaniach. 

 Służba dyżurna PCZK. 
  

2. Uruchomienie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8 (s.297). 
 Starosta, 
 Szef PZZK. 

3. Podjęcie decyzji o zmianie trybu pracy Centrum(z pełnym rozwinięciem stanowisk oraz 
uruchomieniem  punktu informowania ludności).  

4. Prowadzenie analizy informacji: rodzaj, stopień zagrożenia, problemy do rozwiązania, ocena        
priorytetu działania, zakres realizowanych przedsięwzięć. 

 Służba dyżurna PCZK. 
 

 

5. Monitorowanie rozwoju sytuacji. 

6. Prowadzenie mapy sytuacyjnej.  

7. Prowadzenie i aktualizowanie zestawień: 
1)    strat w infrastrukturze komunalnej; 
2)    potrzeb w zakresie pomocy społecznej, finansowej, materiałowej; 
3)    środków i materiałów będących w dyspozycji, w tym wydanych środków i materiałów. 

8. Przekazanie komunikatów o sytuacji, w tym drogowo-kolejowej (w przypadku zdarzenia 
terrorystycznego, w wyniku którego zniszczeniu uległy obiekty inżynierskie drogowe lub kolejowe). 

9. Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy humanitarnej. 

10. Obsługiwanie aplikacji i programów wspomagających oraz umieszczanie na stronie internetowej 
Starostwa Powiatowego ważnych komunikatów.   

11. Redagowanie i przekazywanie komunikatów do mediów, w tym do prasy lokalnej.   Służba dyżurna PCZK  
 Starosta, 
   Rzecznik Prasowy. 

12. Przekazanie ostrzeżeń i komunikatów – zgodnie z SPO – 3 (s.285) oraz SPO – 6 (s.291). 

13. Organizowanie i prowadzenie konferencji prasowych. 

14. Przygotowanie i prowadzenie punktu informacyjnego dla ludności – zgodnie z SPO – 1 (s.281).   Sekretarz Powiatu, 
 Szef PCZK. 
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Nazwa               
dokumentu 

 
DZIAŁANIE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 

PO OTRZYMANIU INFORMACJI O ZDARZENIU RADIACYJNYM 

Podmiot           
opracowujący 

Wydział Spraw  
Obywatelskich, 

Zarządzania 
Kryzysowego           

i Promocji 
Zdrowia 

 
 
 
I.      Cel procedury 
        Określenie sposobu funkcjonowania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego (PCZK) podczas wystąpienia zdarzeń radiacyjnych. 
 
 
 
II.      Lider/ Uczestnicy procedury 
         Starosta / Sekretarz Powiatu, Szef PCZK, Rzecznik Prasowy, służba dyżurna PCZK. 
 
 
 
III.     Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 
 

Wejścia Wyjścia 
Podstawy prawne realizacji procedury 

(załącznik) 

 
Wystąpienie zdarzenia,  
które nosi znamiona sytuacji 
kryzysowej. 

 
Realizacja działań                
kompensujących skutki 
sytuacji kryzysowej. 
 

 
 Art. 16. ust.2, 18  Hz.14  ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 

kryzysowym (Dz.U.2013.1166 z późn. zm.) 
 Zarządzenie Hz.54  Nr 16/2009 Starosty Kluczborskiego   z dnia 12 marca 2009 

roku w  sprawie powołania Powiatowego Centrum  Zarządzania 
Kryzysowego. 
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IV. Opis postępowania   
 
  

Przedsięwzięcia Wykonawcy 

1. Przyjęcie informacji o: 
1)    czasie i miejscu zdarzenia; 
2)    rodzaju zniszczeń; 
3)    liczbie poszkodowanych i rannych, oraz liczbie osób w strefie zagrożenia; 
4)    zagrożeniu wtórnym dla ludzi i zwierząt; 
5)    rodzaju i ilości substancji i materiału, jego toksyczność; 
6)    zagrożeniu środowiska; 
7)    siłach i środkach zaangażowanych w działania; 
8)    dotychczasowych i planowanych działaniach. 

 Służba dyżurna PCZK. 
 
  

2. Uruchomienie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8 (s.297). 
 Starosta, 
 Szef PZZK. 

3. Podjęcie decyzji o zmianie trybu pracy Centrum (z pełnym rozwinięciem stanowisk oraz 
uruchomieniem  punktu informowania ludności). 

4. Prowadzenie analizy informacji: rodzaj, stopień zagrożenia, problemy do rozwiązania, ocena        
priorytetu działania, zakres realizowanych przedsięwzięć. 

 Służba dyżurna PCZK. 
 
 

 

5. Monitorowanie rozwoju sytuacji, w tym przyjmowanie informacji o zasięgu napromieniowania ludzi, 
zwierząt, żywności, wody. 

6. Prowadzenie mapy sytuacyjnej.  

7. Prowadzenie i aktualizowanie zestawień: 
1)    liczby zgonów oraz liczby osób napromieniowanych; 
2)    potrzeb w zakresie pomocy społecznej, finansowej, materiałowej; 
3)    środków i materiałów będących w dyspozycji, w tym wydanych środków i materiałów. 

8. Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy humanitarnej. 

9. Obsługiwanie aplikacji i programów wspomagających oraz umieszczanie na stronie internetowej 
Starostwa Powiatowego ważnych komunikatów.   

10. Redagowanie i przekazywanie komunikatów do mediów, w tym do prasy lokalnej.   Służba dyżurna PCZK,  
 Starosta, 
   Rzecznik Prasowy. 

11. Przekazanie ostrzeżeń i komunikatów – zgodnie z SPO – 3 (s.285) oraz SPO – 6 (s.291). 

12. Organizowanie i prowadzenie konferencji prasowych. 

13. Przygotowanie i prowadzenie punktu informacyjnego dla ludności – zgodnie z SPO – 1 (s.281).   Sekretarz Powiatu, 
 Szef PCZK. 
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SPO – 9I 

Rodzaj 
dokumentu 

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA Data 14.01.2016 r. 

Nazwa            
dokumentu 

 
DZIAŁANIE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 

W PRZYPADKU RÓŻNYCH ZDARZEŃ 

Podmiot            
opracowujący 

Wydział Spraw  
Obywatelskich, 

Zarządzania 
Kryzysowego           

i Promocji 
Zdrowia 

 
I.      Cel procedury 
        Określenie sposobu funkcjonowania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego (PCZK) podczas różnych zdarzeń: 

1) pożarów; 
2) zagrożenia epidemicznego i epidemii; 
3) zakłóceń w dostawie: energii, paliw, gazu, energii cieplnej, wody; 
4) zagrożenia wystąpieniem lub wystąpienia choroby zwierząt; 
5) zagrożenia wystąpieniem lub wystąpienia choroby roślin; 
6) awarii sieci teleinformatycznych; 
7) strajków, zamieszek i demonstracji. 

 
II.      Lider/ Uczestnicy procedury 
         Starosta / Sekretarz Powiatu/ Szef PCZK/ Rzecznik Prasowy/ służba dyżurna PCZK. 
 
III.     Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 
 

Wejścia Wyjścia 
Podstawy prawne realizacji procedury 

(załącznik) 

 
Wystąpienie zdarzenia,  
które nosi znamiona sytuacji 
kryzysowej. 

 
Realizacja działań                      
kompensujących skutki 
sytuacji kryzysowej. 
 

 
 Art. 16. ust. 2, 18  Hz.14 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 

kryzysowym (Dz.U.2013.1166 z poźn. zm) 
 Zarządzenie Hz.54  Nr 16/2009 Starosty Kluczborskiego   z dnia 12 marca 2009 

roku w  sprawie powołania Powiatowego Centrum  Zarządzania 
Kryzysowego. 
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IV. Opis postępowania   
  

Przedsięwzięcia Wykonawcy 

1. Przyjęcie informacji o: 
1)    czasie i miejscu zdarzenia; 
2)    rodzaju zagrożenia; 
3)    liczbie poszkodowanych i rannych; 
4)    zagrożeniu środowiska; 
5)    siłach i środkach zaangażowanych w działania; 
6)    dotychczasowych i planowanych działaniach. 

 Służba dyżurna PCZK. 
  

2. Uruchomienie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8 (s.297). 
 Starosta, 
 Szef PZZK. 

3. Podjęcie decyzji o zmianie trybu pracy Centrum (z pełnym rozwinięciem stanowisk oraz 
uruchomieniem  punktu informowania ludności). 

4. Prowadzenie analizy informacji: rodzaj, stopień zagrożenia, problemy do rozwiązania, ocena        
priorytetu działania, zakres realizowanych przedsięwzięć. 

 Służba dyżurna PCZK. 
 

 

5. Monitorowanie rozwoju sytuacji. 

6. Przekazanie komunikatów o sytuacji, w tym drogowo-kolejowej (zwłaszcza podczas występowania 
pożarów wielkoprzestrzennych). 

7. Prowadzenie mapy sytuacyjnej.  

8. Prowadzenie i aktualizowanie zestawień: 
1)    strat w rolnictwie, infrastrukturze komunalnej; 
2)    potrzeb w zakresie pomocy społecznej, finansowej, materiałowej; 
3)    środków i materiałów będących w dyspozycji, w tym wydanych środków i materiałów. 

9. Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy humanitarnej. 

10. Obsługiwanie aplikacji i programów wspomagających oraz umieszczanie na stronie internetowej 
Starostwa Powiatowego ważnych komunikatów.   

11. Redagowanie i przekazywanie komunikatów do mediów, w tym do prasy lokalnej.   Służba dyżurna PCZK, 
 Starosta, 
 Rzecznik Prasowy. 

12. Przekazanie ostrzeżeń i komunikatów – zgodnie z SPO – 3 (s.285 ) oraz SPO – 6 (s.291). 

13. Organizowanie i prowadzenie konferencji prasowych. 

14. Przygotowanie i prowadzenie punktu informacyjnego dla ludności – zgodnie z SPO – 1 (s. 281).   Sekretarz Powiatu. 
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SPO – 9J 

Rodzaj 
dokumentu 

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA Data 14.01.2016 r. 

Nazwa             
dokumentu 

 
DZIAŁANIE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 

W RAMACH KRAJOWEGO SYSTEMU WYKRYWANIA 
SKAŻEŃ I ALARMOWANIA 

Podmiot           
opracowujący 

Wydział Spraw  
Obywatelskich, 

Zarządzania 
Kryzysowego           

i Promocji 
Zdrowia 

 
 
I.      Cel procedury 
        Określenie sposobu funkcjonowania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego (PCZK) w ramach krajowego systemu wczesnego  
         wykrywania zagrożeń. 
 
 
 
II.      Lider/ Uczestnicy procedury 
         Starosta - Szef OC Powiatu/ Szefowie OC Gmin,  Sekretarz Powiatu, Szef PCZK, Rzecznik Prasowy, służba dyżurna PCZK. 
 
 
III.     Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 
 
 

Wejścia Wyjścia 
Podstawy prawne realizacji procedury 

(załącznik) 

 
Wprowadzenie stanów nad-
zwyczajnych                   oraz 
przeprowadzanie ćwiczeń i 
treningów. 
 

 
Uruchomienie działania 
wojewódzkiego systemu 
wykrywania   
i alarmowania. 
 
 

 
 § 3, pkt 6 Hz.11     rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r.        

w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, 
szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. Nr 96, poz. 
850); 

 § 4, pkt 1, lit. d) Hz.15   rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 07 stycznia 2013 r. 
w sprawie systemów wykrywania skażeń i właściwości organów  w tych 
sprawach (Dz. U.2013.96). 
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IV. Opis postępowania   
  

Przedsięwzięcia Wykonawcy 

1. Przyjęcie zarządzenia o uruchomieniu i rozwinięciu wojewódzkiego Systemu Wykrywania i 
Alarmowania.  

 Służba dyżurna PCZK. 
2. Przekazanie zarządzenia o uruchomieniu i rozwinięciu wojewódzkiego systemu wykrywania                      

i alarmowania do służb dyżurnych burmistrzów i wójta. 

3. Uruchomianie i rozwijanie elementów wojewódzkiego systemu wykrywania i alarmowania. 

 Starosta - Szef OC Powiatu, 
 Naczelnik Wydziału Spraw 

Obywatelskich, Zarządzania 
Kryzysowego i Promocji 
Zdrowia ,  

 Szefowie OC gmin. 

4. Przyjęcie informacji ze szczebla gminnego o uruchomieniu elementów wojewódzkiego Systemu 
Wykrywania i Alarmowania.  

 Służba dyżurna PCZK. 

5. Przekazanie informacji do WCZK OUW o uruchomieniu powiatowego Systemu Wykrywania                      
i Alarmowania. 

6. Opracowanie wstępnej prognozy zagrożenia – na podstawie meldunków otrzymanych od elementów 
systemu: 
1)    wstępna ocena rodzaju zagrożenia i możliwości jego rozwoju; 
2)    szacunkowe określenie zasięgu zdarzenia; 
3)    określenie następstw zdarzenia. 

7. Przekazanie prognozy rozwoju sytuacji (w tym o skażeniach) do jednostek nadrzędnych, podległych i 
współdziałających oraz sił ratowniczych. 

8. Ostrzeganie i alarmowanie ludności – zgodnie z SPO – 7 (s.293). 
 Starosta - Szef OC Powiatu, 
 PCZK,  
 Szefowie OC gmin. 

9. Opracowanie komunikatów informujących o zalecanych sposobach postępowania dla ludności. 

 Naczelnik Wydziału Spraw 
Obywatelskich, Zarządzania 
Kryzysowego i Promocji 
Zdrowia,  

 szefowie OC gmin.  

10. Opracowanie wniosków i propozycji dla PZZK.   
 Służba dyżurna PCZK. 11. Wymiana informacji z WCZK OUW oraz z sąsiednimi PCZK. 
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SPO – 10 

Rodzaj 
dokumentu 

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA Data 2016 r. 

Nazwa           
dokumentu 

 
DZIAŁANIE WOJEWÓDZKIEJ DRUŻYNY WYKRYWANIA 

ZAGROŻEŃ RADIACYJNYCH 

Podmiot         
opracowujący 

  WBiZK OUW 

 
 

PROCEDURA REALIZOWANA JEST NA SZCZEBLU WOJEWÓDZKIM 
 
I.      Cel procedury 
  Określenie działania Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Opolu – Wojewódzkiej  Drużyny Wykrywania Zagrożeń  
            Radiacyjnych w przypadku ich wystąpienia. 
 
 
 
II.      Lider/ Uczestnicy procedury 

Opolski Państwowy  Wojewódzki Inspektor Sanitarny  w Opolu (PWIS)/Wojewódzka Drużyna Wykrywania Zdarzeń  Radiacyjnych  
(WDWZR), Kierownik Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego (WCZK), Prezes Państwowej Agencji Atomistyki (PAA). 

 
 
 
III.     Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 
 

Wejścia Wyjścia 
Podstawy prawne realizacji procedury 

(załącznik 64A, pozycja Hz…) 

 
Wystąpienie zagrożenia 
radiacyjnego 
(np. znalezienie źródła izo-
topowego). 

 
Sporządzenie meldunku 
sytuacyjnego. 

 
 Art. 138, ust. 3Hz.16 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku 

obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2015.827 z późn. zm.) 
 zarządzenie Nr 211/10 Wojewody Opolskiego z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie 

utworzenia i działania Wojewódzkiej Drużyny Wykrywania Zagrożeń 
RadiacyjnychHz.17. 
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IV. Opis postępowania   
 

 Przedsięwzięcia Wykonawcy 

1. Przyjęcie informacji o wystąpieniu ewentualnego zagrożenia radiacyjnego z WCZK.  
 PWIS, 
 Komendant WDWZR. 

2. Otrzymanie polecenia uruchomienia (zał. 72) WDWZR od Dyrektora WBiZK.  
W ciągu 24 godz. od telefonicznego uruchomienia WDWZR Dyrektor WBiZK przekaże Państwowemu 
Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu w Opolu pisemne potwierdzenie wydania polecenia 
(zał. 73).  

 PWIS – WDWZR.  

3. Uruchomienie WDWZR – zgodnie z harmonogramem osiągania gotowości do działania WDWZR. 
 PWIS, 
 Komendant WDWZR. 

4. Wykonanie pomiarów skażeń promieniotwórczych i mocy dawki promieniowania oraz: 
1)    określenie obszaru skażenia promieniotwórczego; 
2)    wyznaczenie granic obszaru, w którym moc dawki  promieniowania przekracza 100uS/h/granicy 

strefy awaryjnej. 

 Komendant WDWZR. 

5. Pobranie, w razie konieczności, próbek skażonych materiałów do analiz laboratoryjnych, 
przeprowadzenie badań. 

 Komendant WDWZR. 

6. Analiza i ocena skutków powstałego zagrożenia radiacyjnego. 
 PWIS, 
 Komendant WDWZR, 
 Prezes PAA. 

7. Prognozowanie rozwoju wydarzeń po zaistnieniu zdarzenia radiacyjnego. 
 PWIS 
 Komendant WDWZR, 
 Prezes PAA. 

8. Przekazanie Wojewodzie informacji o skutkach zagrożenia radiacyjnego oraz przedstawienie 
wniosków i propozycji niezbędnych do podejmowania działań przez służby Wojewody – sporządzenie 
meldunku sytuacyjnego (zał. 74). 

 PWIS, 
  Komendant WDWZR. 

9. Monitorowanie, analizowanie oraz przeprowadzenie końcowej oceny zaistniałego zagrożenia 
radiacyjnego dla Wojewody Opolskiego i Głównego Inspektora Sanitarnego. 

 PWIS, 
 Komendant WDWZR, 
 Prezes PAA. 

 

UWAGA! 
1. Teren strefy awaryjnej i źródło promieniowania muszą być zabezpieczone przez służby Wojewody do czasu przyjazdu Służby 

Awaryjnej Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki, która ma zabrać źródło promieniotwórcze. 
2. Obszarem działania WDWZR jest teren województwa opolskiego. 
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SPO – 11 

Rodzaj 
dokumentu 

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA Data 14.01.2016 r. 

Nazwa           
dokumentu 

 
WYKORZYSTYWANIE SPRZĘTU Z MAGAZYNU                               

PRZECIWPOWODZIOWEGO 

Podmiot            
opracowujący 

Wydział Spraw  
Obywatelskich, 

Zarządzania 
Kryzysowego           

i Promocji 
Zdrowia 

 
 
I.      Cel procedury 
        Określenie sposobu wykorzystania sprzętu w sytuacjach kryzysowych. 
 
 
 
II.      Lider/ Uczestnicy procedury 
         Starosta / Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia. 
 
 
III.     Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 
 

Wejścia Wyjścia 
Podstawy prawne realizacji  

(załącznik) 

 
Zaistnienie sytuacji kryzy-
sowej wymagającej wspar-
cia sił ratowniczych sprzę-
tem przechowywanym w 
powiatowym magazynie 
przeciwpowodziowym. 
 

 
Wydanie sprzętu                  
do wykonania             
określonych prac. 
 

 
Art. 4, ust. 1, pkt 16 Hz.9   ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym  (Dz. U.2015.1445 z późn. zm.), 
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IV. Opis postępowania   
 

 Przedsięwzięcia Wykonawcy 

 
Na szczeblu powiatowym funkcjonuje  
– Powiatowy Magazyn Przeciwpowodziowy. 

 

1. Podjęcie decyzji o wydaniu materiałów i sprzętu z magazynu przeciwpowodziowego (na podstawie 
złożonego wniosku lub na zgłoszenie ustne) .  

 Starosta. 
 

 

    2.  Wydanie polecenia Naczelnikowi  Wydziału Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego                      
         i Promocji Zdrowia w sprawie przygotowania do wydania wskazanego  sprzętu, materiałów.                           
           

 

3. Podjęcie działań dot. uruchomienia sprzętu oraz przekazanie informacji o decyzji w sprawie 
wydzielenia sprzętu i zasadach jego użyczenia  zainteresowanemu . 

 Naczelnik Wydziału Spraw 
Obywatelskich, Zarządzania 
Kryzysowego i Promocji 
Zdrowia, 

 

4. Wydanie  sprzętu, materiałów na podstawie umowy użyczenia (zał. 30). 

 Naczelnik Wydziału Spraw Oby-
watelskich, Zarządzania Kryzy-
sowego i Promocji Zdrowia. 

 

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. 

 

 Naczelnik Wydziału Spraw      
Obywatelskich, Zarządzania     

Kryzysowego i Promocji Zdrowia, 
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SPO – 12 

Rodzaj 
dokumentu 

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA Data 14.01.2016 r. 

Nazwa          
dokumentu 

 
OCENIANIE I DOKUMENTOWANIE SZKÓD 

 

Podmiot            
opracowujący 

Wydział Spraw  
Obywatelskich, 

Zarządzania 
Kryzysowego           

i Promocji 
Zdrowia 

 
I.      Cel procedury 
        Określenie sposobu oceniania i dokumentowania strat. 
 
II.      Lider/ Uczestnicy procedury 
         Starosta / członkowie Komisji ds. ustalenia szkód i szacowania strat  infrastrukturze komunalnej powiatu – obiekty budowlane (Komisja),             
         Wojewoda Opolski.   
 
III.     Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 
 

Wejścia Wyjścia 
Podstawy prawne realizacji procedury 

(załącznik) 

 
Wystąpienie strat          
wywołanych klęską          
żywiołową. 

 
Złożenie do Wojewody 
wniosku o udzielenie 
dotacji celowej.                              

 Art. 18 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.2015.163                   
z późn. zm); 

 § 3 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 1999 r. w sprawie zasad             
oraz trybu ustalania i wypłaty odszkodowań za szkody poniesione w związku           
z akcjami zwalczania klęsk żywiołowych (Dz.U.99.55.573); 

 § 2 i 3 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U.2015.187 z pożń. zm.). 

 wytyczne Hz.18. Wytyczne Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 23 grudnia 2014 r.               
w sprawie „Zasad  i trybu uruchamiania środków budżetu państwa dla jednostek 
samorządu terytorialnego na zadania związane z przeciwdziałaniem                             
i usuwaniem skutków zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych”.  
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IV. Opis postępowania   
 

 Przedsięwzięcia Wykonawcy 

 USUWANIE SKUTKÓW ZDARZEŃ – OBIEKTY BUDOWLANE  

1. Powołanie powiatowej komisji ds. szacowania strat (zał. 31).    Zarząd Powiatu. 

2. Sporządzenie protokołu szkód w infrastrukturze komunalnej powiatu – obiekty budowlane.  Komisja.  

3. Zgłoszenie do Wojewody potrzeb związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, na podstawie 
ustaleń Komisji. 

 Starosta. 

4. Otrzymanie promesy dofinansowania zadań od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.    Starosta 

5. Zawarcie umowy o dotację z Wojewodą, na podstawie promes wystawionych przez MSWiA  

 Starosta. 
6. Otrzymanie środków finansowych w ramach dotacji celowej z rezerwy celowej budżetu państwa              

na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych. 

7. Rozliczenie, w zakresie rzeczowym i finansowym przyznanej dotacji.  

USUWANIE SKUTKÓW ZDARZEŃ –OBIEKTY MIESZKALNE  

        REALIZACJA NA SZCZEBLU GMINNYM I WOJEWÓDZKIM.     

        STRATY W ROLNICTWIE  

     REALIZACJA NA SZCZEBLU GMINNYM I WOJEWÓDZKIM.  

     SPRAWY SPOŁECZNE – SFERA SOCJALNO BYTOWA  

     REALIZACJA NA SZCZEBLU GMINNYM I WOJEWÓDZKIM  
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Rodzaj 
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Nazwa            
dokumentu 

 
WYRÓWNYWANIE STRAT MAJĄTKOWYCH WYNIKAJĄCYCH                          

Z OGRANICZENIA W CZASIE STANU NADZWYCZAJNEGO                    
WOLNOŚCI ORAZ PRAW CZŁOWIEKA I OBYWATELA 

Podmiot           
opracowujący 

  WBiZK OUW 

 
 

PROCEDURA REALIZOWANA JEST PRZEZ WOJEWODĘ OPOLSKIEGO 
 
 

I.      Cel procedury 
 Określenie sposobu wyrównywania strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności 
 i praw  człowieka i obywatela. 

 
 
 
II.      Lider/ Uczestnicy procedury 

Wojewoda/Dyrektor Biura Dyrektora Generalnego (BDG), Dyrektorzy Wydziałów: Infrastruktury i Nieruchomości (WIN) oraz Finansów  
i Budżetu (WFiB).  

 
 
 
III.     Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 
 

Wejścia Wyjścia 
Podstawy prawne realizacji procedury 

(załącznik 64A) 

 
Złożenie pisemnego wnio-
sku do Wojewody przez 
poszkodowanego  
o odszkodowanie. 
 

 
Decyzja o wypłacie 
odszkodowania lub 
odmowie wypłaty. 

 
 Art. 4 i 5 Hz.19 ustawy z dnia 22 listopada 2002 r. o wyrównywaniu strat 

majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego 
wolności i praw człowieka i obywatela (Dz. U. Nr 233, poz.1955). 
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IV. Opis postępowania   
  

Przedsięwzięcia Wykonawcy 

 
1. Przesłanie wniosku o odszkodowanie do Wojewody.  

 
      Wniosek powinien zawierać: 

1)  oznaczenie organu, do którego jest kierowany, oraz sprawy, której dotyczy, 
2)  imię, nazwisko oraz adres wnioskodawcy, 
3)  wysokość poniesionej straty majątkowej oraz czas, miejsce i okoliczności jej powstania, 
4)  rodzaj ograniczenia, z którego wynikła strata majątkowa, 
5)  datę i podpis składającego pismo. 

 
Roszczenie o odszkodowanie przedawnia się z upływem roku, od dnia w którym poszkodowany 
dowiedział się o powstaniu straty majątkowej. 
Odszkodowanie nie przysługuje, jeżeli strata majątkowa powstała wyłącznie z winy poszkodowa-
nego lub z winy osoby trzeciej. 

 
 Wojewoda, 
 strona poszkodowana. 

 
2. Powołanie komisji zarządzeniem Wojewody – do rozpatrzenia wniosku o odszkodowanie spośród 

pracowników OUW, stosownie do rodzaju odszkodowania. 

 
 Wojewoda, 
 Dyrektor BDG. 

 
3. Rozpatrzenie słuszności wniosku i konieczności wypłaty odszkodowania – przygotowanie decyzji 

Wojewody. 

 
 Dyrektor WIN,  
 Komisja. 

 
4. Wydanie decyzji, niezwłocznie – nie później jednak niż w terminie trzech miesięcy od złożenia 

wniosku. Decyzja jest ostateczna. 

 
 Wojewoda. 

 
5. Wypłacenie odszkodowania (w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia decyzji poszkodowanemu). 
 
Poszkodowany niezadowolony z decyzji w sprawie odszkodowania w terminie 30 dni od dnia do-
ręczenia decyzji w tej sprawie, może wnieść powództwo do sądu powszechnego. 

 
 Dyrektor WFiB. 
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SPO – 14 

Rodzaj 
dokumentu 

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA Data 2016 r. 

Nazwa         
dokumentu 

 
PRZYZNAWANIE ODSZKODOWAŃ ZA PONIESIONE STRATY                  

W ZWIĄZKU Z UDZIAŁEM W ZORGANIZOWANEJ 
AKCJI SPOŁECZNEJ 

Podmiot            
opracowujący 

WBiZK OUW 

 
 

PROCEDURA REALIZOWANA JEST BEZPOŚREDNIO PRZEZ MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 
 
 
I.      Cel procedury 
          Określenie sposobu postępowania podczas przyznawania odszkodowania za świadczenia osobiste w stanie klęski żywiołowej. 
 
 
II.      Lider/ Uczestnicy procedury 
         Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji/ zakład ubezpieczeń, poszkodowani. 
 
 
III.     Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 
 
 

Wejścia Wyjścia 
Podstawy prawne realizacji procedury 

(załącznik 64A) 

 
Powstanie strat przez oso-
by uczestniczące            w 
zorganizowanej akcji spo-
łecznej. 
 

 
Decyzja o wypłacie 
odszkodowania. 
 
 

 
 Art. 4 i 5 Hz.19  ustawy z dnia 22 listopada 2002 r. o wyrównywaniu strat 

majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego 
wolności i praw człowieka i obywatela (Dz. U. Nr 233, poz.1955); 

 § 3 i 4 Hz.20   rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 1999 r. w sprawie 
zasad oraz trybu ustalania i wypłaty odszkodowań za szkody poniesione                 
w związku z akcjami zwalczania klęsk żywiołowych (Dz. U. Nr 55, poz. 573). 
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IV. Opis postępowania   
  

Przedsięwzięcia Wykonawcy 

 
1. Zgłaszanie szkody wraz z pisemnym wnioskiem o odszkodowanie do jednostki organizacyjnej                

zakładu ubezpieczeń, położonej najbliżej jego miejsca zamieszkania albo miejsca powstania szkody    
w terminie do 30 dni. 

 Poszkodowany. 
 

 
2. Prowadzenie postępowania likwidacyjnego zgłoszonej szkody. 
 

 
 Zakład ubezpieczeniowy. 
 

 
3. Podejmowanie decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania odszkodowania na podstawie akt sprawy 

przekazanych przez zakład ubezpieczeń. 

 
 Minister Spraw Wewnętrznych                  

i Administracji. 
 

 
4. Wypłacanie odszkodowania poszkodowanemu, w przypadku jego przyznania, następuje na podstawie 

decyzji ministra. 
 

Odszkodowanie przysługuje osobie fizycznej, która bez własnej winy w czasie zorganizowanej  
akcji społecznej w celu zwalczenia klęski żywiołowej i w związku z udziałem w tej akcji doznała 
utraty zdrowia powodującej całkowitą lub częściową utratę zdolności do pracy zarobkowej, jak 
również osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną nie mającą osobowości               
prawnej, która poniosła szkodę wskutek zniszczenia, uszkodzenia, zużycia lub utraty mienia                   
w czasie zorganizowanej akcji społecznej w celu zwalczania klęski żywiołowej 

 

 
 Zakład ubezpieczeniowy. 

 
 
Zwrot kosztów paliwa i innych materiałów, użytych w związku z wykorzystaniem środków przewo-
zowych i narzędzi (maszyn) następuje po zgłoszeniu roszczenia w ciągu jednego 
miesiąca od chwili spełnienia obowiązku świadczenia.  
 
Zwrot kosztów  pokrywany jest z budżetu organu nakładającego świadczenie. 
 

 
 
 
 
 
 
 Organ nakładający świadczenie. 
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SPO – 15 

Rodzaj 
dokumentu 

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA Data 2016 r. 

Nazwa          
dokumentu 

 
REFUNDOWANIE KOSZTÓW ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH             
UDZIELANYCH W ZWIĄZKU ZE ZWALCZANIEM EPIDEMII 

Podmiot            
opracowujący 

WBiZK OUW 

 
 

PROCEDURA REALIZOWANA JEST PRZEZ WOJEWODĘ OPOLSKIEGO  
 
 

I.      Cel procedury 
        Określenie sposobu refundowania kosztów zwalczania epidemii. 
 
 
II.      Lider/ Uczestnicy procedury 

Wojewoda/Opolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny (PWIS), dyrektorzy Zakładów Opieki Zdrowotnej, świadczeniodawcy 
usług medycznych, Dyrektorzy Wydziałów i Biur Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego: 

Biura Dyrektora Generalnego (BDG), 
Wydziału Polityki Społecznej (WPS), 
Wydziału Finansów i Budżetu WFiB).  

 
 
 
III.     Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 
 

Wejścia Wyjścia 
Podstawy prawne realizacji procedury 

(załącznik 64A) 

 
Konieczność skierowania 
osób do pracy przy zwal-
czaniu epidemii. 
 

 
Zakończenie zwalcza-
nia zagrożenia epide-
micznego lub epidemii. 

 
 Art. 47 Hz.21    ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu 

zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U.2013.947 z późn. zm.), 
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IV. Opis postępowania   
 

 Przedsięwzięcia Wykonawcy 

Analiza potrzeb w zakresie kierowania osób do pracy przy zwalczaniu epidemii.  PWIS. 
 

Opracowanie i wydanie decyzji administracyjnej o skierowaniu do pracy przy zwalczaniu epidemii 
zawierającej: 

1) zakres czynności, do których wykonywania osoba została skierowana; 
2) miejsce oraz czas rozpoczęcia wykonywania czynności; 
3) czas, na jaki osoba została skierowana do pracy. 
 
Decyzję przekazuje się w formie pisemnej: 
1) osobie skierowanej do pracy przy zapobieganiu epidemii; 
2) pracodawcy, u którego jest zatrudniona osoba skierowana do pracy przy zapobieganiu epidemii. 

 Wojewoda, 
 Dyrektor BDG, 
 Dyrektor WPS. 

 

Opracowanie miesięcznego zestawienia, zawierającego: 
1) ilość, rodzaj oraz daty udzielonych świadczeń zdrowotnych wraz ze wskazaniem podstawy ich 

finansowania ze środków publicznych; 
2) opłatę jednostkową za każdego rodzaju świadczenie zdrowotne, przewidzianą w umowie z 

oddziałem wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, na którego obszarze ma siedzibę 
świadczeniodawca; 

3) opłatę jednostkową za każdego rodzaju świadczenie zdrowotne, ustaloną przez 
świadczeniodawcę, według kosztów własnych 

 –    na podstawie ewidencji udzielonych świadczeń zdrowotnych oraz osób, którym tych świadczeń  
       udzielono, zawierającą: 

1) imię, nazwisko oraz numer ewidencyjny PESEL osoby, której udzielono świadczenia 
zdrowotnego; 

2) wskazanie podstawy prawnej sfinansowania z budżetu państwa kosztów udzielonego 
świadczenia zdrowotnego, o którym mowa w § 1 pkt 2; 

3) datę udzielenia świadczenia zdrowotnego; 
4) dane o liczbie i rodzaju udzielonych świadczeń zdrowotnych w odniesieniu do każdej osoby. 

 Dyrektorzy Zakładów Opieki 
Zdrowotnej, do których zostały 
skierowane osoby – na 
podstawie powyższej decyzji. 

 

Wystawienie faktury na ogólną kwotę stanowiącą sumę opłat jednostkowych za świadczenia zdrowotne 
wymienione w załączonym do niej wyżej wspomnianym zestawieniu. 
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Przedsięwzięcia Wykonawcy 

 
Przekazanie świadczeniodawcy środków finansowych, w terminie 30 dni od dnia otrzymania dokumentów 
– faktur i zestawień. 

 
 Wojewoda. 
 Dyrektor WFiB. 

 

 
UWAGI: 

1)    Koszty świadczeń zdrowotnych udzielanych w związku ze zwalczaniem epidemii są finansowane  
z budżetu państwa z części, której dysponentem jest wojewoda właściwy ze względu na miejsce 
udzielania świadczeń. 

2)    Osobie skierowanej do pracy na podstawie ww. decyzji przysługuje wyłącznie wynagrodzenie 
zasadnicze w wysokości nie niższej niż 150 % przeciętnego wynagrodzenia zasadniczego 
przewidzianego na danym stanowisku pracy w zakładzie wskazanym w tej decyzji lub w innym 
podobnym zakładzie, jeżeli w zakładzie wskazanym nie ma takiego stanowiska. 

3)    Osobie, o której mowa w ust. 10, przysługuje zwrot kosztów przejazdu, zakwaterowania                          
i wyżywienia, na zasadach określonych w przepisach o ustalaniu oraz wysokości należności 
przysługującej pracownikom państwowych jednostek z tytułu podróży służbowych na obszarze 
kraju.  
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SPO – 16 

Rodzaj 
dokumentu 

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA Data 14.01.2016 r. 

Nazwa           
dokumentu 

 
WPROWADZANIE DZIAŁAŃ INTERWENCYJNYCH PO ZDARZENIU            

RADIACYJNYM 
 

Podmiot              
opracowujący 

Wydział Spraw  
Obywatelskich, 

Zarządzania 
Kryzysowego           

i Promocji 
Zdrowia 

 

 
I. Cel procedury 

Określenie sposobu wprowadzenia działań interwencyjnych oraz powiadamiania ludności o sposobach postępowania po  wprowa-
dzeniu tych działań. 

 
 

 
II.      Lider/ Uczestnicy procedury 

              Starosta/ Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego (PZZK), Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego (PCZK), Szef PCZK,    
              Naczelnik  Wydziału Spraw Obywatelskich Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia, Rzecznik Prasowy.                              
 
 
 
 
 

III.     Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 
 

Wejścia Wyjścia 
Podstawy prawne realizacji procedury 

(załącznik) 

 
Wystąpienie zdarzenia ra-
diacyjnego, w wyniku któ-
rego może dojść do prze-
kroczenia poziomów inter-
wencyjnych na  obszarze 
powiatu. 

 
Wdrożenie działań      
interwencyjnych. 
 
 

 
 Art. 84 ust. 1, art. 89, ust. 1 oraz art. 90, 91 i 91a Hz.24    ustawy z dnia 29 listopada 

2000 r. Prawo atomowe (Dz.U.2014.1512 z późn. zm.); 
 § 7, ust. 3 Hz.25  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie 

planów postępowania awaryjnego w przypadku zdarzeń radiacyjnych 
(Dz.U.05.20.169 z późn. zm.).   

 „Powiatowy Plan Dystrybucji Preparatu Jodowego w Postaci Tabletek 
Jodowych” 
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IV. Opis postępowania   
  

Przedsięwzięcia Wykonawcy 

1. Uzyskanie informacji z WCZK OUW o możliwości przekroczenia lub przekroczeniu poziomów 
interwencyjnych. 

 Służba dyżurna PCZK. 

2. Poinformowanie Starosty.  Zwołanie posiedzenia PZZK. 

 Szef PCZK, 
 Starosta, 
 Szef PZZK 

 

3. Przekazanie informacji do gmin.   Szef PCZK. 

4. Na podstawie informacji uzyskanej z WCZK OUW realizacja procedury podania ludności informacji 
wyprzedzającej – zgodnie z SPO – 2 (s 283).    

 Starosta, 
 

5. Opracowanie rozporządzenia w zakresie wprowadzenia działań interwencyjnych. 
 

 Wojewoda Opolski.  
 

6. Realizacja wyznaczonych w  rozporządzeniu Wojewody zadań w zakresie wprowadzenia działań 
interwencyjnych. 

 

 Starosta, 
 Naczelnik Wydziału Spraw 

Obywatelskich Zarządzania 
Kryzysowego i Promocji 
Zdrowia. 
 

7. Przekazanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty aktów prawnych wydanych 
przez wojewodę/ starostę  – zgodnie z SPO – 4 (s.287) 

 Rzecznik Prasowy.  

8. Podjęcie decyzji o uruchomieniu punktu informacyjnego dla ludności według  
– zgodnie z SPO – 1 (s.281)  

 Starosta. 

9. Postępowanie zgodnie z zapisami dokumentów: 
„Powiatowy Plan Dystrybucji Preparatu Jodowego w Postaci Tabletek” . 

         

 
Naczelnik Wydziału Spraw 
Obywatelskich Zarządzania 
Kryzysowego i Promocji 
Zdrowia. 
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SPO – 17 

Rodzaj 
dokumentu 

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA Data 2016 r.  

Nazwa           
dokumentu 

 
WPROWADZANIE ŚWIADCZEŃ RZECZOWYCH I OSOBISTYCH 

 

Podmiot          
opracowujący 

Urzędy Gmin 

 
 
 

PROCEDURA REALIZOWANA JEST PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA SZCZEBLU GMINY 
 
 
 
STAROSTA jest jednym z organów wnioskujących do Burmistrza / Wójta o nałożenie świadczeń rzeczowych i osobistych. 
 
 
 
1. ŚWIADCZENIA OSOBISTE W CZASIE POKOJU. 
 

Kogo dotyczą: osób posiadających obywatelstwo polskie, które ukończyły szesnaście, a nie przekroczyły sześćdziesięciu lat życia. 

Kto nie podlega: 

1) osoby wybrane do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej lub organów samorządu terytorialnego na czas pełnienia mandatu; 
2) żołnierze pełniący czynną służbę wojskową oraz osoby, którym doręczono kartę powołania do tej służby, jeżeli termin stawienia się                

do służby koliduje z terminem wykonania świadczenia; 
3) osoby odbywające zasadniczą służbę w obronie cywilnej lub służbę zastępczą; 
4) osoby, wobec których orzeczono stałą lub długotrwałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym na podstawie ustawy z dnia                     

20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, osoby uznane za całkowicie niezdolne do pracy oraz samodzielnej egzy-
stencji albo całkowicie niezdolne do pracy na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach  i rentach z Funduszu Ubez-
pieczeń Społecznych, jak również osoby zaliczone do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności albo umiarkowanym stopniu nie-
pełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepeł-
nosprawnych; 
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5) sędziowie, prokuratorzy, funkcjonariusze Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu 
Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Służby 
Więziennej, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Ochrony Kolei oraz pracownicy specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych                
w jednostkach organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez ministrów, kierowników urzędów central-
nych, wojewodów, Prezesa Narodowego Banku Polskiego oraz Krajową Radę Radiofonii i Telewizji; 

6) kobiety w ciąży i w okresie sześciu miesięcy po odbyciu porodu oraz osoby sprawujące opiekę nad dziećmi do lat ośmiu; 
 osoby sprawujące opiekę nad wspólnie z nimi zamieszkałymi dziećmi od lat ośmiu do szesnastu, osobami, wobec których orzeczono 

stałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym lub uznanymi za całkowicie niezdolne do pracy oraz samodzielnej egzystencji albo 
zaliczonymi do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, a także osobami obłożnie chorymi, jeżeli opieki tej nie można powierzyć 
innym osobom; 

7) osoby zatrudnione na stanowiskach kierowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz na stanowiskach w opiece społecznej                     
i placówkach opiekuńczo-wychowawczych. 

Zwolnienie osób, o których mowa wyżej, od obowiązku świadczeń osobistych następuje na podstawie dokumentów potwierdzających przyczynę 

zwolnienia i przedstawionych Staroście przez zainteresowane osoby. 

Na czym polegają: 

1) na wykonywaniu różnego rodzaju prac doraźnych na rzecz przygotowania obrony państwa albo zwalczania klęsk żywiołowych                           
i likwidacji ich skutków, 

2) mogą obejmować również obowiązek użycia posiadanych narzędzi prostych, a w stosunku do osób wykonujących świadczenia pole-
gające na doręczaniu dokumentów powołania do czynnej służby wojskowej oraz wezwań do wykonania świadczeń, zwanych dalej "ku-
rierami" - także posiadanych środków transportowych. 

 
W związku z czym mogą być nałożone: 

1) w związku z ćwiczeniami wojskowymi, ćwiczeniami w jednostkach przewidzianych do militaryzacji, ćwiczeniami w obronie cywilnej 
oraz ćwiczeniami praktycznymi w zakresie powszechnej samoobrony, a także w celu dostarczenia i obsługi przedmiotów świadczeń 
rzeczowych, 

2)  w stosunku do kurierów obowiązek świadczeń osobistych może być nałożony tylko w celu sprawdzenia gotowości mobilizacyjnej Sił   
Zbrojnych. 
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Czas trwania: 

1) czas wykonywania nie może przekraczać jednorazowo dwunastu godzin, a w stosunku do kurierów oraz osób dostarczających                              
i obsługujących przedmioty świadczeń rzeczowych - czterdziestu ośmiu godzin, 

2) nałożenie obowiązku wykonania świadczenia osobistego może nastąpić najwyżej trzy razy w roku, 
3) do czasu wykonywania świadczeń osobistych, o których mowa w pkt a, wlicza się: 

a) czas dojazdu do miejsca wykonywania świadczenia osobistego i powrotu do miejsca pobytu stałego lub pobytu czasowego trwają-
cego ponad dwa miesiące, nie więcej jednak niż łącznie dwie godziny; 

b) czas przeznaczony na wypoczynek, nie więcej jednak niż osiem godzin, jeżeli świadczenie jest wykonywane. 
 
Wniosek o nałożenie obowiązku świadczeń osobistych: 

1) Do Burmistrza/Wójta z wnioskiem o nałożenie obowiązku świadczeń osobistych (zał. 32) występują: 
a) Wojskowy Komendant Uzupełnień - w związku z ćwiczeniami wojskowymi; 
b) właściwy organ obrony cywilnej - w związku z ćwiczeniami w obronie cywilnej oraz ćwiczeniami praktycznymi w zakresie powszech-

nej samoobrony; 
c) kierownik jednostki organizacyjnej stanowiącej bazę formowania specjalnie tworzonej jednostki zmilitaryzowanej - w związku                      

z ćwiczeniami w jednostce przewidzianej do militaryzacji; 
d) kierownik jednostki organizacyjnej wykonującej zadania na potrzeby obrony państwa, jeżeli jednostka ta jest przeznaczona                           

do militaryzacji - w związku z ćwiczeniami w tej jednostce. 
2) Wniosek, o którym mowa w pkt. 1, może również dotyczyć: 

a) dostarczenia i obsługi przedmiotów świadczeń rzeczowych; 

b) dostarczenia, w tym przy użyciu posiadanych środków transportowych, dokumentów powołania do czynnej służby wojskowej oraz 
wezwań do wykonania świadczeń, w przypadku sprawdzania gotowości mobilizacyjnej Sił Zbrojnych. 

3) Wniosek powinien zawierać wstępne wyliczenie środków finansowych na realizację planowanych świadczeń osobistych. 
4) Wniosek może ponadto zawierać propozycje dotyczące nałożenia obowiązku świadczeń osobistych na obywateli w określonych miej-

scowościach. 
 5) Łącznie z wnioskiem polegającym na dostarczeniu i obsłudze przedmiotów świadczeń rzeczowych, może być składany wniosek                              
o przeznaczenie rzeczy ruchomych na cele świadczeń rzeczowych. 
 

Wniosek o przeznaczenie osób do wykonania świadczeń osobistych – zał. 33: 
1) Wniosek, może jednocześnie dotyczyć obowiązku dostarczenia i obsługi przedmiotów świadczeń rzeczowych. 
2) Wniosek, dotyczący przeznaczenia osoby do funkcji kuriera, powinien również zawierać punkty, o których mowa w zał. 34. 
 
W razie braku możliwości realizacji wniosków, o których mowa wyżej Burmistrz/Wójt niezwłocznie powiadamia o tym pisemnie organ wniosku-
jący o nałożenie świadczeń i Wojewodę. Powiadomienie przesyłane do Wojewody powinno być uzasadnione, wraz                                 z po-
wiadomieniem przesyła się akta sprawy. 
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Wojewoda po otrzymaniu powiadomienia, dokonuje analizy możliwości realizacji świadczeń osobistych na obszarze powiatu oraz: 
1)odsyła akta sprawy i przekazuje sprawę do ponownego rozpatrzenia Burmistrzowi/Wójtowi, jeżeli stwierdzi możliwość realizacji świadczeń 
osobistych, albo 
2)wskazuje wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), który może nałożyć obowiązek świadczeń osobistych lub przeznaczyć do nich, przesyła-
jąc mu jednocześnie akta sprawy. 
Burmistrz/Wójt w przypadku zmiany stanu faktycznego, umożliwiającego realizację przez niego wniosków niezwłocznie powiadamia o tym Wo-
jewodę i organ wnioskujący o nałożenie świadczeń. 
Ww. przypadku wójt lub burmistrz (prezydent miasta), uchyla wydane przez siebie decyzje niezwłocznie po zawiadomieniu przez Wojewodę.           
Po otrzymaniu decyzji, organ wnioskujący o nałożenie świadczeń ponownie składa wniosek,  o którym mowa do Burmistrza/Wójta 
 

Wnioski Wojskowego Komendanta Uzupełnień o nałożenie obowiązku świadczeń osobistych lub o przeznaczenie osób do wykonania 

tych świadczeń realizuje się w pierwszej kolejności. 

 

Wykonanie świadczenia: 
Po wykonaniu świadczenia osobistego kierownik jednostki organizacyjnej, na rzecz której zostało ono wykonane, na wniosek zainteresowanej 
osoby, wydaje zaświadczenie stwierdzające rodzaj i czas wykonywania świadczenia  

 

 
 
2. ŚWIADCZENIA RZECZOWE W CZASIE POKOJU. 
 

Na kogo mogą być nałożone: 

1) na urzędy i instytucje państwowe oraz przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne, a także osoby fizyczne, polegają na oddaniu do 
używania posiadanych nieruchomości i rzeczy ruchomych na cele przygotowania obrony Państwa; 

2) mogą być wykonywane na rzecz Sił Zbrojnych, jednostek organizacyjnych stanowiących bazy formowania specjalnie tworzonych jed-
nostek zmilitaryzowanych, jednostek organizacyjnych obrony cywilnej oraz jednostek organizacyjnych wykonujących zadania na po-
trzeby obrony państwa albo zwalczania klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków; 

3) jednostkami organizacyjnymi wykonującymi zadania na potrzeby obrony państwa są jednostki organizacyjne Policji, Agencji Bezpie-
czeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Pań-
stwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, jednostki organizacyjne podległe i nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej,           
nie wchodzące w skład Sił Zbrojnych, a także państwowe jednostki organizacyjne. 
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Przedmiotem świadczeń rzeczowych nie mogą być: 

tereny, pomieszczenia, środki transportowe, maszyny i inny sprzęt, znajdujące się w posiadaniu: 
a)     jednostek organizacyjnych służących bezpośrednio działalności Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Kancelarii Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ministerstw i urzędów wojewódzkich oraz Narodowego Banku Polskie-
go i banków, a także Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych i Mennicy Państwowej, 

b) jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych odpowiednio przez Ministra Obrony Narodowej, 
Ministra Sprawiedliwości, ministra właściwego do spraw wewnętrznych, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefa Agencji 
Wywiadu oraz Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, 
c) przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych oraz innych przedstawicielstw i instytucji zrównanych    
z nimi w zakresie przywilejów i immunitetów na mocy ustaw, umów lub powszechnie ustalonych zwyczajów międzynarodowych, jak 
również członków tych przedstawicielstw, urzędów i instytucji oraz członków ich rodzin, a także innych osób zrównanych z nimi                     
w zakresie przywilejów i immunitetów, jeżeli nie posiadają obywatelstwa polskiego;  

biblioteki, muzea, archiwa i zabytki uznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za pomniki historii oraz dobra kulturalne oraz obiek-
ty wpisane na "listę dziedzictwa światowego" na podstawie Konwencji w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego                  
i naturalnego, przyjętej w Paryżu dnia 16 listopada 1972 r. (Dz. U. z 1976 r. Nr 32, poz. 190 i 191); 

zbiory naukowe i artystyczne mające charakter publiczny; 
świątynie, domy modlitwy oraz pomieszczenia kościołów i innych związków wyznaniowych mających osobowość prawną, wraz                         

ze znajdującymi się w nich przedmiotami przeznaczonymi do wykonywania kultu religijnego; 
przedmioty wyłączone spod egzekucji stosownie do przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym                       

w administracji (Dz. U. 2014. 1619 z późn. zm.),  
z wyjątkiem narzędzi prostych oraz środków transportowych; 
parki narodowe i rezerwaty przyrody; 
przedszkola, domy dziecka, zakłady opiekuńczo-wychowawcze, szkoły specjalne i internaty tych szkół, specjalne ośrodki wychowawcze i 

szkolno-wychowawcze oraz poradnie psychologiczno-pedagogiczne; 
urządzenia i sieci telekomunikacyjne: 

a) ujęte w planach działania operatorów publicznych na wypadek sytuacji szczególnych zagrożeń, sporządzonych w trybie określonym  
w art. 64 ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U.2014.243 z późn. zm.), przewidziane do użycia na po-
trzeby jednostek organizacyjnych, 
niezbędne do wykonania decyzji nałożonych na operatorów telekomunikacyjnych przez ministra właściwego do spraw łączności               

w trybie określonym w art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne); 
9) pojazdy samochodowe niedopuszczone do ruchu po drogach publicznych oraz używane wyłącznie do przewozu wewnątrz zakładu,                     

po przedstawieniu przez posiadacza odpowiednich dokumentów. 
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Na czym polegają: 

a) na wykonywaniu różnego rodzaju prac doraźnych na rzecz przygotowania obrony państwa albo zwalczania klęsk żywiołowych                        
i likwidacji ich skutków, 

b) mogą obejmować również obowiązek użycia posiadanych narzędzi prostych, a w stosunku do osób wykonujących świadczenia polega-
jące na doręczaniu dokumentów powołania do czynnej służby wojskowej oraz wezwań do wykonania świadczeń, zwanych dalej "kurie-
rami" - także posiadanych środków transportowych. 

 

 W związku z czym mogą być nałożone: 

1) na uzupełnienie etatowych potrzeb wynikających z wojennych struktur organizacyjnych jednostek Sił Zbrojnych oraz jednostek organi-
zacyjnych wykonujących zadania na potrzeby obrony państwa, zwane dalej "potrzebami etatowymi"; 

2) do doraźnego używania przez jednostki Sił Zbrojnych oraz jednostki organizacyjne i organy administracji rządowej, organy samorządu 
terytorialnego, przedsiębiorcy i inne jednostki organizacyjne, organizacje społeczne oraz osoby fizyczne, jako nie podlegające włączeniu 
w skład ich struktur organizacyjnych, zwane dalej "potrzebami doraźnymi". 

 

Czas trwania: 

1) Czas wykonywania świadczeń rzeczowych nie może przekraczać jednorazowo w przypadku pobrania przedmiotu świadczenia: 
b) w celu sprawdzenia gotowości mobilizacyjnej Sił Zbrojnych - czterdziestu ośmiu godzin; 
c) w związku z ćwiczeniami wojskowymi lub ćwiczeniami w jednostkach przewidzianych do militaryzacji - siedmiu dni; 
d) w związku z ćwiczeniami w obronie cywilnej lub ćwiczeniami praktycznymi w zakresie powszechnej samoobrony - dwudziestu 

czterech godzin. 
2) Nałożenie obowiązku świadczenia rzeczowego może nastąpić najwyżej trzy razy w roku, z tym że w wymiarze określonym w pkt. 1)    
ppkt b) - tylko jeden raz. 
3) Do czasu wykonywania świadczeń rzeczowych, o którym mowa w pkt. 1, wlicza się czas niezbędny do dostarczenia przedmiotu świad-

czenia do wskazanego miejsca oraz jego powrotu do miejsca postoju (przechowywania), nie więcej jednak niż dwie godziny. 
4) Ograniczenie, o którym mowa w pkt. 1, nie dotyczy używania nieruchomości udostępnianych na czas przeprowadzenia rejestracji                    

i kwalifikacji wojskowej. 
5) Ograniczeń, o których mowa w pkt. 1 i 2 nie stosuje się do używania nieruchomości i rzeczy ruchomych udostępnionych w celu zwal-

czania klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków. 
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Wniosek o przeznaczenie nieruchomości lub rzeczy ruchomych na cele świadczeń planowanych do wykorzystania w czasie pokoju: 
1) Do Burmistrza/Wójta z wnioskiem występują: 

a) Wojskowy Komendant Uzupełnień - w związku z ćwiczeniami wojskowymi; 
b) właściwy organ obrony cywilnej - w związku z ćwiczeniami w obronie cywilnej oraz ćwiczeniami praktycznymi w zakresie powszechnej 

samoobrony; 
c) kierownik jednostki organizacyjnej stanowiącej bazę formowania specjalnie tworzonej jednostki zmilitaryzowanej - w związku                        

z ćwiczeniami w jednostkach przewidzianych do militaryzacji; 
d) kierownik jednostki organizacyjnej wykonującej zadania na potrzeby obrony państwa - w związku z ćwiczeniami w tej jednostce. 

2) Wojewoda lub Starosta odpowiednio do zadań wykonywanych w ramach kwalifikacji wojskowej, występuje do Burmistrza/Wójta                        
z wnioskiem o przeznaczenie nieruchomości lub rzeczy ruchomej na cele świadczeń w związku z używaniem ich w czasie kwalifikacji 
wojskowej. 

 
Wniosek o przeznaczenie nieruchomości lub rzeczy ruchomych na cele świadczeń planowanych do wykorzystania w razie ogłoszenia 
mobilizacji i w czasie wojny: 
 
Do Burmistrza/Wójta z wnioskiem występują: 

a. Wojskowy Komendant Uzupełnień - za jednostki organizacyjne Sił Zbrojnych; 
b. kierownicy jednostek organizacyjnych stanowiących bazy formowania specjalnie tworzonych jednostek zmilitaryzowanych - za 

jednostki organizacyjne przewidziane do militaryzacji; 
c. organy obrony cywilnej - za formacje obrony cywilnej; 
d. kierownicy jednostek organizacyjnych wykonujących zadania na potrzeby obrony państwa - za te jednostki. 

 

Wnioski, o którym mowa wyżej – zał. 35: 
Wniosek, może jednocześnie dotyczyć obowiązku dostarczenia i obsługi przedmiotów świadczeń rzeczowych. 
 

Uchylenie lub wygaśnięcie decyzji: 
Decyzję o przeznaczeniu nieruchomości lub rzeczy ruchomej na cele świadczeń uchyla się w razie: 

a) zaistnienia określonych okoliczności; 
b) wniosku organu lub kierownika jednostki organizacyjnej jeżeli ustała potrzeba korzystania ze świadczeń; 
c) zmiany posiadacza przedmiotu świadczenia; 
d) utraty, zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu świadczenia w stopniu uniemożliwiającym wykorzystanie tej rzeczy zgodnie z jej 

właściwościami lub przeznaczeniem. 
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Posiadacze nieruchomości lub rzeczy ruchomych, wobec których wydano decyzję o przeznaczeniu tych nieruchomości i rzeczy ruchomych na 
cele świadczeń, informują Starostę o ich zbyciu lub innej zmianie tytułu własności oraz zmianie przeznaczenia przedmiotu świadczenia,                   
nie później niż w ciągu trzech dni od tej zmiany. 
W informacji, o której mowa wyżej, zamieszcza się w przypadku: 

1) nieruchomości: 
a) oznaczenie nieruchomości, w tym jej rodzaj i miejsce położenia, 
b) dane dotyczące dotychczasowego posiadacza, w tym jego imię i nazwisko, adres zamieszkania, a jeżeli posiadaczem była oso-

ba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej - jej nazwę i siedzibę, 
c) dotychczasowe i nowe przeznaczenie nieruchomości, 
d) tytuł prawny, na podstawie którego nastąpiła zmiana właściciela, 
e) dane dotyczące nowego posiadacza, w tym jego imię i nazwisko, adres zamieszkania, a jeżeli posiadaczem stała się osoba 

prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej - jej nazwę i siedzibę; 
2) rzeczy ruchomych: 

a) oznaczenie rodzaju rzeczy ruchomej, 
b) dane dotyczące dotychczasowego posiadacza, w tym jego imię i nazwisko, adres zamieszkania, a jeżeli posiadaczem była oso-
ba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej - jej nazwę i siedzibę, 

c) dotychczasowe i nowe przeznaczenie rzeczy ruchomej, 
d) tytuł prawny, na podstawie którego nastąpiła zmiana właściciela, 
e) dane dotyczące nowego posiadacza, w tym jego imię i nazwisko, adres zamieszkania, a jeżeli posiadaczem stała się osoba 
prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej - jej nazwę i siedzibę. 

W ramach informacji, zawiadamia się również o przypadkach utraty, zniszczenia lub kradzieży przedmiotu świadczenia. 
 

Jeżeli siły i środki, którymi dysponuje Wojewoda, Starosta lub Burmistrz/Wójt są nie niewystarczające organy te mogą wprowadzić 
obowiązek świadczeń w celu zwalczania klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków, poza planem. 
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SPO – 18 

Rodzaj 
dokumentu 

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA Data 14.01.2016 r. 

Nazwa          
dokumentu 

 
OPRACOWYWANIE ZARZĄDZENIA  W SPRAWIE 

WPROWADZENIA CZASOWYCH OGRANICZEŃ NA OBSZARZE                
ZAGROŻENIA, W TYM PRAW CZŁOWIEKA I OBYWATELA 

Podmiot         
opracowujący 

Wydział Spraw  
Obywatelskich, 

Zarządzania 
Kryzysowego           

i Promocji 
Zdrowia 

 
  
 
 
 
I.      Cel procedury 
        Określenie sposobu opracowania zarządzenia w sprawie wprowadzenia czasowych zakazów i ograniczeń na obszarze zagrożenia. 
 
 
II.      Lider/ Uczestnicy procedury 
         Starosta / Sekretarz Powiatu, Zespół Radców Prawnych, Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego (PZZK), Powiatowe Centrum     
         Zarządzania Kryzysowego (PCZK). 
 
 
III.     Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 
 

Wejścia Wyjścia 
Podstawy prawne realizacji procedury 

(załącznik ) 

 
Powstanie zdarzenia wy-
magającego wprowadze-
nia czasowych ograniczeń 
na obszarze zagrożenia, w 
tym praw człowieka i oby-
watela. 

 
Przywrócenie konstytucyjnego 
ustroju państwa, bezpieczeństwa 
obywateli i porządku publiczne-
go, oraz zapewnienie koordynacji 
i kontroli funkcjonowania admini-
stracji rządowej. 

 
 Art. 20 i 21, ust. 1 oraz art. 23, ust. 1 pkt 2 Hz.26    

 ustawy z dnia 18 kwietnia 
2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U.2014.333  z późn. zm.); 
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IV. Opis postępowania   
  

Przedsięwzięcia Wykonawcy 

 
1. Przyjęcie rozporządzenia Wojewody Opolskiego w sprawie wprowadzenia ograniczenia wolności 

       człowieka i obywatela wynikających ze stanu wyjątkowego oraz obwieszczenia Wojewody Opolskiego 
       wydanego w związku z realizacją rozporządzenia o wprowadzeniu stanu wyjątkowego. 

2. Przekazanie informacji dot. rozporządzenia i obwieszczenia Staroście. 

 PCZK. 

 
3. Przeprowadzenie analizy zakresu wprowadzenia czasowych ograniczeń – obszarowych, podmiotowych    
    i przedmiotowych oraz trybu i sposobu jego wprowadzenia.  
4. Zwołanie posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i postawienie zadań członkom.  

 
 Starosta, 
 PCZK, 
 PZZK. 

 
5. Rozpropagowanie obwieszczenia Wojewody Opolskiego – dla STANU WYJĄTKOWEGO. 

 

 Sekretarz Powiatu. 
 PCZK. 

6. Przygotowanie projektu zarządzenia (zał. 36) określającego:  
   podstawę prawną, 
   zakres i rodzaj ograniczeń, 
   obowiązanych podmiotów, 
   miejsce, dzień i godzinę osobistego stawiennictwa lub realizacji innych ograniczeń, 
   czas trwania ograniczeń, 
   pouczenie o odpowiedzialności karnej lub innych skutkach prawnych naruszenia zarządzenia –               

dla STANU KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ. 

 Sekretarz Powiatu, 
 PCZK. 

 
7. Weryfikacja i akceptacja prawna projektu zarządzenia. 

 Zespół Radców Prawnych. 

 
8. Wydanie przez Starostę Kluczborskiego zarządzenia wprowadzającego czasowe ograniczenia na 

obszarze zagrożenia, w tym praw człowieka i obywatela. 
 Starosta. 

 
9. Przekazanie treści aktu prawnego do publicznej wiadomości – zgodnie z SPO – 4 (s. 287). 

 
 Sekretarz Powiatu, 
 PCZK. 
 

 



 

347 
 

 

SPO – 19 

Rodzaj 
dokumentu 

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA Data 14.01.2016 r. 

Nazwa         
dokumentu 

 
POZYSKIWANIE OSADZONYCH W ZAKŁADACH KARNYCH 

 

Podmiot             
opracowujący 

Wydział Spraw  
Obywatelskich, 

Zarządzania 
Kryzysowego           

i Promocji 
Zdrowia 

 
 
 
I.      Cel procedury 
        Określenie sposobu realizacji wniosku/porozumienia z Zakładem Karnym w Kluczborku. 
 
 
 
II.      Lider/ Uczestnicy procedury 
 
       Starosta / Dyrektor Zakładu Karnego w Kluczborku,  Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Zarządzania Kryzysowego i Promocji    
       Zdrowia, Naczelnik Wydziału Organizacyjnego.   

 
 
 
 
III.     Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 
 

Wejścia Wyjścia 
Podstawy prawne realizacji procedury 

(załącznik) 

 
Zaistnienie sytuacji kryzy-
sowej wymagającej wspar-
cia sił ratowniczych. 

 
Skierowanie osadzo-
nych do wykonania 
określonych prac. 
 

 
 wniosek / porozumienie zawarte pomiędzy Starostą Kluczborskim, a Dyrektorem 

Zakładu Karnego w Kluczborku.  
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IV. Opis postępowania   
  

Przedsięwzięcia Wykonawcy 

 
1. Podjęcie decyzji z własnej inicjatywy lub na prośbę organu administracji o wsparciu sił ratowniczych 

siłami osadzonych.  
 Starosta. 

 
2. Przekazanie zapotrzebowania do Dyrektora  Zakładu Karnego w Kluczborku  
3.  na określoną ilość osadzonych, z podaniem przeznaczenia oraz miejsca i czasu ich pracy. 

 Starosta, 
 Naczelnik Wydziału Spraw 

Obywatelskich Zarządzania 
Kryzysowego i Promocji 
Zdrowia.   

 
4. Analiza zapotrzebowania i wybór osadzonych stosownie do zadań i miejsca jego realizacji oraz 

przekazanie informacji do PCZK o możliwościach realizacji zapotrzebowania. 

 Dyrektor Zakładu Karnego                
w Kluczborku. 

 
5. Ubezpieczenie wyznaczonych osadzonych do pracy od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

 
 Firma ubezpieczeniowa. 

6. Zorganizowanie transportu dla osadzonych. 
 Naczelnik Wydziału 

Organizacyjnego. 
 

 
7. Przygotowanie odzieży roboczej, narzędzi pracy, środków czystości i warunków higieniczno-

sanitarnych w miejscu pracy. 

 
8. Organizacja zaopatrzenia w posiłki regeneracyjne i napoje. 

 Dyrektor Zakładu Karnego               
w Kluczborku. 

9. Przeszkolenie w zakresie BHP: 
a.    przed podjęciem pracy; 
b.    na miejscu pracy. 

 Kierujący akcją ratunkową lub 
osoba przez niego wyznaczona. 

10. Sprawowanie nadzoru nad pracą wykonywaną przez osoby osadzone.  
 

 Dyrektor Zakładu Karnego               
w Kluczborku. 

11. Ponoszenie kosztów związanych z realizacją zadań w zakresie: 
1)    wyżywienia osadzonych; 
2)    zabezpieczenia warunków pracy. 

 Dyrektor Zakładu Karnego               
w Kluczborku, 

 Starosta lub organ administracji, 
na rzecz którego świadczono 
pracę.  
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SPO – 20 

Rodzaj 
dokumentu 

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA Data 14.01.2016 r. 

Nazwa          
dokumentu 

 
KOORDYNOWANIE DZIAŁAŃ WOLONTARIATU PODCZAS               

PROGNOZOWANEGO ZAGROŻENIA I JEGO WYSTĄPIENIA 

Podmiot            
opracowujący 

Wydział Spraw  
Obywatelskich, 

Zarządzania 
Kryzysowego           

i Promocji 
Zdrowia 

 
 
I.      Cel procedury 
        Określenie procesu decyzyjnego przy kierowaniu osób do pracy podczas zagrożenia epidemicznego lub wystąpienia epidemii, a także 
        innych prognozowanych zagrożeń lub ich wystąpienia. 
 
II.      Lider/ Uczestnicy procedury 
Starosta / Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego (PZZK), Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego (PCZK), Naczelnik Wydziału 
Spraw Obywatelskich Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia, Naczelnik Wydziału Organizacyjnego, . 

                 
 
III.     Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 
 

Wejścia Wyjścia 
Podstawy prawne realizacji procedury 

(załącznik) 

 
Sytuacja powodująca 
wzmocnienie prowadzących 
działania ratownicze,  dodat-
kowymi siłami – podczas 
wystąpienia innych zagro-
żeń.  
 

 
      Przywrócenie  
      bezpieczeństwa  
      obywateli i porządku  
      publicznego oraz  
      zapewnienie koordynacji 
      i kontroli funkcjonowania  
      administracji    
      samorządowej. 

 

 
Art. 18 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. Hz.14    

  o zarządzaniu kryzyso-
wym (Dz.U.2013.1166 z późn. zm.) 
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IV. Opis postępowania   
  

Przedsięwzięcia Wykonawcy 

 
1. Starosta poprzez PCZK monitoruje sytuację na podstawie danych uzyskiwanych w zakresie 

zabezpieczenia działań ratowniczych.  

 
 Starosta, 
 PCZK. 

 
2. Opracowanie decyzji (zał. 37) o kierowaniu do wsparcia prowadzących działania ratownicze w rejony 

zagrożone.  

 
 Starosta, 
 PCZK. 

 
3. Wydanie przez Starostę Kluczborskiego decyzji o skierowaniu w zagrożone rejony dodatkowych sił. 

 
 Starosta. 

 
4. Ubezpieczenie skierowanych osób od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

 
 Firma ubezpieczeniowa. 

 
5. Zorganizowanie i przygotowanie: 

1)    środków transportowych do przewiezienia ww. osób do właściwych rejonów zagrożenia; 
2)    odzieży roboczej, narzędzi pracy, środków czystości i warunków higieniczno-sanitarnych  

w  miejscu pracy; 
3)    posiłków regeneracyjnych i napojów. 

 Naczelnik Wydziału 
Organizacyjnego. 

 
6. Przeszkolenie w zakresie BHP: 

1)    przed podjęciem pracy; 
2)    na miejscu pracy. 

 
 Kierujący akcją ratunkową lub 

osoba przez niego wyznaczona. 

 
7. Ponoszenie kosztów związanych z realizacją zadań w zakresie: 

1)    wyżywienia; 
2)    zabezpieczenia warunków pracy. 

 
 Starosta lub organ administracji, 

na rzecz którego świadczono 
pracę.  
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SPO – 21 

Rodzaj 
dokumentu 

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA Data 14.01.2016 r. 

Nazwa             
dokumentu 

 
WSPARCIE DZIAŁAŃ ODDZIAŁAMI I PODODDZIAŁAMI  

SIŁ ZBROJNYCH 

Podmiot            
opracowujący 

Wydział Spraw  
Obywatelskich, 

Zarządzania 
Kryzysowego           

i Promocji 
Zdrowia 

 
 

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 (PZZK), Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego (PCZK). 
 
 
 
III.     Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 
 

Wejścia Wyjścia 
Podstawy prawne realizacji procedury 

(załącznik) 

 
Powstanie zdarzenia wy-
magającego wsparcia cy-
wilnych sił i środków ra-
towniczych przez oddziały i 
pododdziały Sił Zbrojnych 
RP. 

 
Zakończenie działań 
oddziałów                     
i pododdziałów Sił 
Zbrojnych RP. 

 
 Art. 25  Hz.28 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 

(Dz.U.2013.1166 z poźn. zm.) 
 § 5 Hz.29  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie 

szczegółowych zasad udziału pododdziałów i oddziałów Sił Zbrojnych RP                     
w zapobieganiu skutkom klęski żywiołowej lub ich usuwaniu (Dz. U. Nr 41, poz. 
347); 

 Art. 8 
Hz.30 ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej                          

(Dz. U.2014.333  z późn. zm.). 
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IV. Opis postępowania   
  

Przedsięwzięcia Wykonawcy 

 

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

 PCZK. 

2.    Analiza sytuacji kryzysowej i podjęcie decyzji o zwrócenie się z wnioskiem o wsparcie działań oddzia-
łami i pododdziałami Sił Zbrojnych. 

 Starosta. 
 PZZK. 

 
a) Skierowanie prośby (zał. 38) do Wojewody Opolskiego o udział wojska do wsparcia sił i 

środków biorących udział w akcji ratunkowej.  

 

 Starosta, 
 PCZK, 

b)   Do zadań oddziałów i pododdziałów wojskowych należy: 
1) współudział w monitorowaniu zagrożeń; 
2) wykonywanie zadań związanych z oceną skutków zjawisk zaistniałych na obszarze 

występowania zagrożeń; 
3) wykonywanie zadań poszukiwawczo-ratowniczych; 
4) ewakuowanie poszkodowanej ludności i mienia; 
5) wykonywanie zadań mających na celu przygotowanie warunków do czasowego przebywania 

ewakuowanej ludności w wyznaczonych miejscach; 
6) współudział w ochronie mienia pozostawionego na obszarze występowania zagrożeń; 
7) izolowanie obszaru występowania zagrożeń lub miejsca prowadzenia akcji ratowniczej; 
8) wykonywanie prac zabezpieczających, ratowniczych i ewakuacyjnych przy zagrożonych 

obiektach budowlanych i zabytkach; 
9) prowadzenie prac wymagających użycia specjalistycznego sprzętu technicznego lub materiałów 

wybuchowych będących w zasobach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej; 
10) usuwanie materiałów niebezpiecznych i ich unieszkodliwianie, z wykorzystaniem sił i środków 

będących na wyposażeniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej; 
11) likwidowanie skażeń chemicznych oraz skażeń i zakażeń biologicznych; 
12) usuwanie skażeń promieniotwórczych; 
13) wykonywanie zadań związanych z naprawą i odbudową infrastruktury technicznej; 
14) współudział w zapewnieniu przejezdności szlaków komunikacyjnych; 
15) udzielanie pomocy medycznej i wykonywanie zadań sanitarnohigienicznych i 

przeciwepidemicznych; 
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Przedsięwzięcia Wykonawcy 

 

c) Po otrzymaniu decyzji Ministra Obrony Narodowej o skierowaniu pododdziałów do wsparcia 
akcji ratunkowej – koordynacja działań w tym zakresie. 

 Starosta. 

 

d) Wskazanie celów dowódcy wydzielonego pododdziału do wsparcia akcji ratunkowej, zgodnie                           
z zakresem podanym przez Ministra Obrony Narodowej. 

 

 Starosta. 

 

e) Organizacja logistycznego zabezpieczenia działań wydzielonych pododdziałów Sił 
Zbrojnych. 

 Starosta. 
 

 

f) Podjęcie decyzji o zakończeniu działania przez wydzielone pododdziały Sił Zbrojnych. 
 
 PZZK, 
 Starosta. 
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SPO – 22 

Rodzaj 
dokumentu 

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA Data 14.01.2016 r. 

Nazwa           
dokumentu 

 
WSPARCIE EWAKUACJI DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU                        

TERYTORIALNEGO  
 

Podmiot               
opracowujący 

Wydział Spraw  
Obywatelskich, 

Zarządzania 
Kryzysowego           

i Promocji 
Zdrowia 

 
 
 
 

I.      Cel procedury 
          Określenie sposobu wsparcia przez Starostę Kluczborskiego jednostkom samorządu terytorialnego realizującym ewakuację. 
 
 
 

II.      Lider/ Uczestnicy procedury 
         Starosta / Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego (PZZK), Komendant Powiatowy Policji, Powiatowy Lekarz Weterynarii, Wojskowy  
         Komendant Uzupełnień w Brzegu, Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego (PCZK). 

 
 
 

III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 
 

Wejścia Wyjścia 
Podstawy prawne realizacji procedury 

(załącznik) 
 

Wniosek Burmistrza/Wójta, 
o wsparcie. 
 

 

Udzielenie pomocy     
w zakresie ewakuacji. 

 

 § 3, pkt  8, 9, 10, 11 Hz.31 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r.      
w sprawie szczegółowego  zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, 
szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. Nr 96, poz. 850); 

  „Plan ewakuacji (przyjęcia) ludności II stopnia powiatu kluczborskiego”. 
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IV. Opis postępowania   
  

Przedsięwzięcia Wykonawcy 

 

1. Monitorowanie powstałego zagrożenia i przedsięwzięć realizowanych przez organy gminy,                        
w zakresie ewakuacji. 

 

 PCZK. 
 

 
 

2. Przyjęcie wniosku Wójta / Burmistrza o wsparcie ewakuacji i przekazanie go Staroście wraz              
z niezbędnymi informacjami. 

 
 

3. Zwołanie posiedzenia PZZK celem przeanalizowania możliwości wsparcia ewakuacji                       
w stosownym zakresie:  

 

 Starosta, 
 PCZK, 

1)    organizacji dodatkowych miejsc tymczasowego pobytu dla ewakuowanej ludności i zwierząt, 

 PZZK. 2)    transportu osobowego i towarowego, 

3)    pomocy medycznej i psychologicznej, 

4)    pomocy społecznej,  PZZK. 

5)    organizacji pomocy humanitarnej, w tym zagranicznej oraz pozarządowej,  PZZK. 

6)    ewakuacji dóbr kultury,  PZZK 

7)    ewakuacji zwierząt,  Powiatowy Lekarz Weterynarii, 

8)    zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego,  Komendant Powiatowy Policji, 

9)    wsparcia sprzętem posiadanym w magazynie przeciwpowodziowym – zgodnie z SPO – 11 
(s. 324),  Starosta. 

10) wsparcia przez Siły Zbrojne – zgodnie z SPO – 21 (s. 351).    

4. Zarządzenie ewakuacji (zał. 39) (wsparcia).  Starosta. 

5. Realizacja ww. zadań. 
 Ww. wykonawcy przedsięwzięć. 

6. Bieżące współdziałanie z wnioskującymi. 

7. Nadzorowanie wykonania. 
Starosta. 
 

8. Odwołanie ewakuacji (zał. 40). 
Starosta. 
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SPO – 23 

Rodzaj 
dokumentu 

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA Data 14.01.2016 r. 

Nazwa          
dokumentu 

 
WNIOSKOWANIE O WPROWADZENIE 

STANU KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ 

Podmiot             
opracowujący 

Wydział Spraw  
Obywatelskich, 

Zarządzania 
Kryzysowego           

i Promocji 
Zdrowia 

 
 
 

I.      Cel procedury 
        Określenie sposobu opracowania wniosku do Rady Ministrów poprzez Wojewodę Opolskiego. 
 
 
 

II.      Lider/ Uczestnicy procedury 
         Starosta / Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego (PZZK), Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego (PCZK), Sekretarz     
         Powiatu.   
 
 

III.     Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 
 

Wejścia Wyjścia 
Podstawy prawne realizacji procedury 

(załącznik) 

 
Podjęcie decyzji                            
o opracowaniu wniosku                  
w przypadku wystąpienia           
klęski żywiołowej, a także, 
gdy wystąpiły lub mogą wy-
stąpić skutki tej klęski             
na danym obszarze. 
 

 
Otrzymanie informacji             
o wprowadzeniu lub odmo-
wie wprowadzenia stanu 
klęski przez Radę Ministrów 
na danym obszarze. 
 

 
 Art. 5 Hz.32 ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej 

(Dz. U.2014.333 z późn. zm.). 
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IV. Opis postępowania   
  

Przedsięwzięcia Wykonawcy 

1. Analiza przesłanek zgłoszonych przez Burmistrza / Wójta o potrzebie wystąpienia z wnioskiem o 
wprowadzenie stanu klęski żywiołowej. 

Starosta, 
PZZK. 

 
2. Podjęcie decyzji o konieczności wystąpienia z wnioskiem do Rady Ministrów poprzez Wojewodę 

Opolskiego o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej i przygotowanie stosownego wniosku (zał. 41), 
który powinien zawierać: 
1)    ocenę stanu zagrożenia mającego znamiona klęski żywiołowej i ewentualną prognozę jego    

 rozwoju z przewidywanymi skutkami; 
2)    określenie obszaru (gminy, powiatu) objętego klęską żywiołową; 
3)    propozycje dotyczące zakresu ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela; 
4)    uzasadnienie konieczności wprowadzenia stanu klęski żywiołowej. 

Starosta, 
PZZK, 
Sekretarz Powiatu. 

 
3. Wysłanie wniosku. 

 
PCZK. 

4. Po wydaniu rozporządzenia przez Radę Ministrów przekazanie do publicznej wiadomości  
– zgodnie z SPO – 4 (s. 287). 

 
PCZK, 
Sekretarz Powiatu. 
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SPO – 24 

Rodzaj 
dokumentu 

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA Data 2016 r. 

Nazwa           
dokumentu 

 
WYDANIE ROZPORZĄDZENIA WOJEWODY, 

W PRZYPADKU WPROWADZENIA STANU WYJĄTKOWEGO 
TYLKO NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA 

Podmiot           
opracowujący 

   
BDG – OUW 

 
 

PROCEDURA REALIZOWANA JEST PRZEZ WOJEWODĘ OPOLSKIEGO 
 
I.      Cel procedury 

Określenie sposobu wydania rozporządzenia Wojewody. 
 
 
II.      Lider/ Uczestnicy procedury 

Wojewoda/Dyrektor Biura Dyrektora Generalnego Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego (BDG), Kierownik Wojewódzkiego Centrum  
                  Zarządzania Kryzysowego, Dyrektorzy Wydziałów Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego: 

 Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOiC); 
 Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (WBiZK); 
 Infrastruktury i Nieruchomości (WIN); 
 Finansów i Budżetu (WFiB). 

 
 
III.     Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 
 

Wejścia Wyjścia 
Podstawy prawne realizacji procedury 

(załącznik 64A, pozycja Hz…) 

 
Wydanie rozporządzenia 
przez Prezydenta RP              
o wprowadzeniu stanu wy-
jątkowego na obszarze 
województwa opolskiego. 

 
Odwołanie stanu wyjąt-
kowego. 
 

 
 Art. 22, ust. 1 i 2Hz.33) ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym 

(Dz.U.2014.1191 t.j.). 
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IV. Opis postępowania   
  

Przedsięwzięcia Wykonawcy 

 
1. Ocena sytuacji w województwie, w tym analiza postanowień zawartych w rozporządzeniu Prezydenta        

o wprowadzeniu stanu wyjątkowego, w zakresie: szczegółowego trybu i sposobu oraz obszarowego, 
podmiotowego i przedmiotowego zakresu wprowadzenia i stosowania ograniczeń wolności i praw 
człowieka i obywatela ustalonych przez Prezydenta RP. 

 Wojewoda. 

 
2. Opracowanie projektu rozporządzenia (zał. 87) Wojewody o ograniczeniach, nakazach i zakazach 

wynikających  z wprowadzenia stanu wyjątkowego na obszarze województwa opolskiego. 
 

 Dyrektor BDG. 

 
3. Wydanie rozporządzenia. 

 

 
 Wojewoda. 

 
4. Przekazanie treści aktu prawnego do publicznej wiadomości – zgodnie z SPO – 4 (s. 209). 
 

Dyrektor WBiZK, 
Dyrektor WNiK, 
Dyrektor BIL, 
Kierownik WCZK, 
 Rzecznik Prasowy Wojewody. 
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Rodzaj 
dokumentu 

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA Data 2016 r. 

Nazwa            
dokumentu 

 
OGŁASZANIE PRZEZ WOJEWODĘ STANU ZAGROŻENIA                    

EPIDEMICZNEGO LUB EPIDEMII 

Podmiot           
opracowujący 

BDG 
– WPS OUW 

 
 

PROCEDURA REALIZOWANA JEST PRZEZ WOJEWODĘ OPOLSKIEGO 
 
I.      Cel procedury 

Określenie procesu decyzyjnego i organizacyjnego opracowania rozporządzenia Wojewody w sprawie ogłoszenia lub odwołania stan  
zagrożenia epidemicznego lub epidemii. 

 
 
II.      Lider/ Uczestnicy procedury 

Wojewoda/Opolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny (PWIS), Dyrektor Biura Dyrektora Generalnego (BDG) Opolskiego  
                  Urzędu Wojewódzkiego, Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej (WPS), Kierownik Wojewódzkiego Centrum Zarządzania  
                  Kryzysowego (WCZK), Rzecznik Prasowy Wojewody, Dyrektor Wydziału Nadzoru i Kontroli, Dyrektor Biura Inwestycji,  
                  Logistyki i Zamówień Publicznych (BIL). 

 
 
III.     Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 
 

Wejścia Wyjścia 
Podstawy prawne realizacji procedury 

(załącznik 64A, pozycja Hz…) 

 
Sytuacja wymagająca 
wprowadzenia lub odwoła-
nia stanu zagrożenia epi-
demicznego lub stanu epi-
demii. 

 
Ogłoszenie/odwołanie 
stanu zagrożenia epi-
demicznego lub stanu 
epidemii. 

 
 Art. 46Hz.34) ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu 

zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U.2013.947 z późn. zm.), 
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IV. Opis postępowania   
  

Przedsięwzięcia Wykonawcy 

 
1. Wnioskowanie do Wojewody o wprowadzenie stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego. 

 
 PWIS. 

 
2. Opracowanie projektu rozporządzenia (zał. 88)

 
wprowadzającego stan epidemii lub stan zagrożenia 

epidemicznego. 

 
 WPS, 
 BDG. 

 
3. Wydanie rozporządzenia. 

 

 
 Wojewoda. 

 

  
4. Poinformowanie ludności o obowiązkach wynikających z rozporządzenia  

– zgodnie z SPO – 4 (s. 209), wykorzystując dodatkowy stosowny komunikat (zał. 89). 

 
Dyrektor WBiZK, 
Dyrektor WNiK, 
Dyrektor BIL, 
Kierownik WCZK, 
 Rzecznik Prasowy Wojewody. 

5. Odwołanie (zał. 90) stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.  Wojewoda. 

6. Poinformowanie (zał. 91) ludności o odwołaniu stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.  

Dyrektor WBiZK, 
Dyrektor WNiK, 
Dyrektor BIL, 
Kierownik WCZK, 
Rzecznik Prasowy Wojewody. 
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SPO – 26 

Rodzaj 
dokumentu 

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA Data 2016 r. 

Nazwa          
dokumentu 

 
WPROWADZANIE OBOWIĄZKOWYCH SZCZEPIEŃ PODCZAS                       

STANU EPIDEMII LUB  ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO 

Podmiot        
opracowujący 

OPWIS - OUW  
 

 
 

PROCEDURA REALIZOWANA JEST PRZEZ WOJEWODĘ OPOLSKIEGO 
 

I.      Cel procedury 
Określenie sposobu przeprowadzenia obowiązkowych szczepień. 

 
 
 
II.      Lider/ Uczestnicy procedury 

Wojewoda / Opolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, Dyrektor Generalny Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Dyrektor Wy-
działu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego (WBiZK), Kierownik Wojewódzkiego Centrum 
Zarządzania Kryzysowego (WCZK). 

 
 
III.     Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 
 

Wejścia Wyjścia 
Podstawy prawne realizacji procedury 

(załącznik 64A, pozycja Hz…) 

 
Wniosek Opolskiego Państwo-
wego Wojewódzkiego Inspekto-
ra Sanitarnego, po uzgodnieniu 
z Głównym Inspektorem          
Sanitarnym, o wprowadzenie 
obowiązku szczepień w stanie 
zagrożenia epidemicznego          
lub epidemii.    

 
Ogłoszenie/odwołanie 
stanu zagrożenia    
epidemiologicznego 
lub stanu epidemii. 

 
 Art. 46Hz.34) ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu 

zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U.2013.947 z poźn. zm.), 
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IV. Opis postępowania   
  

Przedsięwzięcia Wykonawcy 

 
1. Wniosek do Wojewody w sprawie wprowadzenia obowiązku szczepień. 
 
 
 

 
 Państwowy Wojewódzki  

Inspektor Sanitarny. 
 
 

 
2. Uzgodnienie zasadności z Ministrem Zdrowia. 

 
 Wojewoda. 

 

 
3. Opracowanie rozporządzenia (zał. 92) Wojewody 

1)    koordynacja i opracowanie całościowe rozporządzenia; 
2)    przygotowanie rozporządzenia; 
3)    akceptacja rozporządzenia; 
4)    wydanie rozporządzenia przez Wojewodę. 

 

 
 Dyrektor WBiZK; 
 Dyrektor Generalny; 
 Państwowy Wojewódzki  

Inspektor Sanitarny 
 

 
4. Poinformowanie obywateli o obowiązkach wynikających z rozporządzenia  
      – zgodnie z SPO – 4 (s. 209), wydając stosowny komunikat (zał. 93). 

Dyrektor WBiZK, 
Dyrektor WNiK, 
Dyrektor BIL, 
Kierownik WCZK, 
 Rzecznik Prasowy Wojewody. 

 
5. Nadzór nad realizacją obowiązku szczepień. 
 

 
 Państwowy Wojewódzki  

Inspektor Sanitarny 
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SPO – 27 

Rodzaj 
dokumentu 

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA Data 2016 r. 

Nazwa                       
dokumentu 

 
URUCHAMIANIE MIEJSC KWARANTANNY I IZOLACJI                                        

WRAZ Z ZABEZPIECZENIEM LOGISTYCZNYM 

Podmiot         
opracowujący 

   WBiZK OUW 

 
 

PROCEDURA REALIZOWANA JEST PRZEZ WOJEWODĘ OPOLSKIEGO 
 
I.      Cel procedury 

Określenie procesu decyzyjnego uruchomienia zaplanowanych miejsc kwarantanny i izolacji wraz z zabezpieczeniem logistycznym. 
 
 
 
II.      Lider/ Uczestnicy procedury 

Wojewoda/Marszałek Województwa Opolskiego, Opolski Wojewódzki Państwowy Inspektor Sanitarny, Kierownik Wojewódzkiego Cen-
trum Zarządzania Kryzysowego (WCZK), dyrektorzy placówek, w których zaplanowano zorganizowanie izolatoriów i kwarantannę, dy-
rektorzy Zakładów Opieki Zdrowotnej, z których skierowano personel medyczny do realizacji określonych zadań związanych ze zwal-
czaniem epidemii, Opolski Komendant Wojewódzki Policji, Dyrektorzy Wydziałów Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego: 
 Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego; 
 Finansów i Budżetu.   

 
 
 
III.     Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 
 

Wejścia Wyjścia 
Podstawy prawne realizacji procedury 

(załącznik 64A, pozycja Hz…) 

 
Sytuacja wymagająca         
uruchomienia miejsc do 
izolacji lub kwarantanny. 

 
Zorganizowanie miejsc  
do izolacji lub kwarantan-
ny. 
 

 
 Art. 46Hz.34) ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu 

zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U.2013.947 z późn. zm.), 
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IV. Opis postępowania   
  
 

Przedsięwzięcia Wykonawcy 

1. Podjęcie decyzji o organizacji miejsc do izolacji lub kwarantanny (zał. 94). 

 
 Wojewoda; 
 WZZK;  
 Wojewódzki Państwowy 

Inspektor Sanitarny. 

2. Przekazanie decyzji do dyrektora/rów placówek o uruchomieniu określonych ilości miejsc do izolacji 
lub kwarantanny. 

 
 Dyrektor WBiZK we 

współdziałaniu z Urzędem 
Marszałkowskim. 

3. Przygotowanie – uruchomienie miejsc do izolacji lub kwarantanny 
 Dyrektorzy stosownych 

placówek, zarządcy itp. 

4. Kierowanie wytypowanych osób do pracy w izolatoriach i miejscach przeznaczonych na kwarantannę 
– na podstawie decyzji (zał. 78). 

 Wojewoda. 
5. Uruchomienie środków transportowych (zał. 95) – zgodnie z „Wojewódzkim Planem Działania 

na Wypadek Epidemii”.  

 
6. Zapewnienie ochrony miejsc izolacji lub kwarantanny, przygotowanie odpowiedniej ilości miejsc. 
 

 
 Komendant Wojewódzki Policji, 
 Dyrektorzy wybranych 

placówek, zarządcy itp. 

 
7. Sprawdzenie przygotowania miejsc przeznaczonych do izolacji lub kwarantanny. 
 

 
 przedstawiciele Wojewody; 
 przedstawiciele Wojewódzkiego 

Państwowego Inspektora 
Sanitarnego; 

 przedstawiciele Marszałka 
Województwa Opolskiego. 

 
8. Refundowanie kosztów zorganizowania i utrzymywania miejsc izolacji lub kwarantanny  

– zgodnie z SPO – 15 (s. 252). 

 
 Wojewoda; 
 Dyrektor WFiB. 
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SPO – 28 

Rodzaj 
dokumentu 

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA Data 2016 r. 

Nazwa              
dokumentu 

 
PODWYŻSZANIE STANU GOTOWOŚCI SZPITALI 

 

Podmiot            
opracowujący 

WBiZK OUW 

 
 

PROCEDURA REALIZOWANA JEST PRZEZ WOJEWODĘ OPOLSKIEGO 
 

I.      Cel procedury 
Określenie sposobu podwyższania gotowości działania szpitali. 

 
 
 
II.      Lider/ Uczestnicy procedury 

Wojewoda / Dyrektor Generalny Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 
(WBiZK), Kierownik Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego (WCZK), Lekarz Koordynator Ratownictwa Medycznego 
(LKRM), dyrektorzy Zakładów Opieki Zdrowotnej. 

 
 
 
III.     Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 
 

Wejścia Wyjścia 
Podstawy prawne realizacji procedury 

(załącznik 64A, pozycja Hz…) 

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

 
Przekazanie decyzji 
Wojewody do Zakładu 
Opieki Zdrowotnej. 

 
 Art. 30Hz.35) ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie 

Medycznym (Dz.U.2013.757 z późn. zm.), 
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IV. Opis postępowania   
  

Przedsięwzięcia Wykonawcy 

 
1. Przekazanie Wojewodzie oceny, że skutki zdarzenia już spowodowały, lub mogą spowodować stan 

nagłego zagrożenia zdrowotnego znacznej liczby osób. 

 
 LKRM. 

 
2. Podjęcie decyzji o postawieniu w stan podwyższonej gotowości wybranych zakładów opieki zdrowotnej.  

 
 Wojewoda lub upoważniony 

przez niego LKRM. 

 
3. Przygotowanie projektu decyzji (zał. 96). 

 
 LKRM, 
 Dyrektor WBiZK. 

 
4. Weryfikacja prawna projektu decyzji administracyjnej Wojewody dla Zakładów Opieki Zdrowotnej. 

 
 WBiZK, 
 Dyrektor Generalny.  

 
5. Przekazanie decyzji (zał. 97)

 
Wojewody do wybranych zakładów opieki zdrowotnej. 

 
 WBiZK, 
 Kierownik WCZK. 

 
UWAGI: 
Decyzji o postawieniu w stan podwyższonej gotowości wybranych zakładów opieki zdrowotnej nadaje się 
rygor natychmiastowej wykonalności. 
Finansowanie na podstawie art. 19 ust. 2-6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdro-
wotnej finansowanej ze środków publicznych (Dz.U.04.210.2135) oraz ustaw z dnia 24 sierpnia 2007 r. o 
zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych oraz innych 
ustaw (Dz.U.07.166.1172). 
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SPO – 29 

Rodzaj 
dokumentu 

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA Data 2016 r. 

Nazwa              
dokumentu 

 
KOORDYNOWANIE DZIAŁAŃ JEDNOSTEK SYSTEMU 

PAŃSTWOWEGO RATOWNICTWA MEDYCZNEGO 
W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH 

Podmiot         
opracowujący 

WBiZK OUW  

 
 

PROCEDURA REALIZOWANA JEST PRZEZ WOJEWODĘ OPOLSKIEGO 
 

 
I.      Cel procedury 

Określenie sposobu działania Lekarza Koordynatora Ratownictwa Medycznego w sytuacjach kryzysowych. 
 
 
 
II.      Lider/ Uczestnicy procedury 

Wojewoda, Lekarz Koordynator Ratownictwa Medycznego (LKRM) / Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 
(WBiZK), Kierownik Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego (WCZK), Opolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży 
Pożarnej, Opolski Komendant Wojewódzki Policji. 

 
 
III.     Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 
 

Wejścia Wyjścia 
Podstawy prawne realizacji procedury 

(załącznik 64A, pozycja Hz…) 

 
Wystąpienia katastrofy  
o charakterze               
masowym. 

 
Zakończenie działań 
wymagających koor-
dynacji jednostek sys-
temu Państwowego 
Ratownictwa Medycz-
nego. 
 

 
 Art. 19, ust. 2Hz.36)  ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie 

Medycznym (Dz.U.2013.757 z późn. zm.), 
 Art. 14, ust. 2, pkt 1Hz.1)  ustawy z dnia 27 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym  

(Dz.U.2013.1166 z poźn. zm.) 
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IV. Opis postępowania   
  

Przedsięwzięcia Wykonawcy 

1. Monitorowanie sytuacji kryzysowej przez lekarza koordynatora ratownictwa medycznego – 
współpraca z kierującym działaniami ratowniczymi 

 
 Dyrektor WBiZK, 
 Kierownik WCZK; 

 

 
2. Podjęcie działań koordynacyjnych przez lekarza koordynatora ratownictwa medycznego: 

1)    współpraca z kierującymi działaniami ratowniczymi; 
2)    współpraca ze szpitalami mogącymi przyjąć poszkodowanych, 
3)    powiadomienie dyspozytorów medycznych o gotowości szpitali, 
4)    współdziałanie z lekarzami koordynatorami ratownictwa medycznego sąsiednich województw, 
5)    współdziałanie z lotniczym pogotowiem ratunkowym, 
6)    koordynowanie transportu z miejsca zdarzenia. 

 
 Dyrektor WBiZK, 
 LKRM. 

 
3. Analiza i ocena przebiegu akcji ratowniczej. 

 
 Dyrektor WBiZK. 

 
4. Meldunek dla Wojewody o zakończeniu akcji ratowniczej.  
      Sporządzenie meldunku pisemnego (zał. 98)

 
z przebiegu działań ratowniczych. 

 
 LKRM, 
 Wojewoda. 
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SPO – 30 

Rodzaj 
dokumentu 

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA Data 2016 r. 

Nazwa            
dokumentu 

 
KOORDYNOWANIE DZIAŁAŃ JEDNOSTEK SYSTEMU 

PAŃSTWOWEGO RATOWNICTWA MEDYCZNEGO 
W PRZYPADKU STRAJKU PRACOWNIKÓW SYSTEMU 

Podmiot           
opracowujący 

WBiZK OUW 

 
 

PROCEDURA REALIZOWANA JEST PRZEZ WOJEWODĘ OPOLSKIEGO 
I.      Cel procedury 
  Utrzymanie funkcjonowania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego (PRM) w przypadku sytuacji kryzysowej związanej ze 
            strajkiem pracowników systemu. 
 
II.      Lider/ Uczestnicy procedury 

Wojewoda/Opolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, Opolski Komendant Wojewódzki Policji, dysponenci  
systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego (PRM), jednostki systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, Szef Wojewódz-
kiego Sztabu Wojskowego, Kierownik Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego (WCZK) Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i 
Zarządzania Kryzysowego (WBiZK), Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej. 

 
III.     Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 
 

Wejścia Wyjścia 
Podstawy prawne realizacji procedury 

(załącznik 64A, pozycja Hz…) 

 
Strajk pracowników systemu 
Państwowego Ratownictwa 
Medycznego. 

 
Zapewnienie prawidłowego 
działania systemu Państwowe-
go Ratownictwa Medycznego w 
przypadku sytuacji kryzysowej 
związanej ze strajkiem pracow-
ników systemu. 
 

 
 Art. 19, ust. 2Hz.36)  ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym 

Ratownictwie Medycznym (Dz.U.2013.757 z późn. zm.), 
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IV. Opis postępowania   
  

Przedsięwzięcia Wykonawcy 

 
1. Przyjęcie informacji o wystąpieniu poważnych braków kadrowych wywołanych strajkiem pracowników 

jednostek systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego. 

 
 Wojewoda, 
 Kierownik WCZK. 

 
2. Opracowanie i przesłanie wniosku (zał. 99)

 
o skierowanie pracowników służby medycznej z innych 

resortów do wsparcia działania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego Ministerstwa 
Obrony Narodowej – zgodnie z SPO – 21 (s. 265). 

 

 Wojewoda, 
 Dyrektor WBiZK. 

 
3. Poinformowanie (zał. 100) o przesłanym wniosku: 

1)    Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Opolu. 
 Dyrektor WBiZK. 

 
4. Zastąpienie pracowników jednostek systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego – 

pracownikami odpowiednich służb medycznych z resortu obrony narodowej. 

 
5. Informowanie na bieżąco Wojewodę o aktualnej sytuacji związanej z brakami kadrowymi wywołanymi 

strajkiem oraz o stopniu realizacji przedsięwzięć podejmowanych w celu eliminacji negatywnych 
skutków ww. braków i ewentualnego przyjęcia kierowanych do pracy ratowników medycznych                        
z Ministerstwa Obrony Narodowej. 

 Lekarz Koordynator 
Ratownictwa Medycznego.  

6. Poinformowanie Wojewodę o zakończeniu strajku pracowników jednostek systemu Państwowego 
Ratownictwa Medycznego 
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SPO – 31 

Rodzaj 
dokumentu 

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA Data 2016 r. 

Nazwa             
dokumentu 

 
OPRACOWANIE WNIOSKU DO MINISTRA GOSPODARKI                             

W SPRAWIE ZWIĘKSZENIA DOSTAW PALIWA  
– ZMNIEJSZENIA ZAPASÓW 

Podmiot             
opracowujący 

WBiZK OUW 

 
 

PROCEDURA REALIZOWANA JEST PRZEZ WOJEWODĘ OPOLSKIEGO 
 
I.      Cel procedury 

Określenie sposobu opracowania wniosku do ministra Gospodarki. 
 
 
II.      Lider/ Uczestnicy procedury 

Wojewoda/Dyrektor Biura Dyrektora Generalnego (BDG) Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wojewódzki Zespół Zarządzania 
                  Kryzysowego (WZZK), Kierownik Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego (WCZK), Dyrektor Wydziału  
                  Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (WBiZK), Dyrektor Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości (WIN). 

 
III.     Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 
 

Wejścia Wyjścia 
Podstawy prawne realizacji procedury 

(załącznik 64A, pozycja Hz…) 

 
Zakłócenia w dostawach 
produktów naftowych lub 
zagrożenie wystąpieniem 
takich zakłóceń. 

 
Otrzymanie decyzji  
ministra właściwego 
ds. gospodarki 
 

 
 Art. 33 i 35Hz.37)  ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, pro-

duktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytu-
acjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku 
naftowym (Dz.U.2014.1695) 

 
 § 2 i 4Hz.38) rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 24 kwietnia 2007 r. w spra-

wie szczegółowego sposobu obniżania ilości zapasów obowiązkowych ropy 

naftowej lub paliw (Dz.U.2015.1018). 
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IV. Opis postępowania   
  

Przedsięwzięcia Wykonawcy 

 
1. Podjęcie decyzji, po konsultacji z członkami WZZK, o konieczności zwiększenia dostaw paliw dla 

wybranych podmiotów – zmniejszenia zapasów. 

 
 Wojewoda; 
 WZZK. 

 
2. Przygotowanie wniosku (zał. 101)

 
do ministra właściwego ds. gospodarki, zgodnie z decyzją 

Wojewody, w sprawie obniżenia ilości zapasów obowiązkowych paliw (ww. ustawa art. 33 ust. 1, pkt 3, 
lit. a),   który  powinien zawierać: 
1)    oznaczenie organu administracji rządowej; 
2)    określenie rodzaju paliw oraz proponowanej wielkości obniżenia zapasów obowiązkowych paliw; 
3)    określenie proponowanego okresu obniżenia zapasów obowiązkowych paliw; 
4)    uzasadnienie konieczności obniżenia zapasów obowiązkowych paliw; 
5)    dane osoby uprawnionej do kontaktu.  Kierownik WCZK; 

 Dyrektor BDG, 
 Dyrektor WBiZK, 
 Dyrektor WIN. 

 
3. Przygotowanie wniosku (zał. 102)

 
do ministra właściwego ds. gospodarki, zgodnie z decyzją 

Wojewody, w sprawie nakazania producentom lub handlowcom sprzedaży określonej ilości zapasów 
obowiązkowych paliw wskazanym podmiotom (ww. ustawa art. 33, ust. 1, pkt 3, lit. b), który                
powinien zawierać: 
1)    oznaczenie organu administracji rządowej; 
2)    określenie ilości i rodzaju paliw, których nabyciem zainteresowany jest określony podmiot; 
3)    wskazanie przeznaczenia paliwa z podaniem priorytetu – zgodnie z listą zawartą w § 4 ust. 3   

ww. rozporządzenia; 
4)    uzasadnienie konieczności nabycia paliw; 
5)    dane osoby uprawnionej do kontaktu. 

 
4. Przekazanie wniosków do Ministra Gospodarki. 
 

 
 Wojewoda. 

 
 
 
 



 

374 
 

SPO – 32 

Rodzaj 
dokumentu 

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA Data 2016 r. 

Nazwa                  
dokumentu 

 
WYDAWANIE UPOWAŻNIEŃ DO ZAKUPU PALIW 

I NADZOROWANIE ICH DYSTRYBUCJI 

Podmiot          
opracowujący 

WBiZK OUW 

 
 

PROCEDURA REALIZOWANA JEST PRZEZ WOJEWODĘ OPOLSKIEGO 
 

I.      Cel procedury 
Określenie sposobu uruchomienia planu rozdziału paliw oraz sposobu nadzoru nad technicznym funkcjonowaniem „Planu…”. 

 
 
II.      Lider/ Uczestnicy procedury 

Wojewoda/Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego (WZZK), Kierownik Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego  
                  (WCZK), Rzecznik Prasowy Wojewody, Drukarnia Kolejowa w Krakowie, dyrektorzy wydziałów i biur Opolskiego Urzędu 
                  Wojewódzkiego:    

 Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (WBiZK); 
 Finansów i Budżetu (WFiB); 
 Inwestycji, Logistyki i Zamówień Publicznych (BIL). 

 
 
III.     Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 
 

Wejścia Wyjścia 
Podstawy prawne realizacji procedury 

(załącznik 64A, pozycja Hz…) 

 
Opublikowanie rozporządzenia 
Rady Ministrów w sprawie            
wprowadzenia ograniczeń          
w zakresie obrotu paliwami          
lub zmniejszenia zużycia paliw        
przez odbiorców. 

 
Refundowanie kosztów 
związanych z wydawaniem 
upoważnień mieszkańcom. 
 

 
 Art. 44Hz.39)  ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, 

produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępo-
wania sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego pań-
stwa   zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U.2014.1695 ), 
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IV. Opis postępowania   
  

Przedsięwzięcia Wykonawcy 

 
1. Aktualizacja wykazu podmiotów o szczególnym znaczeniu. Uruchomienie „Planu Wprowadzenia 

Ograniczeń w Zakresie Obrotu Paliwami i Zmniejszenia Zużycia Paliw w Województwie 
Opolskim”. 

 Dyrektor WBiZK, 
 Dyrektor BIL. 

2. Złożenie zamówienia (zał. 103)
 
na wydrukowanie określonej liczby i rodzaju upoważnień, ich 

wydrukowanie i dostarczenie przez wykonawcę do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego. 

 
 Dyrektor BIL, 
 Drukarnia Kolejowa w Krakowie. 

3. Poinformowanie ludności o uruchomieniu i zasadach dystrybucji upoważnień do zakupu paliw – 
zgodnie z SPO – 4 (s. 209) oraz gmin. 

 
 Kierownik WCZK, 
 Rzecznik Prasowy Wojewody. 

4. Rozdział i wydawanie blankietów przedstawicielom gmin – na podstawie zawartych umów (zał. 104).  Dyrektor BIL. 

 
5. Dystrybucja upoważnień w gminach stosownym mieszkańcom. 

 Wójtowie, burmistrzowie, 
prezydenci miast. 

 
6. Nadzór nad  właściwym przygotowaniem i realizacją przez gminy rozdziału upoważnień do zakupu 

paliw. 

 
 Wojewoda; 
 WZZK. 

 
7. Refundacja kosztów związanych z realizacją „Planu ...”.  

 
 Dyrektor WFiB. 
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SPO – 33 

Rodzaj 
dokumentu 

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA Data 2016 r. 

Nazwa do-
kumentu 

UDZIELANIE POMOCY TURYSTOM 
Podmiot opra-

cowujący 

Urząd Marszał-
kowski Woje-

wództwa Opol-
skiego  

 
 

PROCEDURA REALIZOWANA JEST PRZEZ MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 
 
I.      Cel procedury 

Określenie sposobu udzielania pomocy klientom biur podróży w powrocie do kraju w różnych sytuacjach zagrożenia. 
 
II.      Lider/ Uczestnicy procedury 

Wojewoda, Dyrektor Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki (DKS) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego/Kierownik 
Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, dyrektorzy wydziałów Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego: 

 Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (WBiZK), 
 Polityki Społecznej i Zdrowia (WPS), 
 Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSO)., 
 Finansów, Budżetu i Certyfikacji (WFBC), 

                   oraz właściwe jednostki samorządu terytorialnego, organizatorzy usług turystycznych, podmioty ubezpieczające. 
 
 
III.     Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 
 

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury 

 
Przyjęcie informacji o sytuacji po-
zostawienia klientów biura podró-
ży poza granicami kraju,                
bez środków do kontynuowania 
podróży turystycznej. 

 
Powrót klientów biura 
podróży do kraju. 
 

 
 Art. 5, ust. 1, pkt 3 oraz art. 7, ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.         

o usługach turystycznych (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268 z późn. 
zm.); 

 Art. 14, ust. 6, pkt 11 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz.U.2013.1166 z późn. zm.) 
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IV. Opis postępowania   
  

Przedsięwzięcia Wykonawcy 

WARIANT I 

 zdarzenia wynikające z wypadków komunikacyjnych (drogowych, kolejowych, lotniczych, 

morskich), katastrof naturalnych(powódź, huragan, upał, mróz, obfite opady śniegu, trzęsienie 

ziemi, tsunami itp.) oraz aktów terrorystycznych (bioterroryzm, wybuch bomby, wzięcie za-

kładników) – skutki (zał. 52).  

1. Przyjęcie informacji o zdarzeniu – od świadka zdarzenia (uczestnika), z mediów, od Rządowego Cen-
trum Bezpieczeństwa itp. – rodzaj i miejsce zdarzenia, liczba rannych (liczba zgonów), komu dodatkowo 
przekazano informację itp. 

 dyżurny WCZK 

2. Przekazanie informacji: 
1) Kierownikowi WCZK; 
2) Wojewodzie Opolskiemu; 
3) Rzecznikowi prasowemu Wojewody;  
4) Lekarzowi Koordynatorowi Ratownictwa Medycznego; 
5) Gminnemu Centrum Zarządzania Kryzysowego lub stosownemu wójtowi/burmistrzowi/prezydentowi; 
6) Dyrektorowi Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opol-

skiego. 

3. Uruchomienie infolinii lub punktu informowania dla rodzin poszkodowanych. Udzielanie pomocy w za-
kresie wykorzystania środków łączności odnośnie kontaktu ze wskazanymi podmiotami na prośbę pra-
cowników Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskie-
go.  

 Kierownik WCZK 
4. Pozyskanie informacji u przewoźnika i we właściwej terytorialnie placówce dyplomatycznej – konsularnej 

dotyczących: 
1) listy uczestników przewozu (liczba oraz dokładne dane tożsamości), 
2) okoliczności transportu – godzina i miejsce wyjazdu, miejsce docelowe, 
3) dokładnego opisu zdarzenia i jego lokalizacji, 
4) podjętych działań przez przewoźnika, w tym organizacji transportu zastępczego, 
5) potrzeb dla poszkodowanych. 
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Przedsięwzięcia Wykonawcy 

5. Aktualizowanie danych do przygotowania pełnej informacji o zdarzeniu, w tym ustalenie: 
1) danych personalnych osób hospitalizowanych i miejsca hospitalizacji, 
2) danych personalnych osób zmarłych w wyniku zdarzenia, 
3) przyczyn zdarzenia, 
4) warunków socjalno-bytowych poszkodowanych i ewentualnych możliwości ich poprawy. 

 Kierownik WCZK, 
 dyżurny WCZK 

6. Informowanie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa o sytuacji, a w zależności od potrzeb Centra Za-
rządzania Kryzysowego zainteresowanych Ministerstw. 

 Kierownik WCZK 

7. Przygotowanie na terenie województwa/gminy – jeśli zaistnieje taka potrzeba – punktów pomocy psy-
chologicznej dla rodzin poszkodowanych oraz dla poszkodowanych po ich powrocie. 

 Wójt gminy (bur-
mistrz/prezydent miasta) 

8. Przygotowanie, w razie potrzeby, i wydanie niezbędnych dokumentów osobistych, w przypadku ich utra-
ty. 

 Dyrektor WSO 

9. Realizacja zadań zawartych w dokumentach prawnych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Mini-
sterstwa Finansów, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i innych ministerstw,  dotyczących mechanizmów 
udzielania pomocy społecznej realizowanej przez Wojewodę oraz jednostki samorządu terytorialnego na 
rzecz osób poszkodowanych – jeżeli zaistnieje taka konieczność . 

 Dyrektor WPS, 
 Dyrektor WFBC 

10. Monitorowanie przebiegu działań, informowanie na bieżąco Wojewody Opolskiego o ich przebiegu oraz 
dodatkowych okolicznościach, w tym dotyczących postępów hospitalizacyjnych, przewiezienia zwłok itp. 

 Dyrektor WBiZK, 
 Kierownik WCZK 

11. Przygotowanie kompleksowego meldunku ze zdarzenia po ustaniu działania jego skutków. 

WARIANT II 

 

 zdarzenia odnoszące się do zagrożenia epidemiologicznego i epidemii, radiacyjnego oraz ska-

żenia chemiczno-ekologicznego – skutki (zał. 52).  

1. Przyjęcie informacji o zdarzeniu – od świadka zdarzenia (uczestnika), z mediów, od Rządowego Cen-
trum Bezpieczeństwa itp. – rodzaj i miejsce zdarzenia, liczba uczestników usługi turystycznej, w tym 
liczba chorych (zakażonych) i liczba zgonów, komu dodatkowo przekazano informację itp. 

 dyżurny WCZK 

2. Przekazanie informacji: 
1) Kierownikowi WCZK; 
2) Wojewodzie Opolskiemu; 
3) Rzecznikowi prasowemu Wojewody;  
4) Lekarzowi Koordynatorowi Ratownictwa Medycznego; 
5) Gminnemu Centrum Zarządzania Kryzysowego lub stosownemu wójtowi/burmistrzowi/prezydentowi; 
6) Dyrektorowi Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opol-

skiego. 
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Przedsięwzięcia Wykonawcy 

3. Uruchomienie infolinii lub punktu informowania dla rodzin poszkodowanych. Udzielanie pomocy w za-
kresie wykorzystania środków łączności odnośnie kontaktu ze wskazanymi podmiotami na prośbę pra-
cowników Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskie-
go. 

 Kierownik WCZK 

4. Pozyskanie informacji u przewoźnika i we właściwej terytorialnie placówce dyplomatycznej – konsularnej 
dotyczących: 

1) listy uczestników przewozu (liczba oraz dokładne dane tożsamości), 
2) okoliczności transportu – godzina i miejsce wyjazdu, miejsce docelowe, 
3) dokładnego opisu zdarzenia i jego lokalizacji, 
4) podjętych działań przez przewoźnika,  
5) potrzeb dla poszkodowanych, 
6) przewidywanego czasu trwania kwarantanny. 

 Kierownik WCZK 

5. Aktualizowanie danych do przygotowania pełnej informacji o zdarzeniu, w tym ustalenie: 
1) danych personalnych osób hospitalizowanych i miejsca hospitalizacji, 
2) danych personalnych osób zmarłych w wyniku zdarzenia, 
3) warunków socjalno-bytowych poszkodowanych i ewentualnych możliwości ich poprawy, 
4) sposobu i miejsca pochówku osób zmarłych w wyniku epidemii lub choroby popromiennej itp. 

 Kierownik WCZK, 
 dyżurny WCZK 

6. Prowadzenie wymiany informacji z  Rządowym Centrum Bezpieczeństwa o sytuacji, a w zależności od 
potrzeb z Centrami Zarządzania Kryzysowego Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Spraw Zagranicz-
nych (przedstawicielami placówek dyplomatycznych i konsularnych). 

 Kierownik WCZK 

7. Przygotowanie na terenie województwa/gminy – jeśli zaistnieje taka potrzeba – punktów pomocy psy-
chologicznej dla rodzin poszkodowanych. 

 Wójt gminy (bur-
mistrz/prezydent miasta) 

8. Przygotowanie, w razie potrzeby, i wydanie niezbędnych dokumentów osobistych, w przypadku ich utra-
ty. 

 Dyrektor WSO 

9. Realizacja zadań zawartych w dokumentach prawnych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Mini-
sterstwa Finansów, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i innych ministerstw,  dotyczących mechanizmów 
udzielania pomocy społecznej realizowanej przez Wojewodę oraz jednostki samorządu terytorialnego na 
rzecz rodzin osób poszkodowanych – jeżeli zaistnieje taka konieczność . 

 Dyrektor WPS, 
 Dyrektor WFBC 

10. Monitorowanie przebiegu działań, informowanie na bieżąco Wojewody Opolskiego o ich przebiegu oraz 
dodatkowych okolicznościach, w tym dotyczących przebiegu epidemii, postępów hospitalizacyjnych, 
przewiezienia osób ocalałych oraz jeśli zaistnieje taka możliwość przewiezienia zwłok itp. 

 Kierownik WCZK 

11. Przygotowanie kompleksowego meldunku ze zdarzenia po ustaniu działania jego skutków. 
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Przedsięwzięcia Wykonawcy 

WARIANT III 

 

 zdarzenia obejmujące strajki personelu (lotniczego, kolejowego), blokady dróg, zamieszki – 

skutki (zał. 52). 

1. Przyjęcie informacji o zdarzeniu – od świadka zdarzenia (uczestnika), z mediów, od Rządowego 
Centrum Bezpieczeństwa itp. – rodzaj i miejsce strajku, blokady, zamieszek itp. 

 dyżurny WCZK 

2. Przekazanie informacji: 
1) Kierownikowi WCZK; 
2) Wojewodzie Opolskiemu; 
3) Rzecznikowi prasowemu Wojewody;  
4) Dyrektorowi Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opol-

skiego. 

 dyżurny WCZK 

3. Pozyskanie informacji u przewoźnika i we właściwej terytorialnie placówce dyplomatycznej – konsularnej 
dotyczących: 

1) listy uczestników przewozu (liczba oraz dokładne dane tożsamości), 
2) okoliczności transportu – godzina i miejsce wyjazdu, miejsce docelowe, 
3) dokładnego opisu zdarzenia i jego lokalizacji, 
4) podjętych działań przez przewoźnika, w tym organizacji transportu zastępczego, 
5) potrzeb dla poszkodowanych., 
6) przewidywanego czasu trwania strajku (blokady). 

 Kierownik WCZK 

4. Uruchomienie infolinii lub punktu informowania dla rodzin poszkodowanych. Udzielanie pomocy w za-
kresie wykorzystania środków łączności odnośnie kontaktu ze wskazanymi podmiotami na prośbę pra-
cowników Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskie-
go.  

5. Aktualizowanie danych do przygotowania pełnej informacji o zdarzeniu, w tym ustalenie: 
1) danych personalnych osób hospitalizowanych i miejsca hospitalizacji, 
2) danych personalnych osób zmarłych w wyniku zdarzenia, 
3) warunków socjalno-bytowych poszkodowanych i ewentualnych możliwości ich poprawy. 

 Kierownik WCZK, 
 dyżurny WCZK 

6. Przygotowanie na terenie województwa/gminy – jeśli zaistnieje taka potrzeba – punktów pomocy psy-
chologicznej dla rodzin poszkodowanych oraz dla poszkodowanych po ich powrocie. 

 Wójt gminy (bur-
mistrz/prezydent miasta) 

7. Monitorowanie przebiegu działań, informowanie na bieżąco Wojewody Opolskiego o ich przebiegu oraz 
dodatkowych okolicznościach zdarzenia.  Kierownik WCZK 

8. Przygotowanie kompleksowego meldunku ze zdarzenia po ustaniu działania jego skutków. 
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Przedsięwzięcia Wykonawcy 

WARIANT IV 

 

 zdarzenia powstałe na skutek awarii środków komunikacyjnych – autokaru przewożącego tu-

rystów – skutki (zał. 52). 

 

1. Przyjęcie informacji o zdarzeniu – od świadka zdarzenia (uczestnika), z mediów, od Rządowego 
Centrum Bezpieczeństwa itp. – rodzaj i miejsce awarii, ewentualnie konieczności zorganizowania 
zastępczego środka komunikacyjnego itp. 

 dyżurny WCZK 

2. Przekazanie informacji: 
1) Kierownikowi WCZK; 
2) Wojewodzie Opolskiemu; 
3) Dyrektorowi Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opol-

skiego. 

 dyżurny WCZK 

3. Pozyskanie informacji u przewoźnika dotyczących: 
1) listy uczestników przewozu (liczba oraz dokładne dane tożsamości), 
2) okoliczności transportu – godzina i miejsce wyjazdu, miejsce docelowe, 
3) dokładnego opisu zdarzenia i jego lokalizacji, 
4) podjętych działań przez przewoźnika, w tym organizacji transportu zastępczego oraz możliwości cza-

sowych w tym zakresie, 
5) potrzeb dla poszkodowanych. 

 Kierownik WCZK 

4. Uruchomienie punktu informowania dla rodzin poszkodowanych. Udzielanie pomocy w zakresie wyko-
rzystania środków łączności odnośnie kontaktu ze wskazanymi podmiotami na prośbę pracowników De-
partamentu Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.  

5. Aktualizowanie danych do przygotowania pełnej informacji o zdarzeniu, w tym ustalenie warunków so-
cjalno-bytowych poszkodowanych i ewentualnych możliwości ich poprawy. 

 Kierownik WCZK, 
 dyżurny WCZK 

6. Monitorowanie przebiegu działań, informowanie na bieżąco Wojewody Opolskiego o ich przebiegu oraz 
dodatkowych okolicznościach zdarzenia.  Kierownik WCZK 

7. Przygotowanie kompleksowego meldunku ze zdarzenia po ustaniu działania jego skutków. 
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Przedsięwzięcia Wykonawcy 

WARIANT V 

 

 bankructwo organizatora usługi turystycznej, imprez turystycznych, wycieczek itp. – skutki 

(zał. 52).  

 

1. Przyjęcie informacji o zdarzeniu – od świadka zdarzenia (uczestnika), z mediów, od Rządowego Cen-
trum Bezpieczeństwa itp. – miejsce pobytu turystów i konieczności zorganizowania zastępczego środka 
komunikacyjnego itp. 

 dyżurny WCZK 
2. Przekazanie informacji: 

1) Kierownikowi WCZK; 
2) Wojewodzie Opolskiemu; 
3) Dyrektorowi Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opol-

skiego. 

3. Pozyskanie informacji we właściwej terytorialnie placówce dyplomatycznej – konsularnej dotyczących: 
1) listy uczestników przewozu (liczba oraz dokładne dane tożsamości), 
2) dokładnej lokalizacji pozostawionych turystów, 
3) potrzeb dla poszkodowanych.  Kierownik WCZK 

4. Uruchomienie punktu informowania dla rodzin poszkodowanych. Udzielanie pomocy w zakresie wyko-
rzystania środków łączności odnośnie kontaktu ze wskazanymi podmiotami na prośbę pracowników De-
partamentu Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.  

5. Ustalenie przez przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego ubezpieczyciela 
danego organizatora usługi turystycznej i konkretnej imprezy. 

 Dyrektor DKS UMWO 

6. Wystąpienie z prośbą do Rządowego Centrum Bezpieczeństwa o pomoc, w wypadku użyte siły i środki 
stosownych podmiotów (ubezpieczyciela) są nieadekwatne w stosunku do sytuacji. 

 Kierownik WCZK 

7. Aktualizowanie danych do przygotowania pełnej informacji o zdarzeniu, w tym ustalenie warunków so-
cjalno-bytowych poszkodowanych i ewentualnych możliwości ich poprawy. 

 Kierownik WCZK, 
 dyżurny WCZK 

8. Monitorowanie przebiegu działań, informowanie na bieżąco Wojewody Opolskiego o ich przebiegu oraz 
dodatkowych okolicznościach zdarzenia. 

 Kierownik WCZK 

9. Przygotowanie na terenie województwa/gminy – jeśli zaistnieje taka potrzeba – punktów pomocy psy-
chologicznej dla rodzin poszkodowanych oraz dla poszkodowanych po ich powrocie. 

 Wójt gminy (bur-
mistrz/prezydent miasta) 

10. Przygotowanie kompleksowego meldunku ze zdarzenia po ustaniu działania jego skutków.  Kierownik WCZK 
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Przedsięwzięcia Wykonawcy 

WARIANT VI 

 

 zdarzenia w rejonie zamieszkania turystów – korzystających w tym czasie z usługi turystycz-

nej – powodujące zniszczenia ich domów, mieszkań, ciągów komunikacyjnych itp. – skutki 

(zał. 52).  

1. Przyjęcie informacji o zdarzeniu w danym regionie, powodujących m.in. zniszczenie domów, mieszkań 
czy dróg dojazdowych dla turystów powracających do miejsca zamieszkania. 

 dyżurny WCZK 
2. Przekazanie informacji: 

1) Kierownikowi WCZK; 
2) Wojewodzie Opolskiemu; 
3) właściwym terytorialnie jednostkom samorządowym. 

3. Pozyskanie informacji u przewoźnika, dotyczących listy uczestników przewozu oraz ich miejsca za-
mieszkania. Ustalenie na jej podstawie liczby uczestników usługi turystycznej, którzy pozbawieni są wa-
runków socjalno-bytowych i poinformowanie o szczegółach organy właściwych gmin/miast na prawach 
gminy. 

 Kierownik WCZK 

4. Uruchomienie infolinii lub/i punktu informowania.   Kierownik WCZK 

5. Przygotowanie tymczasowych miejsc pobytu dla powracających turystów, zapewnienie pomocy mate-
rialnej itp. 
Przygotowanie na terenie województwa/gminy – jeśli zaistnieje taka potrzeba – punktów pomocy psy-
chologicznej dla rodzin poszkodowanych oraz dla poszkodowanych po ich powrocie. 

 Wójt gminy (bur-
mistrz/prezydent miasta) 

6. Aktualizowanie danych do przygotowania pełnej informacji o zdarzeniu, w tym ustalenie warunków so-
cjalno-bytowych poszkodowanych i ewentualnych możliwości ich poprawy. 

 Kierownik WCZK, 
 dyżurny WCZK 

7. Monitorowanie przebiegu działań, informowanie na bieżąco Wojewody Opolskiego o ich przebiegu oraz 
dodatkowych okolicznościach zdarzenia. 

 Kierownik WCZK 

8. Realizacja zadań zawartych w dokumentach prawnych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Mini-
sterstwa Finansów, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i innych ministerstw,  dotyczących mechanizmów 
udzielania pomocy społecznej realizowanej przez Wojewodę oraz jednostki samorządu terytorialnego na 
rzecz osób poszkodowanych – jeżeli zaistnieje taka konieczność . 

 Dyrektor WPS, 
 Dyrektor WFBC 

9. Przygotowanie kompleksowego meldunku ze zdarzenia po ustaniu działania jego skutków.  Kierownik WCZK 
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Przedsięwzięcia Wykonawcy 

WARIANT VII 

 

 pomoc turystom zagranicznym, jeśli zdarzenie miało miejsce na terenie województwa opol-

skiego – skutki (zał. 52). 

1. Przyjęcie informacji o zdarzeniu od świadka zdarzenia (uczestnika), operatora numeru alarmowego lub    
z mediów. 

 dyżurny WCZK 

2. Przekazanie informacji: 
1) Kierownikowi WCZK; 
2) Wojewodzie Opolskiemu; 
3) Rzecznikowi prasowemu Wojewody; 
4) Rządowemu Centrum Bezpieczeństwa; 
5) właściwym terytorialnie jednostkom samorządowym. 

3. Potwierdzenie informacji od właściwej jednostki samorządu terytorialnego. Ustalenie na jej podstawie 
liczby uczestników usługi turystycznej, ewentualnej liczby osób do hospitalizacji, liczby zgonów itp. 

 Kierownik WCZK 

4. Przygotowanie tymczasowych miejsc pobytu dla turystów (do momentu zorganizowania przez przewoź-
nika zagranicznego komunikacji zastępczej), zapewnienie pomocy socjalno-bytowej, jeśli zaistnieje po-
trzeba pomocy w zakresie hospitalizacji, przechowania zwłok itp. 

 Wójt gminy (bur-
mistrz/prezydent miasta) 

5. Przekazanie informacji o zdarzeniu stosownej zagranicznej placówce dyplomatycznej (zał. 53).  Kierownik WCZK 

6. Aktualizowanie danych do przygotowania pełnej informacji o zdarzeniu, w tym ustalenie warunków so-
cjalno-bytowych poszkodowanych i ewentualnych możliwości ich poprawy. 

 Kierownik WCZK, 
 dyżurny WCZK 

7. Monitorowanie przebiegu działań, informowanie na bieżąco Wojewody Opolskiego o ich przebiegu oraz 
dodatkowych okolicznościach zdarzenia. 

 Kierownik WCZK 
8. Przygotowanie kompleksowego meldunku ze zdarzenia po ustaniu działania jego skutków. 

 

WARIANT VIII 

 

 zdarzenia obejmujące lokalne konflikty zbrojne – skutki (zał. 52).  

 

1. Przyjęcie informacji o zdarzeniu – od uczestnika wycieczki, z mediów, od Rządowego Centrum Bezpie-
czeństwa itp. – miejsce i zasięg konfliktu zbrojnego, jego natężenie, rodzaj stosowanej broni itp. 

 dyżurny WCZK 
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Przedsięwzięcia Wykonawcy 

2. Przekazanie informacji: 
1) Kierownikowi WCZK; 
2) Wojewodzie Opolskiemu; 
3) Rzecznikowi prasowemu Wojewody;  
4) organizatorom usług turystycznych; 
5) Dyrektorowi Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opol-

skiego. 

 dyżurny WCZK 

3. Uzupełnienie informacji pozyskanych od organizatorów usługi turystycznej dotyczących:  
1) listy uczestników przewozu (liczba oraz dokładne dane tożsamości), 
2) okoliczności transportu – miejsce docelowe, 
3) podjętych działań przez przewoźnika,  
4) potrzeb dla poszkodowanych. 

 Kierownik WCZK 

4. Uzupełnienie informacji pozyskanych od właściwej terytorialnie placówce dyplomatycznej – konsularnej 
dotyczących: 

1) miejsca pobytu turystów,  
2) sytuacji militarnej w rejonie pobytu turystów, 
3) ewentualnie skali konfliktu oraz przewidywanego jego skutków, w tym czas trwania itp. 

5. Uruchomienie infolinii lub punktu informowania dla rodzin poszkodowanych. Udzielanie pomocy w za-
kresie wykorzystania środków łączności odnośnie kontaktu ze wskazanymi podmiotami na prośbę pra-
cowników Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskie-
go.  

6. Przygotowanie na terenie województwa/gminy – jeśli zaistnieje taka potrzeba – punktów pomocy psy-
chologicznej dla rodzin poszkodowanych turystów oraz dla poszkodowanych po ich powrocie. 

 Wójt gminy (bur-
mistrz/prezydent miasta) 

7. Przygotowanie, w razie potrzeby, i wydanie niezbędnych dokumentów osobistych, w przypadku ich utra-
ty. 

 Dyrektor WSO 

8. Realizacja zadań zawartych w dokumentach prawnych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Mini-
sterstwa Finansów, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i innych ministerstw,  dotyczących mechanizmów 
udzielania pomocy społecznej realizowanej przez Wojewodę oraz jednostki samorządu terytorialnego na 
rzecz osób poszkodowanych – jeżeli zaistnieje taka konieczność . 

 Dyrektor WPS, 
 Dyrektor WFBC 
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Przedsięwzięcia Wykonawcy 

9. Aktualizowanie danych, we współdziałaniu z właściwą terytorialnie placówką dyplomatyczną lub konsu-
larną (poprzez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa i/lub Centrum Zarządzania Kryzysowego Minister-
stwa Spraw Zagranicznych) , do przygotowania pełnej informacji o zdarzeniu, w tym ustalenie: 

1) danych personalnych osób hospitalizowanych i miejsca hospitalizacji, 
2) danych personalnych osób zmarłych w wyniku konfliktu, 
3) warunków socjalno-bytowych poszkodowanych i ewentualnych możliwości ich poprawy, 
4) możliwości przemieszczenia turystów ze strefy objętej konfliktem, 

pomocy w zakresie transporty zwłok itp. 

 Kierownik WCZK, 
 dyżurny WCZK 

10. Monitorowanie przebiegu działań, informowanie na bieżąco Wojewody Opolskiego o ich przebiegu oraz 
dodatkowych okolicznościach zdarzenia.  Kierownik WCZK 

11. Przygotowanie kompleksowego meldunku ze zdarzenia po ustaniu działania jego skutków. 
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SPO – 34 

Rodzaj 
dokumentu 

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA Data 14.01.2016 r. 

Nazwa            
dokumentu 

ZAWIESZANIE ORGANÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU                        
TERYTORIALNEGO I WYZNACZANIE  PEŁNOMOCNIKA                              

DO KIEROWANIA  DZIAŁANIAMI 

Podmiot        
opracowujący 

Wydział Spraw  
Obywatelskich, 

Zarządzania 
Kryzysowego           

i Promocji 
Zdrowia  

 
 
 
I.      Cel procedury 

Określenie sposobu zawieszania organów gmin i wyznaczanie pełnomocnika do kierowania działaniami w stanie klęski żywiołowej. 
 
 
II.      Lider/ Uczestnicy procedury 

Starosta/Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego (PZZK), Sekretarz Powiatu, Zespół Radców Prawnych, Rzecznik Prasowy,  
 
 

III.     Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 
 

Wejścia Wyjścia 
Podstawy prawne realizacji procedury 

(załącznik ) 

 
Niezdolność do kierowania lub 
niewłaściwe kierowanie działaniami 
prowadzonymi w celu zapobieżenia 
skutkom klęski żywiołowej przez 
burmistrza, wójta. 

 
Wyznaczenie pełnomoc-
nika do kierowania          
działaniami. 
 

 
 Art. 9, ust. 5 i art. 10, ust. 5 Hz.41 ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r.                

o stanie klęski żywiołowej (Dz.U.2014.333 z późn. zm.). 
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IV. Opis postępowania   
  

Przedsięwzięcia Wykonawcy 

 
1. Podjęcie decyzji o ustaniu zdolności przez burmistrza, wójta do kierowania działaniami w celu 

zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia. 

 
 Starosta, 
 PZZK. 

 
2. Opracowanie wniosku (zał. 42) starosty w sprawie zawieszenia uprawnień  burmistrza, wójta,  
       i wyznaczenia pełnomocnika do kierowania działaniami.  

 
 Zespół Radców Prawnych, 
 Sekretarz Powiatu. 

3. Przekazanie wniosku do Wojewody Opolskiego. 
 

 Starosta.  

 
4. Przyjęcie zarządzenia Wojewody Opolskiego i jego przekazanie w przypadku zawieszenia uprawnień 

burmistrzowi, wójtowi: 
a) zawieszonemu burmistrzowi, wójtowi, 
b) wyznaczonemu pełnomocnikowi. 

 

 
 Starosta.   

 
5. Przekazanie informacji o dokonanej zmianie mieszkańcom – zgodnie z SPO – 4 (s. 287). 

 
 Rzecznik Prasowy. 
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SPO – 35 

Rodzaj 
dokumentu 

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA Data 2016 r. 

Nazwa          
dokumentu 

 
KONTROLOWANIE FUNKCJONOWANIA ADMINISTRACJI  

RZĄDOWEJ I SAMORZĄDOWEJ W STANIE WYJĄTKOWYM 

Podmiot          
opracowujący 

WBiZK OUW 

 
 

PROCEDURA REALIZOWANA JEST PRZEZ WOJEWODĘ OPOLSKIEGO 
 

I.      Cel procedury 
Określenie sposobu koordynacji i kontroli. 

 
 
II.      Lider/ Uczestnicy procedury 

Wojewoda/Dyrektor Biura Dyrektora Generalnego (BDG) Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Kierownik Wojewódzkiego Centrum  
                  Zarządzania Kryzysowego (WCZK), Opolski Komendant Wojewódzki Policji, Opolski  Wojewódzki Inspektor Inspekcji  
                  Handlowej, Opolski  Wojewódzki Kurator Oświaty, Opolski  Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, Szef  
                  Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Opolu, dyrektorzy wydziałów Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego: 

 Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (WBiZK); 
 Nadzoru i Kontroli (WNiK). 

 
III.     Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 
 

Wejścia Wyjścia 
Podstawy prawne realizacji procedury 

(załącznik 64A, pozycja Hz…) 

 
Ogłoszenie stanu                
wyjątkowego 

 
Odwołanie stanu          
wyjątkowego 

 
 Art. 9, pkt 2Hz.42) ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym 

(Dz.U.2014.1191 t.j.), 
 Art. 22, pkt 2 i art. 25, ust. 1Hz.43) ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie                  

i administracji rządowej w województwie (Dz.U.2015.525 z poźn. zm.), 
 Rozdział VIHz.43A) Regulaminu Organizacyjnego Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego.   
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IV. Opis postępowania   
 

 Przedsięwzięcia Wykonawcy 

 
1. Wydanie poleceń odnośnie prowadzenia kontroli realizacji zadań przez administrację rządową                                    

i samorządową, wynikających z rozporządzenia Prezydenta RP w sprawie wprowadzenia stanu 
wyjątkowego. 

 
 Wojewoda, 
 Dyrektor BDG, 
 Dyrektor WBiZK, 
 Kierownik WCZK. 

 
2. Prowadzenie nadzoru i kontroli realizacji zadań wynikających z wprowadzenia stanu wyjątkowego                  

w zakresie stosowania ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela, w szczególności  
w zakresie : 

1)    dostępu do towarów konsumpcyjnych, poprzez całkowitą lub częściową reglamentację 
zaopatrzenia ludności, 

2)    wolności działalności gospodarczej, poprzez nakazanie okresowego zaniechania prowadzenia 
działalności gospodarczej określonego rodzaju albo ustanowienie obowiązku uzyskania 
zezwolenia na rozpoczęcie działalności gospodarczej określonego rodzaju 

3)    działalności edukacyjnej, poprzez okresowe zawieszenie zajęć dydaktycznych w szkołach,                        
z wyjątkiem szkół wyższych, szkół duchownych i seminariów duchownych, 

4)    funkcjonowania systemów łączności oraz działalności telekomunikacyjnej i pocztowej, poprzez 
nakazanie wyłączenia urządzeń łączności lub zawieszenia świadczenia usług, na czas określony, 
a także poprzez nakazanie niezwłocznego złożenia do depozytu właściwego organu administracji 
rządowej radiowych i telewizyjnych urządzeń nadawczych i nadawczo-odbiorczych lub ustalenie 
innego sposobu ich zabezpieczenia przed wykorzystaniem w sposób zagrażający 
konstytucyjnemu ustrojowi państwa, bezpieczeństwu obywateli albo porządkowi publicznemu. 

 
 Komendant Wojewódzki Policji, 
 Wojewódzki Inspektor Inspekcji 

Handlowej, 
 Wojewódzki Kuratorium Oświaty, 
 Wojewódzki Inspektor 

Transportu Drogowego, 
 Dyrektor WNiK. 

 
3. Zawieszanie organów gminy, powiatu lub samorządu województwa i ustanawianie zarządu 

komisarycznego sprawowanego przez komisarza rządowego, w przypadku niedostatecznej 
skuteczności w realizacji zadań – zgodnie z SPO – 36 (s. 296). 

 
 Wojewoda. 

 

4. Uzgadnianie działań wydzielonych oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych RP. 

 
 Wojewoda, 
 Dyrektor WBiZK, 
 Szef Wojewódzkiego Sztabu 

Wojskowego w Opolu. 
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SPO – 36 

Rodzaj 
dokumentu 

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA Data 2016 r. 

Nazwa             
dokumentu 

 
ZAWIESZANIE ORGANÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIAL-

NEGO I WYZNACZANIE KOMISARZA RZĄDOWEGO 
 

Podmiot             
opracowujący 

WBiZK OUW 

 
 

PROCEDURA REALIZOWANA JEST PRZEZ WOJEWODĘ OPOLSKIEGO 
 
I.      Cel procedury 

Określenie sposobu zawieszania organów jednostek samorządu terytorialnego i wyznaczanie komisarza rządowego do kierowania dzia-
łaniami w stanie wyjątkowym.  

 
 
II.      Lider/ Uczestnicy procedury 

Wojewoda/Dyrektor Biura Dyrektora Generalnego (BDG) Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa 
                  i Zarządzania Kryzysowego (WBiZK). 
 

 
III.     Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 
 
 

Wejścia Wyjścia 
Podstawy prawne realizacji procedury 

(załącznik 64A, pozycja Hz…) 

 
Mała skuteczność organów gminy, 
powiatu lub samorządu województwa, 
w wykonywaniu zadań publicznych  
lub podczas realizacji działań           
wynikających z przepisów                    
o wprowadzeniu stanu wyjątkowego. 
  

 
Wprowadzenie zarządu ko-
misarycznego. 
 

 
 Art. 12Hz.44) ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym 

(Dz.U.2014.1191t.j.). 
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IV. Opis postępowania   
  

Przedsięwzięcia Wykonawcy 

 
1. Przeprowadzenie rozmowy wyjaśniającej z organami samorządowymi, które nie wywiązują się                   

z nakazanych zadań i zwrócenie im uwagi, że w przypadku dalszej takiej działalności zostaną 
zawieszone w pełnieniu obowiązków. 

 
 Wojewoda. 

 
2. Rozpatrzenie zaistniałej sytuacji,  podjęcie decyzji.  

 
 Wojewoda. 

 

 
3. Opracowanie i złożenie wniosku (zał. 107) do Prezesa Rady Ministrów o wprowadzenie zarządu 

komisarycznego na określony czas lub do czasu zniesienia stanu wyjątkowego. 

 
 Wojewoda, 
 Dyrektor BDG, 
 Dyrektor WBiZK. 

 

 
4. Powołanie komisarza rządowego. 

 
 Prezes Rady Ministrów. 

 
5. Przekazanie decyzji Prezesa Rady Ministrów organowi zawieszonemu i wyznaczonemu komisarzowi 

rządowemu. 

 
 Wojewoda. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

393 
 

SPO – 37 

Rodzaj 
dokumentu 

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA Data 14.01.2016 r. 

Nazwa            
dokumentu 

OGRANICZANIE DZIAŁALNOŚCI EDUKACYJNEJ W DRODZE               
ROZPORZĄDZENIA, POPRZEZ OKRESOWE ZAWIESZANIE               

DZIAŁAŃ DYDAKTYCZNYCH  
 

Podmiot           
opracowujący 

Wydział Spraw  
Obywatelskich, 

Zarządzania 
Kryzysowego           

i Promocji 
Zdrowia  

 
 
 
I.      Cel procedury 

Określenie sposobu ograniczania działalności edukacyjnej. 
 
 
II.      Lider/ Uczestnicy procedury 
 
        Starosta / Wicestarosta, Naczelnik Wydziału Edukacji I Sportu, Rzecznik Prasowy.  
 
 
 
III.     Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 
 

Wejścia Wyjścia 
Podstawy prawne realizacji procedury 

(załącznik) 

 
Konieczność zawieszenia          
działalności edukacyjnej 

 
Odwołanie stanu              
wyjątkowego lub ustanie 
konieczności zawieszenia 
działalności edukacyjnej. 
 

 
 Art. 21, pkt 3 Hz.45   ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym 

(Dz.U.2014.1191 t.j.). 
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IV. Opis postępowania   
  

Przedsięwzięcia Wykonawcy 

 
1. Przyjęcie rozporządzenia Wojewody w sprawie zawieszenia zajęć dydaktycznych.   

 
 Starosta, 

 

 
2. Rozpowszechnienie rozporządzenia Wojewody – zgodnie z SPO – 4 (s.287). 

 
 Rzecznik Prasowy, 

Naczelnik Wydziału Edukacji             
i Sportu, 

 

 
3. Nadzór nad przestrzeganiem zawieszenia zajęć dydaktycznych i monitorowanie konieczności jego 

utrzymania. 

 
 Wicestarosta,  
 Naczelnik Wydziału Edukacji             

i Sportu. 
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SPO – 38 

Rodzaj 
dokumentu 

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA Data 2016 r. 

Nazwa            
dokumentu 

 
POSTĘPOWANIE I WYDAWANIE DECYZJI W SPRAWACH ODOSOB-

NIENIA OSÓB  
 

Podmiot           
opracowujący 

WBiZK OUW 

 
 

PROCEDURA REALIZOWANA JEST PRZEZ WOJEWODĘ OPOLSKIEGO 
 

I.      Cel procedury 
Określenie sposobu wydawania decyzji w sprawach odosobnienia. 

 
II.      Lider/ Uczestnicy procedury 

Wojewoda / Dyrektor Generalny Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego (WZZK), Kierownik 
Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego (WCZK), Opolski Komendant Wojewódzki Policji, Szef Delegatury Agencji Bezpie-
czeństwa Wewnętrznego w Opolu, Dowódca Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu, dyrektorzy wydziałów Opolskiego 
Urzędu Wojewódzkiego: 
 Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (WBiZK); 
 Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOiC). 

 
III.     Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 
 

Wejścia Wyjścia 
Podstawy prawne realizacji procedury 

(załącznik 64A, pozycja Hz…) 

 
W czasie stanu wyjątkowego, gdy           
zachodzi uzasadnione podejrzenie,  
że osoba pozostając na wolności będzie 
prowadziła działalność zagrażającą 
konstytucyjnemu ustrojowi państwa, 
bezpieczeństwu obywateli                          
lub porządkowi publicznemu. 

 
Ustanie przyczyny 
odosobnienia. 

 
 Art. 17Hz.46) ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym 

(Dz.U.2014.1191 t.j.). 
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IV. Opis postępowania   
  

Przedsięwzięcia Wykonawcy 

  
1. Przyjęcie wniosku o odosobnienie osób. 

 
 Wojewoda, 
 Kierownik WCZK. 

 
2. Przygotowanie decyzji (zał. 109) wojewody na odosobnienie. 

       Wszczęcie postępowania w sprawach odosobnienia następuje na wniosek organów: 
   Prokuratury; 
   Policji; 
   Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego; 
   Straży Granicznej; 
   Żandarmerii Wojskowej; 
   Służby Kontrwywiadu Wojskowego; 
   Służby Wywiadu Wojskowego. 

 
 Dyrektor BDG; 
 Dyrektor WSOiC; 
 Dyrektor WBiZK. 

 
3. Wydanie decyzji w sprawach odosobnienia.  

 
 Wojewoda. 

 
4. Przekazanie decyzji w sprawach odosobnienia do wnioskodawcy i wykonawcy. 

 
 Dyrektor WSOiC. 

 
5. Wykonanie decyzji Wojewody realizowane jest w drodze zatrzymania osoby odosobnionej            

       i przymusowego doprowadzenia do ośrodka odosobnienia podległego Ministrowi Sprawiedliwości. 

 
 Komendant Wojewódzki Policji. 
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Nazwa           
dokumentu 

 
WPROWADZANIE CENZURY 

 

Podmiot           
opracowujący 

 BDG - OUW  
 

 
 

PROCEDURA REALIZOWANA JEST PRZEZ WOJEWODĘ OPOLSKIEGO 
I.      Cel procedury 

Określenie sposobu wprowadzenia cenzury. 
 
 
II.      Lider/ Uczestnicy procedury 

Wojewoda/Dyrektor Biura Dyrektora Generalnego Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego  
                  (WZZK), Kierownik Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego (WCZK), organy cenzury i kontroli, dyrektorzy 
                  wydziałów i biur Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego: 

 Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (WBiZK), 
 Nadzoru i Kontroli (WNiK), 
 Inwestycji, Logistyki i Zamówień Publicznych (BIL). 

 
III.     Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 

Wejścia Wyjścia 
Podstawy prawne realizacji procedury 

(załącznik 64A, pozycja Hz…) 

 
Nakaz wprowadzenia          
cenzury w okresie               
obowiązywania stanu           
wyjątkowego  
 

 
Odwołanie nakazu 
wprowadzenia cenzu-
ry. 
 

 
 Art. 20Hz.47) ustawy ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym 

(Dz.U.2014.1191 t.j.). 
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IV. Opis postępowania   
  

Przedsięwzięcia Wykonawcy 

 
1. Przyjęcie rozporządzenia Prezydenta RP o wprowadzeniu stanu wyjątkowego, w tym wprowadzeniu 

cenzury. 
 Wojewoda. 

 
2. Opublikowanie rozporządzenia Prezydenta RP dotyczącego wprowadzenia stanu wyjątkowego – 

zgodnie z SPO – 4 (s. 209).   

 
 Wojewoda, 
 Dyrektor WBiZK, 
 Dyrektor WNiK, 
 Dyrektor BIL, 
 Rzecznik Prasowy Wojewody. 

 
3. Realizacja zadań dotyczących wprowadzenia cenzury, określonych w rozporządzeniu Prezydenta RP: 

1)    cenzurę prewencyjną środków społecznego przekazu, obejmującą materiały prasowe                            
w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe, z późniejszymi zmianami; 

2)    kontrolę zawartości przesyłek, listów, paczek i przekazów przekazywanych w ramach usług 
pocztowych lub kurierskich; 

3)    kontrolę korespondencji telekomunikacyjnej i rozmów telefonicznych lub sygnałów przesyłanych   
w sieciach telekomunikacyjnych; 

4)    emisję sygnałów uniemożliwiających nadawanie lub odbiór przekazów radiowych i telewizyjnych. 

 Wojewoda. 

 
4. Realizacja zadań zawartych w rozporządzeniu Rady Ministrów, dotyczących trybu postępowania 

organów cenzury i kontroli. 
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Rodzaj 
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Nazwa             
dokumentu 

 
REALIZOWANIE USŁUG POCZTOWYCH 

NA OBSZARACH OBJĘTYCH ZAGROŻENIEM 
 

Podmiot             
opracowujący 

 WBiZK OUW 

 
 

PROCEDURA REALIZOWANA JEST PRZEZ WOJEWODĘ OPOLSKIEGO 
 

I.      Cel procedury 
Zapewnienie realizacji usług pocztowych na obszarach objętych zagrożeniem. 

 
II.      Lider/ Uczestnicy procedury 

Wojewoda / Kierownik Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego (WCZK), przedstawiciele PPUP Poczta Polska Region Opo-
le oraz operatorzy pocztowi (firmy kurierskie), Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego. 

 
III.     Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 

Wejścia Wyjścia 
Podstawy prawne realizacji procedury 

(załącznik 64A, pozycja Hz…) 

 
Wystąpienie zagrożenia ciągłości 
usług pocztowych w relacji:            
Wojewoda a jednostki                
organizacyjne podporządkowane  
wojewodzie i przez niego            
nadzorowane, przedsiębiorcami, 
dla których wojewoda jest              
organem założycielskim, organami 
samorządu terytorialnego. 

 
Ujęcie ograniczeń funkcjo-
nowania usług pocztowych 
we wprowadzonych przez 
Wojewodę rozporządze-
niach porządkowych. 

 
Art. 43Hz.48) ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe  

(Dz. U. 2012.1529 z późn. zm.) 

 § 3 i 4Hz.49) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 stycznia                  
2010 r. w sprawie planu działań przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w 
sytuacjach szczególnych zagrożeń  (DZ.U 2010.15.77). 

   § 2, 3  i 4Hz.50 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2013 r. 
w sprawie wykonywania przez operatorów pocztowych zadań na 
rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwa                          
i porządku publicznego (Dz.U.2013.1731). 
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IV. Opis postępowania   
 

 Przedsięwzięcia Wykonawcy 

 
1. Analiza sytuacji, ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia ciągłości usług pocztowych: 

1)    charakterystyka rejonu zagrożonego; 
2)    ustalenie podmiotów priorytetowych do obsługi pocztowej na wyznaczonych obszarach. 

 
 Kierownik WCZK.  

 
 

 
2. Przygotowanie i przekazanie informacji dotyczącej pkt. 1 do operatorów pocztowych zawierającej 

ponadto: rodzaj zagrożenia, sposób postępowania doręczycieli, zalecenia do bezwzględnego 
przestrzegania podczas podejmowania określonych czynności.  

 
3. Działania podjęte przez PPUP Poczta Polska oraz innych operatorów pocztowych (firmy kurierskie):  

1)    wstępne: 
a) analiza sytuacji, 
b) ustalenie ilości placówek pocztowych, ilości pracowników oraz zakresu terytorialnego 

działania placówek, 
c)  przesłanie do WCZK informacji o realizacji zadań, a szczególnie informacji dotyczących 

obsługi priorytetowej firm o szczególnym znaczeniu, 
d)  zapewnienie ciągłości świadczenia usług dla podmiotów priorytetowych na terenach 

zagrożonych; 
2)    główne: 

a) wyznaczenie zakresu działań dla placówek pocztowych i pracowników znajdujących się na 
terenie zagrożonym, 

b) przekazanie zadań do placówek pocztowych na terenie zagrożonym,  
c) wyposażenie pracowników w osobiste środki ochrony. 

 
 PPUP Poczta Polska, 
 firmy kurierskie. 

 
 
 
 

 
4. Przyjmowanie informacji od operatorów o realizacji przedmiotowych zadań.  

 
 Kierownik WCZK. 

 
5. Wnioskowanie o wsparcie działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych RP  

– zgodnie z SPO – 21 (s. .....).   

 
 Wojewoda. 

 

 
6. Podjęcie decyzji, w drodze rozporządzenia, o wstrzymaniu lub ograniczeniu świadczenia usług                      

i  przekazanie tej informacji operatorom pocztowym. 

 
 Wojewoda, 
 Kierownik WCZK. 
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Rodzaj 
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Nazwa                
dokumentu 

 
URUCHAMIANIE ZASTĘPCZYCH MIEJSC SZPITALNYCH 

 

Podmiot            
opracowujący 

Wydział Spraw  
Obywatelskich, 

Zarządzania 
Kryzysowego           

i Promocji 
Zdrowia 

 
I.      Cel procedury 
        Określenie działań umożliwiających rozwinięcie zastępczych miejsc szpitalnych, uzupełniających istniejącą łóżkową bazę szpitalną  
        powiatu kluczborskiego, wynikającą z potrzeb spowodowanych wystąpieniem określonej sytuacji kryzysowej.  
 
 
II.      Lider/ Uczestnicy procedury 
         Starosta / Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego (PCZK), Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Zarządzania Kryzysowego i   
         Promocji Zdrowia.  
 
III.     Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 
 

Wejścia Wyjścia 
Podstawy prawne realizacji procedury 

(załącznik ) 

 
Wystąpienie sytuacji             
kryzysowej, powodującej         
konieczność uzupełnienia 
istniejącej łóżkowej bazy 
szpitalnej powiatu      
kluczborski 
 
 

 

 
Zorganizowanie odpowied-
niej liczby zastępczych 
miejsc szpitalnych –        
uzupełniających istniejącą 
łóżkową bazę szpitalną –                  
w pełni zabezpieczającą   
aktualne potrzeby.     

 § 8Hz.51)  rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie 
warunków  i sposobu przygotowania oraz wykorzystania podmiotów 
leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów                
w tych sprawach (Dz. U. 2012.741) 

       Hz.52 Zarządzenie Nr 113/13 Wojewody Opolskiego z dnia 12 lipca 2013 r.                  

            w  sprawie liczby i lokalizacji zastępczych miejsc szpitalnych                    
           w województwie opolskim         
 

 
 
 

http://www.wzk.opole.uw.gov.pl/pliki/files/zarzadzenia-woj-opo_214-12.doc
http://www.wzk.opole.uw.gov.pl/pliki/files/zarzadzenia-woj-opo_214-12.doc
http://www.wzk.opole.uw.gov.pl/pliki/files/zarzadzenia-woj-opo_214-12.doc
http://www.wzk.opole.uw.gov.pl/pliki/files/zarzadzenia-woj-opo_214-12.doc
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IV. Opis postępowania  
  

Przedsięwzięcia Wykonawcy 

 

1. Przyjmowanie informacji o sytuacji i przekazywanie ich Staroście. 
 

 PCZK. 
 

2. Otrzymanie decyzji Wojewody o uruchomieniu zastępczych miejsc szpitalnych. 
 

 PCZK. 
 

3. Przekazanie (w przypadku takiej potrzeby) decyzji o uruchomieniu zespołów zastępczych miejsc 
szpitalnych do stosownych gmin. 

 

 PCZK, 
 

 
4. Realizacja decyzji Wojewody o zakończeniu działalności zespołów zastępczych miejsc szpitalnych 

 
 Starosta, 
Naczelnik  Wydziału Spraw      

  Obywatelskich, Zarządzania    
         Kryzysowego i Promocji Zdrowia     
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I.      Cel procedury 
 
Określenie działań umożliwiających realizację zadań po wprowadzeniu stopni alarmowych, w związku z wystąpieniem zagrożenia terrory-
stycznego.  

 
 
II.      Lider/ Uczestnicy procedury 
Starosta/ Sekretarz Powiatu, Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego (PCZK), Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego   (PZZK), 

pracownicy Starostwa Powiatowego w Kluczborku, kierownicy jednostek organizacyjnych Powiatu Kluczborskiego w tym kierownicy po-
wiatowej administracji zespolonej. 

 
 
III.     Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 
 

Wejścia Wyjścia 
Podstawy prawne realizacji procedury 

Załącznik 

 
Wystąpienie zagrożenia 
terrorystycznego, powodu-
jącego wprowadzenie 
stopni alarmowych.   
 

 
 

 
Ustąpienie zagrożenia terro-
rystycznego.  

 
 Art. 17, ust. 2 pkt 5 Hz.55  ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 

kryzysowym (Dz.U.2013.1166 z późn. zm.) 
 pkt 19 załącznika Nr 5 Hz.56   zarządzenia Nr 74 Prezesa Rady Ministrów z dnia 

12 października 2011 r. w sprawie wykazu przedsięwzięć i procedur 
systemu zarządzania kryzysowego.    
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kumentu 

 
WPROWADZANIE, ZMIANA I ODWOŁANIE STOPNI ALARMOWYCH 

 

Podmiot opra-
cowujący 

Wydział Spraw  
Obywatelskich, 

Zarządzania 
Kryzysowego           

i Promocji 
Zdrowia 
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IV. Opis postępowania 
 
 

Przedsięwzięcia Wykonawcy 

 

WPROWADZANIE, ZMIENIANIE I ODWOŁYWANIE STOPNI ALARMOWYCH PRZEZ 

PREZESA RADY MINISTRÓW / WOJEWODĘ OPOLSKIEGO 

 

 
1. Wydanie zarządzenia w sprawie wprowadzenia określonego stopnia alarmowego. 

 
 Prezes Rady Ministrów / 

Wojewoda Opolski 
2. Wydanie zarządzenia o zmianie stopnia alarmowego lub jego odwołaniu. 

 

 
3. Realizacja zadań określonych w zarządzeniach wprowadzających, zmieniających i odwołujących 

stopnie alarmowe, a w szczególności: 
1) zwołanie posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego / w przypadku zaistnienia 

potrzeby/; 
2) powiadomienie: 

a) służb dyżurnych Burmistrzów i Wójta z terenu powiatu kluczborskiego,  
b) kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Kluczborskiego w tym kierowników  jednostek 

powiatowej administracji zespolonej; 
3) uruchomienie i realizacja modułu zadaniowego dla Starostwa Powiatowego w Kluczborku 

zgodnie z załącznikiem Nr 46 do Planu Zarządzania Kryzysowego. 
 

 Starosta,  
 Sekretarz Powiatu, 
 PCZK, 
 PZZK, 
 pracownicy Starostwa 

Powiatowego. 

4. Przekazanie wniosku do Wojewody Opolskiego o udzielenie pomocy w zakresie sił i środków podczas 
realizacji zadań. 
 

 Starosta. 

5. Monitorowanie zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne powiatowej administracji 
zespolonej. 
 

 PCZK. 
6. Opracowanie meldunku i przesłanie do WCZK OUW. 
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RODZAJE STOPNI ALARMOWYCH 

 
Wyższy stopień alarmowy może być wprowadzony z pominięciem niższych stopni. 
 

 

 
1. Pierwszy stopień alarmowy (stopień ALFA według terminologii NATO) ma zastosowanie w przypadku uzyskania informacji o możliwości 

wstąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym lub sabotażowym, którego rodzaj i zakres jest trudny do przewidzenia. Jego 
wprowadzenie ma charakter ogólnego ostrzeżenia, a okoliczności nie usprawiedliwiają uruchomienia przedsięwzięć zawartych                     
w wyższych stopniach alarmowych. Wszystkie organy administracji publicznej i służby bezpieczeństwa powinny być w stanie wprowadzić                  
i utrzymywać przedsięwzięcia tego stopnia alarmowego na czas nieokreślony. 
 
 

 
2. Drugi stopień alarmowy (stopień BRAVO) ma zastosowanie w przypadku uzyskania informacji o możliwości wystąpienia zdarzenia                 

o charakterze terrorystycznym lub sabotażowym. Stopień ten wprowadza się w przypadku zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego 
zagrożenia działalnością terrorystyczną lub aktem sabotażu, jednakże konkretny cel ataku nie został zidentyfikowany. Wszystkie organy 
administracji publicznej i służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo powinny posiadać możliwość utrzymania tego stopnia do chwili 
ustąpienia zagrożenia, nie naruszając swoich zdolności do bieżącego działania. 
 

 

 
3. Trzeci stopień alarmowy (stopień CHARLIE) ma zastosowanie w przypadku, jeżeli zaistniało konkretne zdarzenie, potwierdzające cel 

potencjalnego ataku terrorystycznego lub w przypadku uzyskania informacji o osobach (grupach) przygotowujących działania terrorystyczne 
lub sabotażowe, albo też wstąpiły zdarzenia o charakterze terrorystycznym lub sabotażowym godzące w bezpieczeństwo innych państw i 
stwarzających potencjalne zagrożenie dla Polski. Wprowadzenie przedsięwzięć tego stopnia na dłuższy czas może spowodować 
utrudnienia i będzie miało wpływ na funkcjonowanie służb odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa. 
 

 

 
4. Czwarty stopień alarmowy (stopień DELTA) ma zastosowanie w przypadku wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym lub 

sabotażowym, powodującego zagrożenie bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej lub bezpieczeństwa innych państw i stwarzającego 
zagrożenie dla Polski, albo też wysokiego prawdopodobieństwa wystąpienia takich działań na terytorium RP. 
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9.5. Współdziałanie między siłami uczestniczącymi             

w realizacji planowanych przedsięwzięć na wypadek              

sytuacji kryzysowej 
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WSPÓŁDZIAŁANE ORGANÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W WARUNKACH SYTUACJI KRYZYSOWEJ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                        
 

 

 realizuje zadania ujęte w Powiatowym Planie Zarządzania 
Kryzysowego, 

 uruchamia Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego, 
 wydaje stosowne akty prawa miejscowego, 
 ogłasza stan pogotowia/alarmu przeciwpowodziowego,  
 koordynuje działania zaangażowanych sił organów admi-

nistracji publicznej i innych podmiotów, 
 wnioskuje o wsparcie działań oddziałami Sił Zbrojnych RP, 

o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej. 

 

SYTUACJA 
KRYZYSOWA 

 

 
 
 pełni całodobowy dyżur w celu zapewnienia przepływu informacji 

na potrzeby zarządzania kryzysowego, 
 współdziała z centrami zarządzania kryzysowego organów 

administracji publicznej, w tym powiatów sąsiednich oraz Woje-
wódzkim Centrum Zarządzania kryzysowego, 

 współdziała z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, 
poszukiwawcze i humanitarne. 
 

DZIAŁANIA BEZPOŚREDNIE  
przyjmuje informację o zdarzeniu i przekazuje ją Staroscie, 

 realizuje zadania zawarte w „Regulaminie Powiatowego Centrum 
Zarządzania Kryzysowego”, 

 utrzymuje ciągłą wymianę informacji z organami (jednostkami) 
zaangażowanymi w działania, 

 
 
 

 

POWIATOWE CENTRUM             

ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 

WYDZIAŁY I  BIURA  
STAROSTWA POWIATOWEGO 

w obszarze opiniodawczo-doradczym 
 Wydział  Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego          

i Promocji Zdrowia, 
 Wydział Organizacyjny, 
  Zespół Radców Prawnych, 
 Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa, 
 Wydział Budownictwa, 
 Wydział komunikacji i Transportu, 
 Wydział Finansowy, 
  
  

 
POWIATOWY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 

 ocenia występujące i potencjalne zagrożenia mogące mieć 
wpływ na bezpieczeństwo publiczne i prognozuje te zagro-
żenia, 

 przygotowuje propozycje działań i przedstawia Staroście 
wnioski dotyczące wykonania, zmiany lub zaniechania 
działań ujętych w Powiatowym Planie Zarządzania Kryzy-
sowego,   

 przekazuje do wiadomości publicznej informacje związane 
z zagrożeniami wraz z Rzecznikiem Prasowym, 

 opiniuje  Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego. 

PODMIOT WIODĄCY 
- w zależności od rodzaju zagrożenia 

 
SZEF WŁAŚCIWEJ SŁUŻBY – kieruje bezpośrednimi 
działaniami przywracającymi stan normalnego 
funkcjonowania 
 przyjmuje i realizuje wspólny wariant działania, 
 wydaje dyspozycje podległym jednostkom, 
 ocenia skutki podejmowanych działań, 
 uzyskuje bieżące informacje, prognozy, 
 przedstawia na posiedzeniu PZZK rozwój sytuacji 

i przebieg działań, 
 koordynuje wykonywanie ustaleń PZZK, 

NA BIEŻĄCO INFORMUJE STAROSTĘ  O ROZWOJU 
SYTUACJI – poprzez  PCZK. 

 

PODMIOTY  WSPÓŁPRACUJĄCE 
 

 dokonują przeglądu własnych procedur i możliwości, 
 udzielają podmiotowi wiodącemu informacji, prognoz i innych 

form wsparcia – zgodnie z zapotrzebowaniem, 
 wydają dyspozycje podległym (nadzorowanym) jednostkom 

organizacyjnym o skierowaniu wsparcia, 
 koordynują działanie podległych (nadzorowanych) jednostek, 
 monitorują sytuację, 
 na bieżąco współpracują z podmiotem wiodącym. 
 

 
 

REJON W KLUCZBORKU ODDZIAŁU W OPOLU  GDDKIA  

 monitoruje i stan dróg i drogowych obiektów nżynierskich ,  
 wprowadza ograniczenia/zamyka drogi, 
 wyznacza objazdy, współdziała z  PCZK 

 
 
 
 
 
współdziała z  PCZK w zakresie wymiany informacji 

 

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH ODDZIAŁ TERENOWY 
OLESNO 

 monitoruje stan dróg i drogowych obiektów inżynier-
skich ,  

 wprowadza ograniczenia/zamyka drogi, 
 wyznacza objazdy, 
 współdziała z  PCZK w zakresie wymiany informacji. 

 
 

WOJEWÓDZKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ 
WODNYCH OPOLE ODDZIAŁ KLUCZBORK 

 monitoruje sytuację na ciekach wodnych, w tym stan 
wałów przeciwpowodziowych, urządzeń melioracyj-
nych itp., 

 współdziała z  PCZK w zakresie wymiany informacji. 
 

 
 

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH,  ZARZĄDZANIA KRYZYSOWE-
GO I PROMOCJI ZDROWIA 

 
 prowadzi ocenę zagrożenia dotyczącego Powioatu, 
 dostarcza niezbędnych informacji dotyczących aktualnej sytuacji 

dla potrzeb Starosty  i  PZZK, 
 koordynuje wsparcie ewakuacji dla jednostek samorządu teryto-

rialnego, 
 planuje wsparcie działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych, 
 planuje wsparcie podmiotów prowadzących działania oraz jedno-

stek samorządu terytorialnego środkami znajdującymi się           w 
magazynie sprzętu przeciwpowodziowego. 

 
 
 
 

WÓJT, BURMISTRZ,  
– DZIAŁANIA BEZPOŚREDNIE 

KOMÓRKI  ORGANIZACYJNE ODPOWIE-

DZIALNE  ZA  ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE 

 

URZĘDY: 
 GMIN; KLUCZBORK, WOŁ-

CZYN, BYCZYNA, LASOWICE 
WIELKIE  

CENTRA ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 
SĄSIEDNICH POWIATÓW 

LEGENDA: 
 
                      OBSZAR DECYZYJNY 
 
                      OBSZAR WYMIANY INFORMACJI 

 

 

WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA 
KRYZYSOWEGO 
 

STAROSTA 
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WSPÓŁDZIAŁANE ORGANÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ PODCZAS STANU KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
WNIOSKUJE DO WOJEWODY   O WPROWADZENIE STANU     

KLĘSKI  ŻYWIOŁOWEJ 
 

 realizuje przedsięwzięcia wynikające z rozporządzenia Rady 
Ministrów w sprawie wprowadzenia stanu klęski żywiołowej, 

 realizuje zadania ujęte w Powiatowym Planie Zarządzania 
Kryzysowego, 

 wnioskuje do Wojewody o zawieszenie uprawnień Wójta / 
Burmistrza                      

 wyznacza podmiot wiodący – w zależności od rodzaju zagro-
żenia, które skutkowało wprowadzeniem stanu klęski żywio-
łowej, 

 wydaje stosowne akty prawa miejscowego, 
 wprowadza czasowe ograniczenia, w tym praw człowieka                 

i obywatela, 
 koordynuje działania zaangażowanych sił organów admini-

stracji publicznej i innych podmiotów, 
 wnioskuje do Wojewody o wsparcie działań oddziałami Sił 

Zbrojnych RP. 
 

 

WYDZIAŁY I  BIURA  
STAROSTWA POWIATOWEGO 

w obszarze opiniodawczo-doradczym 
 Wydział  Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzy-

sowego   i Promocji Zdrowia, 
 Wydział Organizacyjny, 
  Zespół Radców Prawnych, 
 Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa, 
 Wydział Budownictwa, 
 Wydział komunikacji i Transportu, 
 Wydział Finansowy, 

 

POWIATOWY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 
 ocenia występujące i potencjalne zagrożenia mogące mieć 

wpływ na bezpieczeństwo publiczne i prognozuje te zagro-
żenia, 

 przygotowuje propozycje działań i przedstawia Staroście 
wnioski dotyczące wykonania, zmiany lub zaniechania dzia-
łań ujętych w Powiatowym Planie Zarządzania Kryzysowe-
go,   

 przekazuje do wiadomości publicznej informacje związane         
z zagrożeniami wraz z Rzecznikiem Prasowym, 

 opiniuje  Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego. 
 

 
 

 
 
 
 

 pełni całodobowy dyżur w celu zapewnienia przepływu informacji 
na potrzeby zarządzania kryzysowego, 

 współdziała z centrami zarządzania kryzysowego organów 
administracji publicznej, w tym powiatów sąsiednich oraz Woje-
wódzkim Centrum Zarządzania kryzysowego, 

 współdziała z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, 
poszukiwawcze i humanitarne. 
 

DZIAŁANIA BEZPOŚREDNIE  
przyjmuje informację o zdarzeniu i przekazuje ją Staroście, 

 realizuje zadania zawarte w „Regulaminie Powiatowego Centrum 
Zarządzania Kryzysowego”, 

 utrzymuje ciągłą wymianę informacji z organami (jednostkami) 
zaangażowanymi w działania, 

 

 

POWIATOWE CENTRUM                  

ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 

WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA 
KRYZYSOWEGO 

 

CENTRA ZARZĄDZANIA KRYZYSOWE-

GO SĄSIEDNICH POWIATÓW 

LEGENDA: 
 
                       OBSZAR DECYZYJNY 

 
                       OBSZAR WYMIANY INFORMACJI 

 

 

WÓJT, , BURMISTRZ, 
– DZIAŁANIA BEZPOŚREDNIE 

KOMÓRKI  ORGANIZACYJNE  ODPO-
WIEDZIALNE  ZA  ZARZĄDZANIE   
KRYZYSOWE 
 

PODMIOT WIODĄCY – DZIAŁANIA BEZPOŚREDNIE 

 
 kieruje działaniami organów administracji rządowej                    

i samorządowej w związku ze stanem klęski żywiołowej, 
 określa zakres wsparcia, 
 utrzymuje ciągłą wymianę informacji z organami, jednost-

kami zaangażowanymi w działania oraz Powiatowym Cen-
trum  Zarządzania Kryzysowego. 

 koordynuje wykonywanie ustaleń PZZK, 
NA BIEŻĄCO INFORMUJE STAROSTĘ O ROZWOJU SYTU-
ACJI – poprzez  PCZK 

 

PODMIOTY WSPÓŁPRACUJĄCE – DZIAŁANIA BEZPOŚREDNIE 
 

 udzielają podmiotowi wiodącemu informacji, prognoz                 
i innych form wsparcia – zgodnie z zapotrzebowaniem, 

 wydają dyspozycje podległym (nadzorowanym) jednostkom 
organizacyjnym o skierowaniu do wsparcia, 

 koordynują działanie podległych (nadzorowanych) jednostek, 
 monitorują sytuację, 
 na bieżąco współpracują z podmiotem wiodącym. 

 

RADA MINISTRÓW 

Wprowadza stan klęski żywiołowej 
WOJEWODA 

WNIOSKUJE  DO PREZESA RADY MINISTRÓW O 
WPROWADZENIE STANU KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ 

 

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH,  ZARZĄDZANIA KRYZYSOWE-
GO I PROMOCJI ZDROWIA 

 
 prowadzi ocenę zagrożenia dotyczącego Powiatu, 
 dostarcza niezbędnych informacji dotyczących aktualnej sytuacji 

dla potrzeb Starosty  i  PZZK, 
 koordynuje wsparcie ewakuacji dla jednostek samorządu teryto-

rialnego, 
 planuje wsparcie działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych, 
planuje wsparcie podmiotów prowadzących działania oraz jednostek 
samorządu terytorialnego środkami znajdującymi się   w magazynie 
sprzętu przeciwpowodziowego 
 
 

URZĘDY: 
 

 GMIN, ; KLUCZBORK, WOŁCZYN, 

BYCZYNA, LASOWICE WIELKIE 

STAROSTA 
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WSPÓŁDZIAŁANE ORGANÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ PODCZAS STANU WYJĄTKOWEGO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

 obwieszcza wprowadzenie stanu wyjątkowego, 
 kieruje realizacją stosownych zadań ujętych w rozporządzeniu 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie wprowadzenia 
stanu wyjątkowego: 

 wprowadza szczegółowe ograniczenia wolności i praw czło-
wieka i obywatela i egzekwuje ich wykonanie na terenie woje-
wództwa, 

 wnioskuje o zawieszenie organów jednostek samorządu tery-
torialnego i wyznaczenie komisarza rządowego, 

 ogranicza działalność edukacyjną, 

 wprowadza cenzurę, 

 wydaje decyzje w sprawach odosobnienia  

 wyznacza podmiot wiodący – w zależności od rodzaju zadań 
zawartych w ww. rozporządzeniu oraz zagrożenia, które skut-
kowało wprowadzeniem stanu wyjątkowego, 

 koordynuje i kontroluje funkcjonowanie administracji rządowej         
i samorządowej, 

 wydaje stosowne akty prawa miejscowego, 
 koordynuje działania zaangażowanych sił organów administracji 

publicznej i innych podmiotów, 
 wnioskuje o wsparcie działań oddziałami Sił Zbrojnych RP. 

 

 

 
POWIATOWY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 

 ocenia występujące i potencjalne zagrożenia mogące mieć 
wpływ na bezpieczeństwo publiczne i prognozuje te zagro-
żenia, 

 przygotowuje propozycje działań i przedstawia Staroście 
wnioski dotyczące wykonania, zmiany lub zaniechania dzia-
łań ujętych w Powiatowym Planie Zarządzania Kryzysowe-
go,   

 przekazuje do wiadomości publicznej informacje związane         
z zagrożeniami wraz z Rzecznikiem Prasowym,   

 opiniuje  Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego. 
 
 

 

 
 pełni całodobowy dyżur w celu zapewnienia przepływu informacji 

na potrzeby zarządzania kryzysowego, 
 współdziała z centrami zarządzania kryzysowego organów 

administracji publicznej, w tym powiatów sąsiednich oraz woje-
wódzkim centrum Zarządzania kryzysowego, 

 współdziała z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, 
poszukiwawcze i humanitarne. 
 

DZIAŁANIA BEZPOŚREDNIE  
przyjmuje informację o zdarzeniu i przekazuje ją Staroście, 

 realizuje zadania zawarte w „Regulaminie Powiatowego Centrum 
Zarządzania Kryzysowego”, 

 utrzymuje ciągłą wymianę informacji z organami (jednostkami) 
zaangażowanymi w działania, 

 

 
 

 

POWIATOWE CENTRUM                  

ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 

RZĄDOWE CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA 
 

CENTRA ZARZĄDZANIA KRYZYSOWE-

GO SĄSIEDNICH POWIATÓW 

LEGENDA: 
 
                       OBSZAR DECYZYJNY 

 
                       OBSZAR WYMIANY INFORMACJI 

 

 

WÓJT, BURMISTRZ, 
– DZIAŁANIA BEZPOŚREDNIE 

 
KOMÓRKI  ORGANIZACYJNE ODPOWIE-
DZIALNE  ZA 
 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE 

PODMIOT WIODĄCY – DZIAŁANIA BEZPOŚREDNIE 

 
 kieruje działaniami organów administracji rządowej                    

i samorządowej w związku ze stanem wyjątkowym, 
 określa zakres wsparcia, 
 utrzymuje ciągłą wymianę informacji z organami, jednost-

kami zaangażowanymi w działania oraz  
NA BIEŻĄCO INFORMUJE WOJEWODĘ O ROZWOJU SYTU-
ACJI – poprzez WCZK. 

 

PODMIOTY WSPÓŁPRACUJĄCE – DZIAŁANIA BEZPOŚREDNIE 
 

 udzielają podmiotowi wiodącemu informacji, prognoz                 
i innych form wsparcia – zgodnie z zapotrzebowaniem, 

 wydają dyspozycje podległym (nadzorowanym) jednostkom 
organizacyjnym o skierowaniu do wsparcia, 

 koordynują działanie podległych (nadzorowanych) jednostek, 
 monitorują sytuację, 
 na bieżąco współpracują z podmiotem wiodącym. 

 

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
 SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

 
WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH,  ZARZĄDZANIA KRYZYSOWE-

GO I PROMOCJI ZDROWIA 
 
 prowadzi ocenę zagrożenia dotyczącego Powioatu, 
 dostarcza niezbędnych informacji dotyczących aktualnej sytuacji 

dla potrzeb Starosty  i  PZZK, 
 koordynuje wsparcie ewakuacji dla jednostek samorządu teryto-

rialnego, 
 planuje wsparcie działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych, 
planuje wsparcie podmiotów prowadzących działania oraz jednostek 
samorządu terytorialnego środkami znajdującymi się w magazynie 
sprzętu przeciwpowodziowego 
 
 

URZĘDY: 
 

 GMIN; KLUCZBORK, WOŁCZYN, 
BYCZYNA, LASOWICE WIELKIE 

  

RADA MINISTRÓW 

WOJEWODA 
 

-- Skutecznie wykonuje zadania publiczne                    
i realizuje działania wynikające z przepisów                              
o wprowadzeniu stanu wyjątkowego,                   
-- na polecenie Wojewody może wykonywać  
czynności techniczne niezbędne do prowadze-
nia cenzury 

 

może wykonu 

  

STAROSTA 
 

WOJEWÓDZKIE CENTRU ZARZĄDZANIA 
KRYZYSOWEGO 

 



 

410 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Załączniki  do Standardowych Procedur Operacyjnych 
od 23 do 42 
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ZAŁĄCZNIK 23 

WYKAZ  MEDIÓW 

Lp. 

Rozgłośnie radiowe i telewizyjne 

(regionalne, lokalne) 

Prasa  

(regionalna, lokalna) 

Nazwa rozgłośni Adres rozgłośni  Tytuł prasowy Adres dziennika 

1. 

Polskie Radio Regionalna Rozgło-

śnia w Opolu  

"RADIO OPOLE" S.A. 

 

Opole ul. Strzelców Bytomskich 8 

Tel.4013100, fax 4543656 

e-mail: biuro@radio.opole.pl 

Dyżurny telefon 

automatyczna sekretarka): 

800 30 50 50 - bezpłatny 

774 23 22 33 

"Nowa Trybuna Opolska" 

45-086 Opole ul. Powstańców Śl. 9 

tel. 4432500 centrala, 

faks 4432515 

www.nto.pl 

e-mail:nto@nto.pl 

tel. 4432510 sekr. Prezesa i red. nacz. 

Redakcja w Kluczborku: 

4471360 

Dziennikarz na powiat kluczborski: 

Mirosław Dragon 

mdragon@nto.pl   

tel. 34 3582281   

tel. 510 026 553 

2. Radio Doxa 

Opole ul. Koraszewskiego  7-9 

Tel.4566700-sekretariat, 

Tel.4566777 – antena, 

e-mail:radio@doxa.fm 

"Gazeta Opole" 

(dodatek lokalny w "Gazecie 

Wyborczej") 

Opole ul. Kościuszki 1 

tel.4012012, 

e-mail:listy@opole.agora.pl, 

red. naczelny 

mail:leszek.frelich@opole.agora.pl  

3. Radio RMF MAXXX  

Opole, ul. Ozimska 19 pok.900 

Tel.4532772, 

e-mail:opole@rmfmaxxx.pl, 

 

Biura Reklamy NTO w Oleśnie  

(dla Powiatu Kluczborskiego) -

komunikaty, ogłoszenia zamiesz-

czane na łamach Nowej Trybuny 

Opolskiej 

Biura Reklamy NTO w Oleśnie 

przy ul. Wolności 8 

Eliza Ziębicka 

tel./fax: 34 359 78 85 

tel.kom: 507 409 514 

e-mail: eziebicka@nto.pl 
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4. Radio Złote Przeboje 0'Le  

Opole ul. Kościuszki 1 

Tel. 401 22 04 

Tel. 401 22 00 antena 

e-mail:opole@zloteprzeboje.pl 

"Kulisy Powiatu Kluczbork-

Olesno" 

Praszka, ulica Senatorska 3 

tel. 34  3588774,  

tel. 603 851 414 

e-mail:Kulisypowiatu@interia.pl 

e-mail: redakcja_pro@o2.pl 

Dziennikarz na powiat kluczborski 

Wojciech Dobrowolski 

e-mail: wojciechdobrowolski@wp.pl 

tel. 691 750 928 

5. Radio ESKA Opole 

ul. Piastowska 4/4 

45-081 Opole 

Tel. (77) 453 74 44 

sekretariat.opole@eska.pl 

Spiker - Tygodnik lokalny 

Kluczbork- Olesno 

 

Redaktor naczelny  

Jacek Placety 

jacekplacety@wp.pl 

tel. 77 550 77 02 

6. Radio Opole 

Oddział Kluczbork ul. Jagiellońska 1 

Piotr Wrona - 509 893 709,  

e-mail: piotr.wrona@radio.opole.pl; 

e-mail: kluczbork@radio.opole.pl 

Strona Internetowa Starostwa 

Powiatowego w Kluczborku 
www.powiatkluczborski.pl   

7. Telewizja Polska S.A. Oddział               

w Opolu 

Opole ul. Szpitalna 1   

tel. 4232783,  4232787 - redakcja 

redakcja.opolska@tvp.pl 

tel. 4232791 - sekretariat 

sekretariat.opole@tvp.pl 

Strony Internetowe urzędów 

gmin powiatu kluczborskiego 

www.kluczbork.eu 

www.wolczyn.pl 

www.byczyna.pl 

www.lasowicewielkie.pl 

8. Z.T.K. „Tele - Kab”  

Kluczbork 

ul. Grunwaldzka 28, 

ul. Morcinka 11a 

tel.4186738, 

e-mail: biuro@telekab.pl 

 Portal internetowy 

www. 24powiat.pl 

kontakt@24powiat.pl   

gg 1033878 

9. „Eden” -Telewizja Kablowa 

Kluczbork, ul. Mickiewicza 14 biuro 

Tel. 4142488, pn- śr – pt 17.00-19.00 

ul. Żeromskiego 6 studio 

tel.4184490, 

e-mail:marper1@plusnet.pl  

  

10. „Eden” -Telewizja Kablowa Byczyna ul. Wałowa 30a tel. 4142488   

mailto:jacekplacety@wp.pl
mailto:kluczbork@radio.opole.pl
http://www.powiat/
mailto:redakcja.opolska@tvp.pl
http://www.kluczbork.eu/
http://www.wolczyn.pl/
http://www.byczyna.pl/
mailto:kontakt@24powiat.pl
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Załącznik 24                                                                             Projekt 

                                                                  Kluczbork, dnia …………………………  

 

STAROSTWO POWIATOWE W KLUCZBORKU 

POWIATOWE CENTRUM  ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 

 

Redakcje prasy radia i telewizji 

KOMUNIKAT  (PRASOWY)  Nr lp. /d/m/r (1/23/08/11)  

dotyczy : ……………………………. 

INFORMUJEMY, ŻE: 

Dnia…………………. o godzinie…………………………                                                                              
w miejscowości………………gmina…………...................... 

nastąpiło (wykryto)…………………………………………………………………………………….. 

PODJĘTE DZIAŁANIA: 

- działania podjęte przez służby oraz przez PCZK, 

- nr telefonu kontaktowego  (jeśli został uruchomiony). 

TREŚĆ KOMUNIKATU DO EMISJI: 

(obligatoryjny komunikat w przypadku wydania przez wojewodę rozporządzenia lub obwiesz-
czenia, z podaniem podstawy prawnej) 

WSKAZÓWKI DLA LUDNOŚCI: 

(kilka podstawowych informacji nt. postępowania w danej sytuacji) 

KONTAKT: 

Starostwo Powiatowe w Kluczborku, Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, 
Kluczbork ul. Katowicka1  (Komenda Powiatowa PSP w Kluczborku) 

Imię i Nazwisko………………………………….. (możliwe podanie kilku osób) 

Funkcja (Sekretarz Powiatu, dyżurny PCZK, itp.) 

Numer telefonu …………………………………………. 

Numer telefonu komórkowego …………………………. 

e-mail:…………………………………………………… 

Następny komunikat przewidywany jest (dnia) …………… godz. ………… 

Komunikat(y) dostępne są na stronie www.powiatkluczborskii.pl 

http://www.powiatkluczborskii.pl/
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Załącznik 25 

ZADANIA W ZAKRESIE INFORMOWANIA: 

I. Rola Starosty Kluczborskiego w zakresie informowania: 

 Występuje przed mediami jako główny mówca (lub powierza tę rolę Rzecznikowi 

Prasowemu ). 

 Ostatecznie zatwierdza uwalniane informacje i instrukcje (lub powierza to zadanie 

Rzecznikowi Prasowemu). 

 Określa miejsce konferencji prasowych (np. sala narad lub konferencyjna                  

Starostwa Powiatowego). 

 Zatwierdza wdrożenie specjalnych rozwiązań w celu zapewnienia zbieżności              

(zgodności) informacyjnej mediów. 

 

II. Zadania Rzecznika Prasowego: 

 Zbieranie i tworzenie komunikatów, monitorowanie i kontrola pogłosek;        

uczestnictwo w naradach Powiatowego Zespołu  Zarządzania Kryzysowego 

 Współpraca z mediami (wysyłanie informacji i komunikatów; organizacja          kon-

ferencji prasowych) 

 Współpraca z PZZK i PCZK 

 

III. Rola Rzecznika Prasowego: 

 Kieruje wszystkimi aspektami informowania ludności w imieniu Starosty 

Kluczborskiego. 

 Przejmuje wszystkie funkcje informowania ludności delegowane przez Starostę. 

 Zapewnia terminowe przygotowanie materiałów informacyjnych                             

i ich rozpowszechnienie. 

 Umożliwia ludności uzyskanie dodatkowych informacji i przekazanie uwag            

(np. za pośrednictwem tzw. gorącej linii informacyjnej). 

 Może utworzyć centrum informowania o pomocy społecznej i współdziałania          

ze służbami informacyjnymi o pomocy społecznej Polskiego Czerwonego Krzyża, 

Caritasu . 

 Współdziała z odpowiednimi osobami funkcyjnymi w celu uzyskania niezbędnych 

informacji. 

 Zapewnia zbieranie niezbędnych informacji i terminowe przygotowanie 

komunikatów prasowych. 

 Prowadzi odprawy dla rzeczników udających się na miejsce zdarzenia. 

 Planuje konferencje prasowe, wywiady i inne spotkania z mediami. 

 Nadzoruje działalność centrum medialnego. 

 Nadzoruje monitorowanie prasy i innych mediów pod kątem dokładności 

(rzetelności). 

 Koordynuje działalność kontroli pogłosek. 

 Uzyskuje pomoc mediów w upowszechnieniu informacji dla potencjalnych 

darczyńców o istniejących potrzebach, zbędnych przedmiotach, które nie powinny 

być dostarczane, kontach, na które można wpłacać gotówkę i innych sprawach 

związanych z darowiznami. 

 Prowadzi chronologiczny zapis ważniejszych zdarzeń. 
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IV. Rola mediów lokalnych: 

 Przechowują pakiety informacji kryzysowych w celu ich upowszechnienia                   

na żądanie Rzecznika Prasowego. 

 Weryfikują meldunki z miejsca zdarzenia z Rzecznikiem Prasowym. 

 Współdziałają w przedsięwzięciach powszechnego szkolenia ludności. 

 

V. Rola administratora szkolnictwa: 

1. Rozpowszechnia informacje kryzysowe w szkołach. 

 

VI. Rola organizacji ochotniczych: 

1. Zapewniają wsparcie dla obsługi telefonów informacyjnych, na prośbę koordynatora 

informowania ludności. 

2. Zapewniają pomoc w rozprowadzeniu drukowanych materiałów informacyjnych,         

na prośbę koordynatora informowania ludności. 

 

VII. Zadania wszystkich zaangażowanych organizacji: 

1. Dostarczają informacji żądanych przez Rzecznika Prasowego. 

2. Uzgadniają wszystkie komunikaty prasowe związane z sytuacją kryzysową                 

z Rzecznikiem Prasowym. 

3. Zapewniają swoich rzeczników (przedstawicieli) w celu wsparcia działań 

informowania ludności na prośbę Rzecznika Prasowego 

4. Wszelkie zapytania mediów przedstawiają Rzecznikowi Prasowemu. 
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Załącznik 26 
 
 
USTAWA z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych 

aktów prawnych (Dz. U. 2015. 1484 z późn. zm), 
 

Art. 13. W wojewódzkim dzienniku urzędowym ogłasza się: 
 1) akty prawa miejscowego stanowione przez wojewodę i organy administracji niezespolonej; 
 2) akty prawa miejscowego stanowione przez sejmik województwa, organ powiatu                

oraz organ gminy, w tym statuty województwa, powiatu i gminy; 
 3) statuty związków międzygminnych oraz statuty związków powiatów; 
 4) akty Prezesa Rady Ministrów uchylające akty prawa miejscowego stanowionego               

przez wojewodę i organy administracji niezespolonej; 
 5) wyroki sądu administracyjnego uwzględniające skargi na akty prawa miejscowego             

stanowionego przez: wojewodę i organy administracji niezespolonej, organ samorządu 
województwa, organ powiatu i organ gminy; 

 6) porozumienia w sprawie wykonywania zadań publicznych zawarte: 
a) między jednostkami samorządu terytorialnego, 
b) między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej; 

 7) uchwały budżetowe gminy, powiatu i województwa oraz sprawozdanie z wykonania             
budżetu gminy, powiatu i województwa; 

 8) obwieszczenia o wygaśnięciu mandatu wójta (burmistrza, prezydenta miasta)                       
oraz o rozwiązaniu sejmiku województwa, rady powiatu lub rady gminy; 

8a) rozstrzygnięcia nadzorcze dotyczące aktów prawa miejscowego stanowionych                  
przez jednostki samorządu terytorialnego; 

 9) statut urzędu wojewódzkiego; 
10) inne akty prawne, informacje, komunikaty, obwieszczenia i ogłoszenia, jeżeli                          

tak stanowią przepisy szczególne. 
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Załącznik 27 

WZÓR 

Zarządzenie    Nr…….. /20…. 

Starosty         Kluczborskiego 

                                          z dnia ………………………….. 20….  r. 

 

w sprawie ogłoszenia pogotowia / alarmu przeciwpowodziowego  

         Na podstawie art. 81 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U. z 2015 r. 

poz. 469 z późn. zm.) oraz art. 34 ust. 1a  ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie 

powiatowym (Dz. U.2015.1445 z późn zm.) w związku ze wzrostem stanów wód w rzekach 

/ aktualną sytuacją hydrologiczną, oraz niekorzystnymi prognozami pogody zarządzam            

co następuje: : 

§ 1 Wprowadzam stan pogotowia przeciwpowodziowego /alarmu powodziowego                        

z dniem............ od godziny......... dla następujących  gmin …./ powiatu kluczborskiego: 

§ 2. 1. W gminach, w których wprowadzono pogotowie przeciwpowodziowe/ alarm              

przeciwpowodziowy należy w szczególności: 

-   sprawdzić  system alarmowania i ostrzegania ludności, 

-  podać informację mieszkańcom o ogłoszeniu pogotowia przeciwpowodziowego, 

-  monitorować: poziom wód w rzekach i urządzenia hydrotechnicznych we współpracy      

z zarządcami tych obiektów, 

-  przygotować siły i środki do udziału w akcji przeciwpowodziowej i mieć je gotowe            

do użycia, 

   - wprowadzić pełnienie całodobowych dyżurów w celu zapewnienia przepływu informacji                         

na  potrzeby zarządzania kryzysowego, 

-   składać  do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Kluczborku okresowych meldunków     

    w formie:  

    elektronicznej: z rozwoju sytuacji dwa razy na dobę: (przykładowo): 

–  do godziny 7.00 z godziny  6.00 

–  do godziny 19.00  z godziny 18.00  

–  w sytuacjach nadzwyczajnych – natychmiast. 

§ 4.  Wykonanie Zarządzenia Szefowi Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,        

Sekretarzowi Powiatu. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w środkach     

masowego przekazu. 

                                                                                         Starosta Kluczborski 
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Uwaga: Treść paragrafów 1 i 2 dostosować  w zależności od tego czy będzie ogła-

szany: 

1. tylko stan pogotowia przeciwpowodziowego, 

2. tylko stan alarmu przeciwpowodziowego, 

3. oba w/w stany na raz 

 

Otrzymują: 

1. Burmistrzowie Miast i Wójt Gmin Powiatu Kluczborskiego: ……….. 

2. Szef Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. 

Do wiadomości: 

a. Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody OUW, 

b. Centra Zarządzania Kryzysowego powiatów ościennych w Opolu, Namysłowie i Oleśnie. 

c. Kierownik Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu Oddział w Kluczborku. 

d. Komendant Powiatowy PSP w Kluczborku. 

e. Komendant Powiatowy Policji w Kluczborku. 

f. Państwowy  Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kluczborku. 

g. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kluczborku. 

h. Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Kluczborku. 

i. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego. 
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Załącznik 28 

     WZÓR 

Zarządzenie Nr ……..  / 20….. 

Starosty       Kluczborskiego 

z dnia …………………………..20…..   r. 

w sprawie odwołania pogotowia / alarmu przeciwpowodziowego. 

        Na podstawie art. 81 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U. z 2015 r. poz. 469            

z późn. zm.)  oraz art. 34 ust. 1a  ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie                

powiatowym (Dz. U.2015.1445 z późn zm.) w związku  ze stałą poprawą sytuacji powodziowej              

i systematycznym zmniejszeniem się stanu wody w rzece/ rzekach oraz korzystną prognozą pogody   

na najbliższy okres zarządzam co następuje: 

§ 1. Odwołuje się pogotowie przeciwpowodziowe / alarm przeciwpowodziowy od godziny ……..  dnia   

20.. r. dla gminy / powiatu: 

- ………………. 

- ………………. 

§ 2. Burmistrz Miasta ……….. /  Wójt Gminy ……… utrzymają gotowość w zakresie monitorowania  

zagrożenia powodziowego oraz gotowości do podejmowania działań w przypadku jego ponownego 

wystąpienia. 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Szefowi Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu. 

 

                                                                                          Starosta Kluczborski 

 

Otrzymują: 

3. Burmistrzowie Miast i Wójt Gmin Powiatu Kluczborskiego: ……….. 
4. Szef Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. 

Do wiadomości: 

a. Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody OUW, 
b. Centra Zarządzania Kryzysowego powiatów ościennych w Opolu, Namysłowie i Oleśnie. 
c. Kierownik Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu Oddział w Kluczborku. 
d. Komendant Powiatowy PSP w Kluczborku. 
e. Komendant Powiatowy Policji w Kluczborku. 
f. Państwowy  Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kluczborku. 
g. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kluczborku. 
h. Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Kluczborku. 
i. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego. 
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Załącznik 29 

 
                                                                  Załącznik  Nr 1 

                                                                                     do Zarządzenia Nr 15/ 2009 
                                                                               Starosty Kluczborskiego 

                                                                                                        z dnia 12 marca 2009r. 
 
 
 

 

Regulamin 

 Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 

 

Rozdział I 

 

                                                Postanowienia ogólne. 

 

§ 1. Regulamin Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego zwanego dalej Zespołem, określa 

szczegółowe zadania Zespołu, sposób funkcjonowania, zakres obowiązków osób funkcyjnych, tryb  

pracy Zespołu, sposób dokumentowania jego działań i prac oraz inne postanowienia związane z pracą 

Zespołu. 

 

§ 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 

1) Powiecie - należy przez to rozumieć Powiat Kluczborski, 

2) Starostwie - należy przez to rozumieć Starostwo Powiatowe w Kluczborku, 

3) Zespole – należy przez to rozumieć Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego 

4) Szef Zespołu - należy przez to rozumieć Szefa Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego - 

Wicestarostę Kluczborskiego, 

5) Członek Zespołu - należy przez to rozumieć kierowników komórek organizacyjnych oraz pracowników 

na samodzielnych stanowiskach Starostwa, kierowników powiatowych inspekcji, służb i straży, dyrekto-

rów oraz pracowników jednostek administracji publicznej i innych jednostek organizacyjnych, a gdy         

oni osobiście nie mogą pełnić obowiązków służbowych, ich zastępców lub inne osoby posiadające pi-

semne pełnomocnictwa, 

 

§ 3. Zespół działa na podstawie: 

1) ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym ( Dz. U.  89, poz. 590), 

2) ustawy z dnia 18 kwietnia 2002r. o stanie klęski żywiołowej ( Dz. U. Nr 62, poz. 558   z późn. zm.), 

3) Zarządzenia Nr 15/2009 Starosty Kluczborskiego z dnia 12 marca 2009r. w sprawie powołania              

Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, 

4) Powiatowego Planu Reagowania Kryzysowego, 

5) rocznego planu pracy, 

6) niniejszego regulaminu, 

7) aktów prawnych i normatywnych regulujących działanie administracji publicznej, służb, inspekcji            

i straży.   

 

§ 4. Starosta, przy pomocy Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, wykonuje zadania w cza-

sie  wystąpienia sytuacji kryzysowej, w celu zapobieżenia  skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia 

oraz w czasie wojny. 
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Rozdział II 

 

                Zadania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. 

 

§ 5. 1. W celu przeciwdziałania wystąpieniu lub zaistnieniu zdarzeń kryzysowych dotyczących sytuacji 

kryzysowych, klęski żywiołowej lub  ich usunięcia i innych stanów nadzwyczajnych Zespół pracuje             

w fazach zapobiegania, przygotowywania, reagowania i odbudowy. 

2. W fazie zapobiegania Zespół podejmuje działania redukujące lub eliminujące prawdopodobieństwo 

wystąpienia sytuacji kryzysowej oraz klęski żywiołowej lub zdarzenia o znamionach klęski żywiołowej 

albo w znacznym stopniu ograniczającym ich skutki, a szczególności :  

a) analizowanie wszystkich potencjalnych zagrożeń możliwych do wystąpienia na obszarze powiatu, 

b) skatalogowanie i ocena  elementów  infrastruktury  technicznej, środowiska  naturalnego  oraz  grup          

i środowisk społecznych szczególnie wrażliwych na skutki wystąpienia sytuacji kryzysowej oraz klęsk 

żywiołowych lub zdarzeń o znamionach klęski żywiołowej, 

c) analiza  i  ocena  funkcjonujących  aktów  prawnych  pod  kątem  prawidłowości i  skuteczności             

oraz aktualności zawartych w nich rozwiązań prawnych z zakresu bezpieczeństwa narodowego, 

d) monitorowanie i udział w procesie planowania zagospodarowania przestrzennego w aspekcie               

rejonów, obszarów i stref szczególnie podatnych na negatywne skutki klęsk żywiołowych lub zdarzeń            

o znamionach klęski żywiołowej, 

e) planowanie  środków  finansowych  oraz  trybu  i  źródeł  ich  pozyskiwania  -  przeznaczonych             

na finansowanie przedsięwzięć realizowanych we wszystkich fazach prac Zespołu. 

3. W fazie przygotowania Zespół podejmuje działania planistyczne w zakresie sposobu reagowania          

w warunkach wystąpienia sytuacji kryzysowej oraz klęski żywiołowej lub zdarzenia o znamionach  klęski 

żywiołowej, a także zabezpieczenia niezbędnych sił  i środków do działań ratowniczych między innymi 

poprzez organizowanie i prowadzenie gier decyzyjnych i ćwiczeń w celu przygotowania  członków           

Zespołu i sił ratowniczych do skoordynowanego i skutecznego prowadzenia działań,                                      

a w szczególności :  

a) opracowanie  i  aktualizowanie Powiatowego  Planu  Reagowania  Kryzysowego i  wszystkich             

dokumentów uzupełniających, 

c) bieżące monitorowanie stanu organizacji i możliwości rozwinięcia stanowiska pracy Zespołu                  

w obiekcie zastępczym oraz awaryjnego ruchomego centrum kierowania, 

d) opracowanie, weryfikacja i aktualizowanie rozwiązań organizacyjno prawnych oraz technicznych         

z zakresu komunikacji (łączności) pomiędzy wszystkimi ogniwami organizacyjnymi systemu zarządzania 

i reagowania kryzysowego, monitorowania zagrożeń i ich skutków, utrzymania   w gotowości                   

systemu ostrzegania i alarmowania, 

e) przygotowanie zasad wymiany informacji, ich formy i zakresu w relacjach ze wszystkimi jednostkami 

organizacyjnymi zaplanowanymi do udziału w pracach Zespołu, obejmujących wszystkie fazy pracy 

Zespołu (wszystkie fazy zarządzania kryzysowego), 

g) opracowanie, aktualizowanie i tworzenie zgodnie z potrzebami bieżącymi baz danych teleadreso-

wych, materiałowo  -  sprzętowych, medycznych, itp. określających wielkość poszczególnych kategorii 

zasobów ludzkich, środków i materiałów na potrzeby prowadzonych akcji ratowniczych oraz zabezpie-

czenia potrzeb ludności, 

h) planowanie, koordynowanie  i  udział  w  realizacji  procesu  szkolenia  struktur reagowania             

kryzysowego oraz sił ratowniczych, 

i) przygotowanie warunków i rozwiązań organizacyjno – prawnych zabezpieczających koordynację  

pomocy humanitarnej dla ludności poszkodowanej, 

j) określenie   zasad   i  kreowanie   polityki  informacyjnej   z   zakresu   realizowanych   przez  Starostę 

i wszystkie elementy organizacyjne systemu zarządzania i reagowania kryzysowego przedsięwzięć          

na rzecz   systemu  bezpieczeństwa narodowego  w powiecie, 

k)  przygotowanie pakietu aktów prawnych niezbędnych do zabezpieczenia warunków do właściwego 

kierowania przez Starostę działaniami prowadzonymi w celu zapobieżenia skutkom wystąpienia              

sytuacji kryzysowej oraz klęski żywiołowej lub zdarzenia o znamionach klęski żywiołowej i ich usunięcia  

na obszarze powiatu, 
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l) analizowanie  przebiegu  działań  ratowniczych  i  odbudowy  prowadzonych  w  przeszłości              

na  terenie powiatu i poza jego obszarem oraz wyciąganie wniosków zapewniających sprawne                     

i skuteczne prowadzenie działań w przyszłości, 

m)  określanie oraz zabezpieczanie potrzeb materiałowo - technicznych i finansowych niezbędnych     

do realizacji przyjętych zadań. 

4. W fazie reagowania Zespół podejmuje działania polegające zapewnieniu wszechstronnej pomocy 

poszkodowanym, zatrzymaniu lub zahamowaniu rozwoju zjawisk i zdarzeń wywołujących straty                    

i zniszczenia oraz ograniczenia ich zasięgu, a w szczególności :  

a) podjęcie procesu czynnej koordynacji działań ratowniczych i porządkowo-ochronnych                          

prowadzonych przez jednostki organizacyjne zaangażowane w reagowanie kryzysowe  na obszarze 

powiatu, 

b)  podjęcie pracy w układzie całodobowym w składzie grup roboczych o charakterze stałym                    

i roboczym z zapewnieniem zmianowości pracy osób wchodzących w ich skład, 

c) uruchomienie wszystkich systemów, struktur ratowniczych i procedur w celu zabezpieczenia            

możliwości realizacji przez Starostę funkcji kierowania w warunkach stanu klęski żywiołowej                       

lub zdarzenia o znamionach klęski żywiołowej na obszarze województwa lub kraju, 

d) zabezpieczenie procesu stałej, całodobowej wymiany informacji w zakresie zagrożeń                              

i podejmowanych (podjętych) działań oraz współdziałanie ze służbami (zespołami) innych organów ad-

ministracji publicznej, resortów, organizacji pozarządowych i społecznych, 

e) monitorowanie zagrożeń i ich skutków oraz prognozowanie ich dalszego rozwoju, 

f) wypracowanie optymalnych propozycji decyzji i rozwiązań operacyjno  -  taktycznych mających        

na celu właściwe i skuteczne wykorzystanie znajdujących się w dyspozycji sił i środków ratowniczych 

oraz korygowanie przebiegu działań, 

g) korygowanie działań w ramach procesu ewakuacji oraz z zakresu pomocy społecznej                              

i humanitarnej, stworzenia doraźnych warunków do przetrwania osób poszkodowanych, ze szczegól-

nym zwróceniem uwagi na pomoc medyczną i opiekę psychologiczną, 

h) wyegzekwowanie   na   wszystkich   poziomach   zarządzania   kryzysowego   oraz   uruchomienie  

na szczeblu Powiatu punktów informacyjnych dla ludności, 

i) koordynacja procedur związanych z dysponowaniem sił i środków na potrzeby akcji ratowniczych           

ze szczebla centralnego, w tym znajdujących się w dyspozycji Ministra Obrony Narodowej                      

oraz ze źródeł zagranicznych, 

j) wprowadzenie w życie   pakietu   aktów   prawnych   niezbędnych   do   zabezpieczenia  warunków  

do właściwego kierowania przez Starostę działaniami prowadzonymi w celu    zapobieżenia skutkom 

klęski żywiołowej i ich usunięcia  na obszarze powiatu, 

k) przyjmowanie meldunków i informacji o stanie realizacji poszczególnych zadań, 

l)  opracowywanie raportu z prowadzonych działań. 

5. W fazie odbudowy Zespół podejmuje działania w celu odtworzenia zdolności do reagowania,             

obejmujące siły i środki ratownicze, techniczno  -  budowlaną strukturę ochronną i alarmową, telekomu-

nikacyjną, energetyczną, paliwową, transportową i zabezpieczającą dostarczenie wody                             

oraz struktur organizacyjnych i powiązań funkcjonalnych między nimi, a w szczególności: 

a) nadzorowanie procesu szacowania szkód oraz opiniowanie wniosków uprawnionych organów                     

i instytucji o udzielenie pomocy finansowej i rzeczowej, na usunięcie strat i szkód wywołanych sytuacją 

kryzysową oraz klęską żywiołową lub  zdarzeniem  o znamionach klęski żywiołowej, 

b) zapobieganie powstawaniu wtórnych zagrożeń spowodowanych sytuacją kryzysową, skutkami              

klęski  żywiołowej, 

c) zapewnienie dostatecznych warunków życia ludności poszkodowanej, 

d) monitorowanie systemu pomocy społecznej oraz dystrybucji środków pochodzących z pomocy            

humanitarnej na rzecz ludności poszkodowanej, 

e) monitorowanie możliwości systemu służby zdrowia w zakresie leczenia i rehabilitacji ludności             

poszkodowanej, 

f) monitorowanie prawidłowości i skuteczności funkcjonowania instytucji ubezpieczeniowych i procesu 

wypłat świadczeń odszkodowawczych na rzecz  instytucji  i osób fizycznych, 
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g)  podjęcie  przedsięwzięć  skutkujących  odtworzeniem  sił, środków  i  zasobów  służb                   

ratowniczych, do poziomu gwarantującego osiągnięcie ich pełnej gotowości i zdolności do działań, 

h) koordynowanie i  monitorowanie    przedsięwzięć     realizowanych    na    wszystkich    poziomach 

administracji związanych z przywróceniem sprawności infrastruktury technicznej, budowlanej, transpor-

towej, łącznościowej, systemu zaopatrzenia ludności, produkcji przemysłowej i usług, oświaty                 

i wychowania, kultury i sztuki, 

i)  koordynowanie i monitorowanie przedsięwzięć realizowanych na wszystkich poziomach administracji 

związanych z przywróceniem równowagi i bezpieczeństwa ekologicznego  i pierwotnego stanu środowi-

ska naturalnego, 

j) opracowanie ocen, opinii i analiz oraz niezbędnej dokumentacji sprawozdawczej, w celu wypracowa-

nia i podjęcia realizacji wniosków i zaleceń mających na celu zmniejszenie w przyszłości podatności 

powiatu, jako całości na negatywne skutki klęski żywiołowej, zdarzenia o znamionach klęski                

żywiołowej lub innego nadzwyczajnego zagrożenia, 

k) opracowanie projektów  prawnych  i   propozycji   zmian   organizacyjnych   mających    na   celu 

podniesienie sprawności i skuteczności działań aparatu administracyjnego, służb ratowniczych i instytu-

cji w warunkach klęski żywiołowej, zdarzenia o znamionach klęski żywiołowej lub innego                           

nadzwyczajnego zagrożenia, 

l) zmodyfikowanie  i  aktualizacja  planów  reagowania  kryzysowego, ocen  zagrożenia                              

i  dokumentów pochodnych, 

m) opracowanie wniosków Starosty Kluczborskiego w tym wystąpienia z wnioskiem  o pomoc.  

 

§ 6. Grupa Planowania Cywilnego realizuje zadania w zakresie: 

1) koordynacji  przedsięwzięć planistycznych z udziałem służb powiatowych związanych                              

z  opracowaniem, aktualizacją  Powiatowego Planu Reagowania Kryzysowego oraz jego zgodności           

z „ Planem  operacyjnym funkcjonowania Powiatu na okres zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa 

państwa, kryzysu polityczno – militarnego i wojny”  i  „Planem operacyjnym ochrony przed powodzią 

Powiatu Kluczborskiego”, 

     2) planowania wsparcia organów kierujących działaniami na niższym szczeblu administracji  publicznej, 

3) opracowania  koncepcji  oraz  planu  rozwinięcia  Zespołu  na  zastępczych  miejscach  pracy              

oraz  w awaryjnym ruchomym centrum kierowania, 

4) opracowywanie programów i procedur reagowania, 

5) sporządzanie projektów wniosków do Wojewody Opolskiego o wprowadzenie stanu klęski                    

żywiołowej, 

6)  nadzór nad sporządzaniem  raportów  odbudowy i  opracowywanie  wniosków   w celu 

pozyskania środków finansowych na odbudowę, 

7)  merytoryczna i kancelaryjno – biurowa obsługa Zespołu, 

8)  planowanie i organizowanie szkoleń oraz ćwiczeń z problematyki zarządzania kryzysowego, 

9) zapewnienie warunków do pracy i ćwiczeń Zespołu oraz zaplecza socjalnego, sanitarnego                       

i technicznego, 

10) opracowanie i aktualizacja bazy informatycznej o zasobach sił i środków reagowania. 

 

§ 7. Grupa Monitorowania, Prognoz i Analiz realizuje zadania w zakresie: 

1)  monitorowania,  przy  współpracy  ze  służbami  dyżurnymi  zespolonych  służb,  inspekcji i  straży,  

sytuacji na terenie powiatu oraz prognozowania  rozwoju sytuacji, 

2)  opracowania i aktualizowanie procedur działania, 

3) zabezpieczenia stałej wymiany informacji z instytucjami szczebla wojewódzkiego, sąsiednimi             

powiatami i gminami powiatu, 

4) formułowanie wniosków z bieżącej analizy i oceny zagrożeń, 

5) Uruchamianie procedur reagowania kryzysowego oraz systemu alarmowania członków Zespołu. 

§ 8. Grupa Operacji  i Organizacji Działań realizuje zadania w zakresie: 

1) kierowania akcją ratowniczą, 

2) prowadzenia bieżącej analizy i oceny zagrożeń oraz prognozowanie ich rozwoju, 
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3) przygotowania i  przedstawienia propozycji prowadzenia operacji i akcji w ramach reagowania            

kryzysowego, 

4) koordynowania działań różnych służb reagowania, przekazywanie zadań dla jednostek                 

organizacyjnych uczestniczących w prowadzonych operacjach i akcjach w ramach reagowania               

kryzysowego, 

5) kierowanie dodatkowych sił i środków w rejony o dużym zagrożeniu,  

6) organizowania współdziałania i elementów zabezpieczenia działań reagowania, 

7) sporządzania bieżących i końcowych raportów, meldunków, sprawozdań do Wojewódzkiego           

Zespołu Zarządzania Kryzysowego, 

8) udział w planowaniu i organizowaniu przedsięwzięć mających na celu przywrócenie 

zdolności reagowania kryzysowego powiatu. 

§ 9. Grupa Zabezpieczenia Logistycznego realizuje zadania w zakresie: 

1) organizacji   zabezpieczenia   logistycznego   na   potrzeby   sił   reagujących   oraz   zabezpieczenie 

potrzeb własnych Zespołu, 

2) bieżącego  rozpoznania  lokalizacji, wielkości  i  asortymentu  zasobów  niezbędnych  na potrzeby 

przygotowywanych i prowadzonych akcji i operacji ratowniczych, dla zabezpieczenia warunków           

życiowych poszkodowanej ludności oraz wsparcia działań sił reagowania oraz przywracających           

naruszony porządek i bezpieczeństwo publiczne, 

3) przygotowania propozycji decyzji i poleceń umożliwiających pozyskanie oraz przemieszczenie           

zasobów niezbędnych do zabezpieczenia prowadzonych działań, 

4) organizowanie i koordynowanie przedsięwzięć mających na celu odbudowę zapasów, służb               

technicznych oraz odtworzenie kluczowej dla funkcjonowania powiatu infrastruktury telekomunikacyjnej, 

energetycznej, paliwowej, transportowej i dostarczania wody, 

poszkodowanej ludności oraz wsparcia działań sił reagowania: 

a) określenie miejsc składowania zasobów, 

b) organizowanie dystrybucji materiałów, sprzętu i usług, 

5) koordynowanie czynności związanych z szacowaniem strat i szkód; 

6) sporządzanie i przedstawianie Wojewodzie Opolskiemu Raportu Odbudowy, z uwzględnieniem: 

a) szczegółowego wykazu strat w infrastrukturze oraz w potencjale ratowniczym,  

b) projektu harmonogramu likwidacji strat i odbudowy, 

c) wstępnego bilansu potrzeb finansowych w zakresie odbudowy, 

7) opracowywanie bieżących sprawozdań, meldunków, raportów o przebiegu działań reagowania              

w części dotyczącej logistyki, 

8) opracowywanie planu wsparcia logistycznego działań reagowania. 

 

§ 10. Grupa Opieki Zdrowotnej i Pomocy Socjalno – Bytowej realizuje zadania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

w zakresie: 

1) wypracowanie propozycji decyzji i poleceń mających na celu zabezpieczenie warunków opieki         

zdrowotnej i opieki socjalno – bytowej na rzecz ludności poszkodowanej, 

2) współdziałania z kierującym (dowodzącym) akcją ratowniczą w celu koordynacji działań związanych  

z ewakuacją ludności poszkodowanej (w tym i zwierząt), 

3) rozpoznania bieżących faktycznych potrzeb ludności poszkodowanej w zakresie pomocy bytowej 

oraz medycznej oraz źródeł i wielkości jej pozyskania, 

4) koordynowanie  pomocy  medycznej,  w  tym  poszkodowanym,   transportu   rannych 

i usług pogrzebowych, 

5) prowadzenie bazy danych o zasobach medycznych, 

6) koordynacji międzynarodowej i krajowej pomocy humanitarnej adresowanej do Powiatu Kluczbor-

skiego oraz akcji pomocowej realizowanej na potrzeby innych. 

7) pozyskiwanie miejsc do składowania darów w ramach pomocy humanitarnej oraz udział                       

w organizowaniu ich dystrybucji, 

8) opracowywanie planu zabezpieczenia medycznego oraz pomocy socjalno bytowej działań               

reagowania, 
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9) opracowywanie bieżących sprawozdań, meldunków, raportów o przebiegu działań reagowania,           

w części dotyczącej opieki medycznej i pomocy socjalno – bytowej. 

 

Rozdział III 
          Zadania członków Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. 

§ 11. Do zadań Szefa Zespołu zależy: 

1) przewodniczenie posiedzeniom Zespołu, 

2) ustalanie przedmiotu i terminu posiedzeń, 

3) zapraszanie na posiedzenia osób nie będących członkami Zespołu, 

4) zawiadamianie o terminach posiedzeń Zespołu, 

5) przedstawianie  rocznego planu pracy Zespołu do zatwierdzenia Staroście, 

6) zwoływanie w trybie natychmiastowym posiedzeń Zespołu w związku z wystąpieniem symptomów lub 

stanu klęski żywiołowej, 

7) wyznaczanie  ze  składu  Zespołu  kierownika Grupy Operacji i Działań w przypadku wystąpienia  

symptomów  lub klęski żywiołowej nie uwzględnionej w planie reagowania kryzysowego lub wystąpienia 

kilku zdarzeń jednocześnie, 

8) podejmowanie  decyzji  i  kierowanie  organizacją  działań  ratowniczych w czasie wystąpienia             

sytuacji kryzysowej oraz przed, w  trakcie i po wystąpieniu klęski żywiołowej, 

9)  występowanie z wnioskami o pomoc sił i środków ze szczebla wojewódzkiego oraz zaangażowania 

sił i środków wojska. 

 

§ 12. Do zadań Zastępcy Szefa, Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego 

i Promocji Zdrowia Starostwa Powiatowego  oprócz zadań, o których mowa w ust. 2 należy: 

1) opracowanie   rocznego   planu   pracy   Zespołu   na   podstawie   propozycji   zgłaszanych przez 

członków Zespołu,  

2)  koordynacja bieżących prac Zespołu. 

 

§ 13.1. Do zadań Zastępców Szefa Zespołu należy: 

1) zastępowanie Szefa Zespołu w czasie jego nieobecności jeżeli nie wyznaczył innego zastępcy, 

1) nadzór nad monitoringiem zagrożeń, 

2) opracowanie prognoz i analiz zagrożeń; 

3) kierowanie opracowaniem dokumentacji gier decyzyjnych i ćwiczeń; 

4) wnioskowanie o uruchomienie do działania grup roboczych o charakterze czasowym, 

5) zgłaszanie do rozpatrzenia przez Zespół i ewentualnego wdrożenia w powiecie nowych rozwiązań 

mających wpływ na skuteczność podejmowanych działań, 

6) kierowanie opracowywaniem dokumentów decyzyjnych, 

7) zapewnienie sprawnego powiadamiania członków Zespołu  w   przypadku   zarządzenia alarmowego  

posiedzenia Zespołu, 

8) nadzorowanie  i  koordynowanie  przedsięwzięć  związanych  z  ewakuacją  ludności                          

oraz  jej ostrzeganiem, powiadamianiem i alarmowaniem, 

9) zapewnienie sprawnego działania łączności radiowej sieci zarządzania powiatem, 

10) prowadzenie działalności informacyjnej. 

2. Za przygotowanie specjalistyczne i realizację zadań grup roboczych odpowiadają kierownicy              

tych grup. 

 

§ 14. Do zadań członków Zespołu należy: 

1) stawiennictwo na każde polecenie Szefa Zespołu, 

2) ustalenie zastępstwa na czas swojej nieobecności, 

3) uczestnictwo w szkoleniach organizowanych dla Zespołu, 

4) zgłaszanie  wniosków  w  zakresie  zagadnień  dotyczących  zapewnienia  ochrony  ludność                          

i środowiska naturalnego, 

5) podnoszenie wiedzy i umiejętności w prowadzeniu działań. 
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    § 15. Członkowie Zespołu realizują w trakcie jego prac swoje statutowe zadania i obowiązki. Realizacja 

statutowych zadań przez członków Zespołu ma zapewnić bezkolizyjne i efektywne współdziałanie 

wszystkich jednostek organizacyjnych w zakresie zapobiegania, przygotowania oraz reagowania                

i odbudowy w ramach zarządzania kryzysowego w tym sytuacji klęski żywiołowej  obejmującej jedno lub 

więcej zagrożeń, a także zapewnić współdziałanie z siłami i środkami innych podmiotów. 

Rozdział IV 
 Ogólne zasady funkcjonowania i tryb pracy Zespołu.  
 

§ 16.  Miejscem funkcjonowania grup roboczych będą:  

1) Grupa   Planowania Cywilnego  - pomieszczenia Wydziału   Spraw Obywatelskich, Zarządzania          

Kryzysowego i Promocji Zdrowia Starostwa, 

2) Grupa Monitorowania Prognoz i Analizy - pomieszczenia Stanowiska Kierowania Komendanta      

Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej,  

3) Grupa Operacji i Organizacji Działań - pomieszczenia Starostwa lub pomieszczenia Komendy           

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, 

4) Grupa Zabezpieczenia Logistycznego - pomieszczenia Starostwa, 

5) Miejscem funkcjonowania  Grupy Opieki Zdrowotnej i Pomocy Socjalno – Bytowej-  pomieszczenia 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. 

6) Szef Zespołu w zależności od sytuacji może wyznaczyć inne miejsca pracy grup roboczych. 

 

§ 17. Posiedzenia Zespołu zwołuje Szef Zespołu w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz na pół 

roku oraz co najmniej raz w roku będą się odbywały ćwiczenia Zespołu.  

 

§ 18. Zespół obraduje  w składzie  ustalonym  każdorazowo przez Szefa Zespołu.  

 

§ 19. Ze względu na wagę podejmowanych decyzji mających znaczenie dla prowadzenia działań,  Szef 

Zespołu może wprowadzić tajność obrad. 

 

§ 20.Decyzje w  sprawach  będących przedmiotem  działania  Zespołu  podejmuje  Szef Zespołu                

w oparciu o przeprowadzoną przez Zespół analizę i ocenę zagrożenia oraz wypracowaną koncepcję 

działania. 

 

    § 21. Do udziału w organizowanych posiedzeniach, szkoleniach grach decyzyjnych  i ćwiczeniach             

Szef Zespołu może zaprosić przedstawicieli powiatowych jednostek organizacyjnych, powiatowych 

służb, inspekcji i straży oraz jednostek wchodzących w skład krajowego systemu ratowniczo                

gaśniczego.   

   

§ 22.  Posiedzenia Zespołu zwołuje Szef Zespołu: 

1)  w  trybie   zwyczajnym  -   zgodnie z rocznym planem pracy, 

2)  w trybie alarmowym  -  w przypadku wystąpienia narastania zagrożenia  lub sytuacji kryzysowej  

(klęski żywiołowej) oraz w innych wymagających tego sytuacjach wymagających natychmiastowej       

analizy i oceny zagrożeń oraz koordynacji działań ratowniczych. 

 

§ 23. Miejscem posiedzeń Zespołu zwoływanych w trybie zwyczajnym jest sala narad Starostwa             

lub sala narad Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, a w trybie alarmowym miejsce            

określone przez Szefa Zespołu. 

 

§ 24. O posiedzeniach zwoływanych w trybie zwyczajnym Szef Zespołu zawiadamia członków           

Zespołu, co najmniej na 10 dni przed jego terminem, informując o czasie, miejscu  i porządku obrad. 

 

§ 25.  O posiedzeniu Zespołu zwoływanym w trybie alarmowym Szef Zespołu zawiadamia członków 

Zespołu poprzez służbę dyżurną Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego określając skład 

osobowy, miejsce i czas rozpoczęcia posiedzenia. 
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§ 26. Alarmowanie oraz obieg informacji dla Zespołu organizuje się poprzez Powiatowe Centrum     

Zarządzania Kryzysowego,  stanowiska  kierowania i dowodzenia służb, straży i inspekcji a także           

dyżury uczestników działań. 

     

§ 27. W warunkach wystąpienia klęski żywiołowej lub zdarzenia o znamionach klęski żywiołowej           

kierownicy komórek organizacyjnych Starostwa delegują na polecenie Szefa Zespołu pracowników         

do zabezpieczenia prac Zespołu oraz wydzielają na potrzeby Zespołu pomieszczenia służbowe wraz           

z wyposażeniem techniczno  -  biurowym  w zakresie i terminie wskazanym w poleceniu. 

 

     § 28. W przypadku wystąpienia zagrożenia militarnego i w czasie wojny Zespół realizuje zadania zgodnie 

z Planem Operacyjnym Funkcjonowania Powiatu Kluczborskiego w warunkach zewnętrznego zagroże-

nia bezpieczeństwa i w czasie wojny. 

  § 29. Na wypadek niemożności użytkowania pomieszczeń wyznaczonych dla Zespołu, zostanie           

wyznaczony decyzją Starosty inny obiekt oraz zapewnione zostanie przy pomocy sił i środków           

Starostwa, Komendy Powiatowej Policji i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  awaryjne, 

ruchome centra kierowania. 

§ 30. Członkowie zespołu pracują na stanowiskach pracy w swoich macierzystych instytucjach,               

a w przypadku wystąpienia symptomów lub klęski żywiołowej w miejscu wyznaczonym przez Szefa 

Zespołu. 

§ 31. W czasie obowiązywania stanu klęski żywiołowej lub innego  stanu nadzwyczajnego  Zespół         

pracuje w strukturze określonej przez Szefa Zespołu, w trybie ciągłym,  z zapewnieniem zmianowej 

pracy osób wchodzących w ich skład. 

§ 32. Dokumentami prac bieżących Zespołu są: 
1) Powiatowy Plan Reagowania Kryzysowego, 
2) Planem   Operacyjnym    Funkcjonowania    Powiatu   Kluczborskiego   w    warunkach zewnętrznego 
zagrożenia bezpieczeństwa i w czasie wojny. 
3) roczny plan pracy Zespołu, 
4) raporty, 
5) raporty odbudowy: 
a) raport  odbudowy  zawiera  opis  i  analizę  skutków  zaistniałego  zdarzenia  oraz  propozycję         
działań mających na celu przywrócenie stanu faktycznego w strukturze materialnej, społecznej            
oraz środowisku naturalnym do co najmniej do stanu pierwotnego. Raport odbudowy podlega przedsta-
wieniu organowi właściwemu do kierowania działaniami w czasie stanu klęski żywiołowej                            
lub zdarzenia o znamionach klęski żywiołowej, 
6) dziennik działania Zespołu (odpowiednio grupy roboczej), 
7) karty zdarzeń: 
a) karta zdarzeń zawiera chronologiczny opis przebiegu zdarzeń, wypracowanych decyzji                          
i wdrażanych kolejno działań podejmowanych w celu likwidacji zagrożeń, pomocy poszkodowanym            
i ograniczenia strat, 
8) polecenia, zarządzenia, decyzje, 
9) dokumenty graficzno  -  tekstowe ( mapy, plany, szkice, itp.), 
10) wydruki  sytuacyjne  i  analizy, 
11) harmonogramy przedsięwzięć i grafiki pracy, 
12)protokoły posiedzeń Zespołu zawierające: 
a) porządek obrad, 
b) wykazu osób uczestniczących w posiedzeniu, 
c) treści ustaleń podjętych na posiedzeniu, 
d) dokumentów i materiałów przygotowanych przed i w trakcie posiedzenia, 
4) analizy, oceny i opinie, 
13) inne niezbędne dokumenty. 
§ 33. Protokół z posiedzenia Zespołu zatwierdza Szef Zespołu. 

§ 34.1. Propozycje zmian w Regulaminie członkowie Zespołu składają Szefowi  Zespołu. 

2. Zmiany w niniejszym regulaminie wymagają formy pisemnej oraz akceptacji Starosty. 

 

§ 35. Bieżącą  obsługę   kancelaryjno  –   biurową   Zespołu  zapewnia   Wydział                                     

Spraw  Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia.  
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Załącznik 30  

UMOWA UŻYCZENIA 

NR ……/……. 

 

Zawarta w dniu ……………………… w Kluczborku pomiędzy: Starostą Powiatu Kluczborskiego                 

z siedzibą w Kluczborku ul. Katowicka 1 zwanym dalej „Użyczającym” reprezentowanym przez pana 

Mieczysława Zalecińskiego – Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego             

i Promocji Zdrowia Starostwa Powiatowego w Kluczborku a Panem 

………………………………………………………………………………………………………. 

zamieszkałym……………………………………………………………………………………………………. 

legitymującym się dowodem osobistym seria ……………………..numer…………………………………… 

Przedstawicielem…………………………………………………………………………………………zwanym 

dalej „Biorącym”. 

§1 

Użyczający oddaje Biorącemu niżej wymienione urządzenia: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

§2 

Podpisanie umowy przez Biorącego oznacza, że potwierdza on odbiór rzeczy, o których mowa                 

w§1 niniejszej umowy oraz, że zapoznał się z ich stanem faktycznym i nie wnosi żadnych zastrzeżeń. 

§3 

Biorący do używania nie może bez pisemnej zgody Użyczającego powierzyć rzeczy użyczonych  innej 

osobie. 

§4 

 

Biorący zobowiązuje się do wykorzystania urządzenia zgodnie z ich przeznaczeniem  

i obowiązującą instrukcją obsługi. 

 

§5 

Użyczenie urządzeń wymienionych w §1 jest nieodpłatne i żadne świadczenie z tego tytułu stronom           

nie przysługuje. 

 

§6 

Biorący odpowiada za stan techniczny urządzeń i ponosi zwykle koszty ich utrzymania. 

 

§7 
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Użyczający zobowiązuje się do przeszkolenia osób, które będą obsługiwały urządzenia  

w zakresie obsługi, konserwacji oraz wymogów eksploatacyjnych i BHP. 

§8 

Niniejsza umowa zawarta zostaje na okres od ………………………… r. do ……………………………. r., 

z zachowaniem przez użyczającego prawa wcześniejszego jej wypowiedzenia. 

Okres wypowiedzenia wynosi trzy dni. 

§9 

Biorący zobowiązuje się do osobistego odbioru i zwrotu urządzeń wymienionych w § 1  

z Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego zlokalizowanego w Kluczborku  

ul. Byczyńska 116  po wcześniejszym uzgodnieniu terminów z Użyczającym. 

§ 10 

Biorący zwraca urządzenia wymienione w § 1 do Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego                 

w Kluczborku ul. Byczyńska 116 najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania niniejszej umowy do godzi-

ny 14.30. 

§ 11 

Za usterki wynikłe z nieprawidłowego użytkowania urządzeń wymienionych  

w § 1 odpowiada biorący i ponosi wszelkie koszty ich usunięcia. 

§ 12 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą nastąpić tylko w formie pisemnej w postaci 

aneksów do umowy pod rygorem nieważności. 

§ 13 

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: 

 

1. egz. Nr 1 - Biorący 

2. egz. Nr 2 - Użyczający  

 

 

 

Biorący       Użyczający 
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Załącznik 31 

PROJEKT 

Uchwała Nr….. /……/20…  

Zarządu Powiatu w Kluczborku 

z dnia ….. …………………… 20….. r. 

 

 

w sprawie powołania Komisji ds. ustalania szkód i szacowania strat powstałych wymienić  

w czym (przykład na drogach powiatowych spowodowanych przez  powódź w maju 2010 

roku.) 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym             

(Dz. U.2015.1445 z późn. zm.), Zarząd Powiatu w Kluczborku uchwala  co następuje: 

§ 1. W celu przeprowadzenia szacowania szkód powodziowych na drogach powiatowych  

na terenie Powiatu Kluczborskiego powstałych wskutek powodzi (ulewnych deszczy,           

podtopień) w maju 2010r. powołuję Komisję w następującym składzie: 

1)  …………………….. ……………..-  Przewodniczący Komisji, 

2)  ………………………………………  -  członek Komisji, 
3)  ……………………………………..-  członek Komisji. 

§ 2. Do zadań Komisji należy:  

1) dokonanie  szacowania   szkód  powodziowych  na drogach powiatowych na  terenie 

Powiatu powstałych wskutek powodzi (ulewnych deszczy) w maju 2010r,                                                 

2) sporządzenie wykazu dróg na których powstały szkody,                                                               

3) wyliczenie szkód powstałych na drogach powiatowych,                                                                        

§ 3. Ustalenie szkód następuje w formie protokołu podpisanego przez członków Komisji, 

zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 1 do „ Zasad i procedur ustalania szkód            

i szacowania strat spowodowanych klęskami żywiołowymi oraz ubiegania                       

się  o dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w dziedzinie 

remontów lub odbudowy uszkodzonych i zniszczonych obiektów budowlanych”                 

opublikowanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji –  Biuro                       

ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych. 

 

§ 4 .Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   

       Zarząd Powiatu: 

 

1.   Przewodniczący............................................... 

 

 

-  Członek ........................................................... 

 

 

- Członek ........................................................... 

 

 

 Członek ........................................................... 
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                                                                                                                                                                        Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów 

                                                                                                                                                                                                                                                   z dnia 5 października  2004 r. (poz. 2307) 

Załącznik 32                                                   WZÓR                                                                                                         Załącznik nr 1 

……………………………………………                                                                                                                 ………………., dnia …….20……r. 
(pieczęć organu występującego o nałożenie 

       obowiązku świadczeń osobistych)                                                              

                                                                                                                                                                     WÓJT, BURMISTRZ (PREZYDENT MIASTA) 

                                                         Pan (i) ……………………… 

                                                         …...………………………… 

                                                        …...………………………… 

                                                        …...………………………… 

 WNIOSEK 

                                 O NAŁOŻENIE OBOWIĄZKU ŚWIADCZEŃ OSOBISTYCH W CZASIE POKOJU 
                    Na podstawie art. 202 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z …. r. Nr …., poz. …., z późn. zm.) 

     wnioskuję o nałożenie obowiązku świadczeń osobistych dla: 

1. Nazwa jednostki organizacyjnej ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Miejsce postoju jednostki organizacyjnej (adres) ………………………………………………………………………………………………………….. 

3. Wstępne wyliczenia środków finansowych na realizację planowanych świadczeń osobistych ………………………………………………………. 

4. Uwagi i propozycje : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Lp. 

 

Nazwisko i imię,            

imię ojca, rok urodzenia
*)
/ 

liczba osób 
**)

 

 

Adres zamieszkania 
*)
/ miej-

scowość 
**)

 

 

Miejsce zatrud-

nienia 
*)
/ kwalifi-

kacje 
**)

 

Rodzaj i zakres 

prac przewidzia-

nych do wykonania 

 

Obowiązek użycia 

posiadanych na-

rzędzi prostych 

Termin i miejsce 

stawienia się do 

wykonania świad-

czeń 

 

Czas trwania 

świadczenia 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

                                                                                                                                                         
                                                                                                                                           

                                                                                                                                          mp.                                                                                ……………………………………….                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                             (podpis z podaniem imienia i nazwiska  

                                                                                                                                                                                                                                          oraz stanowiska służbowego) 
*) Wypełnia się, jeżeli wnioskodawca wskazuje konkretne osoby, na które należy nałożyć obowiązek świadczeń osobistych, w przeciwnym wypadku w kolumnie nr 2 podaje się 

liczbę osób, na które należy nałożyć obowiązek świadczeń osobistych 
**) 

Nie wypełnia się, jeżeli wnioskodawca wskazuje konkretne osoby, na które należy nałożyć obowiązek świadczeń osobistych 
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                                                                                                                                                                  Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów 

                                                                                                                                                                                                                                                   z dnia 11 sierpnia 2004 r. (poz. 2081) 

                                                                        WZÓR                                                                                                                Załącznik nr 1 

……………………………………………                                                                                                                 ………………., dnia …….20……r. 
(pieczęć organu występującego o nałożenie 

       obowiązku świadczeń osobistych) 

                                                                                                                                                                     WÓJT, BURMISTRZ (PREZYDENT MIASTA) 

                                                         Pan (i) ……………………… 

                                                         …...………………………… 

                                                        …...………………………… 

                                                   

                                                                                   WNIOSEK 

            O NAŁOŻENIE OBOWIĄZKU ŚWIADCZEŃ OSOBISTYCH W RAZIE OGŁOSZENIA MOBILIZACJI I W CZASIE WOJNY 
                             Na podstawie art. 219 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U.  …. r. Nr …., poz. ….) 

                                                             wnioskuję o nałożenie obowiązku świadczeń osobistych dla: 

1. Nazwa jednostki organizacyjnej ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Miejsce postoju jednostki organizacyjnej (adres) ………………………………………………………………………………………………………….. 

3. Wstępne wyliczenia środków finansowych na realizację planowanych świadczeń osobistych ………………………………………………………. 

4. Uwagi i propozycje: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Lp. 

 

Nazwisko i imię,            

imię ojca, rok urodzenia
*)
  

 

Adres zamieszkania /miejsce 

zakwaterowania 
*)
 

 

Kwalifikacje ogól-

ne 

Rodzaj i zakres prac 

przewidzianych do 

wykonania 

Obowiązek użycia 

posiadanych na-

rzędzi prostych 

Termin i miejsce 

stawienia się do 

wykonania 

świadczeń 

 
Czas trwania 

świadczenia 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                          ……………………………………………                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                          mp.                                                                                         (podpis z podaniem imienia i nazwiska  

                                                                                                                                                                                                                                           oraz stanowiska służbowego) 
*)
 Wypełnia się, jeżeli wnioskodawca wskazuje konkretne osoby, na które należy nałożyć obowiązek świadczeń osobistych, w przeciwnym wypadku w kolumnie nr 2 podaje się 

liczbę osób, na które należy nałożyć obowiązek świadczeń osobistych 
**) 

Nie wypełnia się, jeżeli wnioskodawca wskazuje konkretne osoby, na które należy nałożyć obowiązek świadczeń osobistych. 

                                                                                                                                                                                                                     Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów 

                                                                                                                                                                                                                                                   z dnia 5 października  2004 r. (poz. 2307) 
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     Załącznik  33                                                                        WZÓR                                                                                      Załącznik nr 1 

……………………………………………                                                                                                                 ………………., dnia …….20……r. 
(pieczęć organu występującego o nałożenie 

       obowiązku świadczeń osobistych)                                                              

                                                                                                                                                                     WÓJT, BURMISTRZ (PREZYDENT MIASTA) 

                                                         Pan (i) ……………………… 

                                                         …...………………………… 

                                                        …...………………………… 

                                                        …...………………………… 

 WNIOSEK 

                                 O NAŁOŻENIE OBOWIĄZKU ŚWIADCZEŃ OSOBISTYCH W CZASIE POKOJU 
                    Na podstawie art. 202 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z …. r. Nr …., poz. …., z późn. zm.) 

     wnioskuję o nałożenie obowiązku świadczeń osobistych dla: 
1. Nazwa jednostki organizacyjnej ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Miejsce postoju jednostki organizacyjnej (adres) ………………………………………………………………………………………………………….. 

3. Wstępne wyliczenia środków finansowych na realizację planowanych świadczeń osobistych ………………………………………………………. 

4. Uwagi i propozycje : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Lp. 

 

Nazwisko i imię,            

imię ojca, rok urodzenia
*)
/ 

liczba osób 
**)

 

 

Adres zamieszkania 
*)
/ miej-

scowość 
**)

 

 

Miejsce zatrud-

nienia 
*)
/ kwalifi-

kacje 
**)

 

Rodzaj i zakres 

prac przewidzia-

nych do wykonania 

 

Obowiązek użycia 

posiadanych na-

rzędzi prostych 

Termin i miejsce 

stawienia się do 

wykonania świad-

czeń 

 
Czas trwania 

świadczenia 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

                                                                                                                                                       
                                                                                                                                           

                                                                                                                                          mp.                                                                                ……………………………………….                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                             (podpis z podaniem imienia i nazwiska  

                                                                                                                     oraz stanowiska służbowego) 
*) Wypełnia się, jeżeli wnioskodawca wskazuje konkretne osoby, na które należy nałożyć obowiązek świadczeń osobistych, w przeciwnym wypadku w kolumnie nr 2 podaje się 

liczbę osób, na które należy nałożyć obowiązek świadczeń osobistych 
**) 

Nie wypełnia się, jeżeli wnioskodawca wskazuje konkretne osoby, na które należy nałożyć obowiązek świadczeń osobistych 

 

                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                           Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów 

                                                                                                                                                                                                                                                   z dnia 11 sierpnia 2004 r. (poz. 2081) 
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                                                                                  WZÓR                                                                                                   Załącznik nr 1 

……………………………………………                                                                                                                ………………., dnia …….20……r. 
(pieczęć organu występującego o nałożenie 

       obowiązku świadczeń osobistych) 

                                                                                                                                                                     WÓJT, BURMISTRZ (PREZYDENT MIASTA) 

                                                         Pan (i) ……………………… 

                                                         …...………………………… 

                                                        …...………………………… 

                                                        …...………………………… 

                                                                                   WNIOSEK 

            O NAŁOŻENIE OBOWIĄZKU ŚWIADCZEŃ OSOBISTYCH W RAZIE OGŁOSZENIA MOBILIZACJI I W CZASIE WOJNY 
                             Na podstawie art. 219 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U.  …. r. Nr …., poz. ….) 

                                                             wnioskuję o nałożenie obowiązku świadczeń osobistych dla: 

1. Nazwa jednostki organizacyjnej ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. Miejsce postoju jednostki organizacyjnej (adres) ………………………………………………………………………………………………………….. 
3. Wstępne wyliczenia środków finansowych na realizację planowanych świadczeń osobistych ………………………………………………………. 
4. Uwagi i propozycje: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

Lp. 

 

Nazwisko i imię,            

imię ojca, rok urodzenia
*)
  

 

Adres zamieszkania /miejsce 

zakwaterowania 
*)
 

 

Kwalifikacje ogól-

ne 

Rodzaj i zakres prac 

przewidzianych do 

wykonania 

Obowiązek użycia 

posiadanych na-

rzędzi prostych 

Termin i miejsce 

stawienia się do 

wykonania 

świadczeń 

 
Czas trwania 

świadczenia 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                          ……………………………………………                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                          mp.                                                                                         (podpis z podaniem imienia i nazwiska  

                                                                                                                     oraz stanowiska służbowego) 
*)
 Wypełnia się, jeżeli wnioskodawca wskazuje konkretne osoby, na które należy nałożyć obowiązek świadczeń osobistych, w przeciwnym wypadku w kolumnie nr 2 podaje się 

liczbę osób, na które należy nałożyć obowiązek świadczeń osobistych 
**) 

Nie wypełnia się, jeżeli wnioskodawca wskazuje konkretne osoby, na które należy nałożyć obowiązek świadczeń osobistych. 

                                                                                                                                                                                                                     Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów 

                                                                                                                                                                                                                                                   z dnia 5 października  2004 r. (poz. 2307) 

                                                                                               WZÓR                                                                                      Załącznik nr 1 
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……………………………………………                                                                                                                 ………………., dnia …….20……r. 
(pieczęć organu występującego o nałożenie 

       obowiązku świadczeń osobistych)                                                              

                                                                                                                                                                     WÓJT, BURMISTRZ (PREZYDENT MIASTA) 

                                                         Pan (i) ……………………… 

                                                         …...………………………… 

                                                        …...………………………… 

                                                        …...………………………… 

 WNIOSEK 

                                 O NAŁOŻENIE OBOWIĄZKU ŚWIADCZEŃ OSOBISTYCH W CZASIE POKOJU 
                    Na podstawie art. 202 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z …. r. Nr …., poz. …., z późn. zm.) 

     wnioskuję o nałożenie obowiązku świadczeń osobistych dla: 
1. Nazwa jednostki organizacyjnej ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. Miejsce postoju jednostki organizacyjnej (adres) ………………………………………………………………………………………………………….. 
3. Wstępne wyliczenia środków finansowych na realizację planowanych świadczeń osobistych ………………………………………………………. 
4. Uwagi i propozycje : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

Lp. 

 

Nazwisko i imię,            

imię ojca, rok urodzenia
*)
/ 

liczba osób 
**)

 

 

Adres zamieszkania 
*)
/ miej-

scowość 
**)

 

 

Miejsce zatrud-

nienia 
*)
/ kwalifi-

kacje 
**)

 

Rodzaj i zakres 

prac przewidzia-

nych do wykonania 

 

Obowiązek użycia 

posiadanych na-

rzędzi prostych 

Termin i miejsce 

stawienia się do 

wykonania świad-

czeń 

 
Czas trwania 

świadczenia 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

                                                                                                                                                         
                                                                                                                                           

                                                                                                                                          mp.                                                                                ……………………………………….                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                             (podpis z podaniem imienia i nazwiska  

                                                                                                                     oraz stanowiska służbowego) 
*) Wypełnia się, jeżeli wnioskodawca wskazuje konkretne osoby, na które należy nałożyć obowiązek świadczeń osobistych, w przeciwnym wypadku w kolumnie nr 2 podaje się 

liczbę osób, na które należy nałożyć obowiązek świadczeń osobistych 
**) 

Nie wypełnia się, jeżeli wnioskodawca wskazuje konkretne osoby, na które należy nałożyć obowiązek świadczeń osobistych 

                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                  Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów 

                                                                                                                                                                                                                                                   z dnia 11 sierpnia 2004 r. (poz. 2081) 

                                                                                  WZÓR                                                                                                   Załącznik nr 1 
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……………………………………………                                                                                                                 ………………., dnia …….20……r. 
(pieczęć organu występującego o nałożenie 

       obowiązku świadczeń osobistych) 

                                                                                                                                                                     WÓJT, BURMISTRZ (PREZYDENT MIASTA) 

                                                         Pan (i) ……………………… 

                                                         …...………………………… 

                                                        …...………………………… 

                                                        …...………………………… 

                                                                                   WNIOSEK 

            O NAŁOŻENIE OBOWIĄZKU ŚWIADCZEŃ OSOBISTYCH W RAZIE OGŁOSZENIA MOBILIZACJI I W CZASIE WOJNY 

                             Na podstawie art. 219 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U.  …. r. Nr …., poz. ….) 

                                                             wnioskuję o nałożenie obowiązku świadczeń osobistych dla: 

1. Nazwa jednostki organizacyjnej ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. Miejsce postoju jednostki organizacyjnej (adres) ………………………………………………………………………………………………………….. 
3. Wstępne wyliczenia środków finansowych na realizację planowanych świadczeń osobistych ………………………………………………………. 
4. Uwagi i propozycje: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Lp. 

 

Nazwisko i imię,            

imię ojca, rok urodzenia
*)
  

 

Adres zamieszkania /miejsce 

zakwaterowania 
*)
 

 

Kwalifikacje ogól-

ne 

Rodzaj i zakres prac 

przewidzianych do 

wykonania 

Obowiązek użycia 

posiadanych na-

rzędzi prostych 

Termin i miejsce 

stawienia się do 

wykonania 

świadczeń 

 
Czas trwania 

świadczenia 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                          ……………………………………………                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                          mp.                                                                                         (podpis z podaniem imienia i nazwiska  

                                                                                                                     oraz stanowiska służbowego) 

 
*)
 Wypełnia się, jeżeli wnioskodawca wskazuje konkretne osoby, na które należy nałożyć obowiązek świadczeń osobistych, w przeciwnym wypadku w kolumnie nr 2 podaje się 

liczbę osób, na które należy nałożyć obowiązek świadczeń osobistych 
**) 

Nie wypełnia się, jeżeli wnioskodawca wskazuje konkretne osoby, na które należy nałożyć obowiązek świadczeń osobistych. 

                     WZÓR                                                                                              Załącznik nr 4 

 

 

Załącznik 34 
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……………………………………………                                                                                                                ………………., dnia  …….20……r. 
(pieczęć wojskowego komendanta uzupełnień)  

                                                              

                                                                                                                                                                     WÓJT, BURMISTRZ (PREZYDENT MIASTA) 

                                                         Pan (i) ……………………… 

                                                         …...………………………… 

                                                        …...………………………… 

                                                        …...………………………… 

 WNIOSEK 

                               O PRZEZNACZENIE OSÓB DO FUNKCJI KURIERA W RAMACH ŚWIADCZEŃ OSOBISTYCH 
             Na podstawie art. 203 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z …. r. Nr …., poz. …., z późn. zm.) 

wnioskuję o nałożenie obowiązku świadczeń osobistych dla: 
1. Nazwa jednostki organizacyjnej ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. Miejsce postoju jednostki organizacyjnej (adres) ………………………………………………………………………………………………………….. 
3. Wstępne wyliczenie środków finansowych na realizację planowanych świadczeń osobistych ………………………………………………………. 
4. Uwagi i propozycje: .............................................................................................................................................................................................. 
 

Lp. 

 

Nazwisko i imię,            

imię ojca, rok urodzenia
*)
/ 

liczba osób 
**)

 

 

Adres zamieszkania 
*)
/ miej-

scowość 
**)

 

 

Miejsce zatrud-

nienia 
*)
/ kwalifi-

kacje 
**)

 

 

Rodzaj i zakres prac 

przewidzianych do 

wykonania/ obszar 

działania kuriera 

 

Obowiązek użycia 

posiadanego środ-

ka transportowego 

 

Termin i miejsce 

stawienia się do 

wykonania 

świadczeń 

 
Czas trwania 

świadczenia 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

  
 

                                                                                                                                          mp.                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                       ……………………………………………… 

                                                                                                                                                                                                                                                          (podpis z podaniem imienia i nazwiska  

                                                                                                                   oraz stanowiska służbowego) 
*) Wypełnia się, jeżeli wnioskodawca wskazuje konkretne osoby, na które należy nałożyć obowiązek świadczeń osobistych, w przeciwnym wypadku w kolumnie nr 2 podaje się 

liczbę osób, na które należy nałożyć obowiązek świadczeń osobistych. 
**) 

Nie wypełnia się, jeżeli wnioskodawca wskazuje konkretne osoby, na które należy nałożyć obowiązek świadczeń osobistych           
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     Załącznik 35 
                                                                                  Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów  
                                                                             z dnia 5 czerwca 2009 r. (poz. 762) 
 

                                                                         WZÓR                    
………………………………….. 
(pieczęć organu występującego o nałożenie  
obowiązku świadczeń rzeczowych) 
 

                                                                     WÓJT, BURMISTRZ (PREZYDENT MIASTA) 
                                                                  Pan(i)…………..………………………………. 

                                                                    …………………………………………………. .   
                                                                     ..…………………………………………………..                                                                           

             WNIOSEK 
O PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI LUB RZECZY RUCHOMYCH W RAMACH ŚWIADCZEŃ RZECZOWYCH 
NA UZUPEŁNIENIE ETATOWYCH/DORAŹNYCH POTRZEB, PLANOWANYCH DO WYKONANIA W CZASIE 
POKOJU/W RAZIE OGŁOSZENIA MOBILIZACJI I W CZASIE WOJNY/O PRZEZNAZCENIE NIERUCHOMOŚCI 
NA CELE ŚWIADCZEŃ RZECZOWYCH W ZWIĄZKU Z UŻYWANIEM ICH W CZASIE KWALIFIKACJI WOJSKO-
WEJ

*)
 

 

Na podstawie art. 208 i 210 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony         

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2015.827 z późn. zm.) wnioskuję o nałożenie obowiązku 
świadczeń rzeczowych na rzecz: 
1. Nazwa jednostki organizacyjnej:……………………………………………………………………………… 
2. Termin dostarczenia/udostępnienia:…………………………………………………………………………. 
3. Miejsce dostarczenia/udostępnienia przedmiotu świadczeń:..……………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………........ 
 (miejscowość, ulica , nr posesji) 
4. Miejsce postoju jednostki organizacyjnej: …………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
                                       (miejscowość , ulica, nr posesji)  

5. Potrzeba zobowiązania do wykonania świadczenia bez odrębnego wezwania na dzień: ……………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
6. Przeznaczenie i okres, przez jaki przedmioty świadczenia będą wykorzystywane: …………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
7. Wstępne wyliczenia środków finansowych na realizację planowanych świadczeń rzeczowych: 
……………………………………………………………………………………………………………………..... 
   Wyszczególnienie liczby przedmiotów świadczeń rzeczowych 
                                       przewidzianych do oddania w używanie 

 
                                                                                                                ………………………………………………        
                                                                  mp .                                                         (podpis z podaniem imienia i nazwiska  

     oraz stanowiska służbowego) 
   
*) 

Niepotrzebne skreślić 
**)

  Wypełnia się, jeżeli organ wnioskujący o nałożenie świadczeń wskazuje konkretnych posiadaczy lub właścicieli rzeczy            

ruchomych lub nieruchomości, które mają być przedmiotem świadczeń rzeczowych.   

 

 

 

Lp. Nazwa i rodzaj przedmiotu 
świadczeń 

Miejscowość/dane o posiadaczu lub 
właścicielu (nazwisko, imię ojca, 
adres zamieszkania lub nazwa fir-

my)
**)

 

 
Liczba sztuk 

 
    Uwagi 

1 2 3 4 5 
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    Załącznik 36                                                                            Projekt        
 

 
Zarządzenie  Nr…….. /20…. 
Starosty   Kluczborskiego 

z dnia ……………….. 20….  r. 
 
w sprawie wprowadzenia ograniczenia wolności i praw człowieka i obywatela wynikają-
cych ze stanu klęski żywiołowej 
 
        Na podstawie art. 20 i 21, ust. 1 oraz art. 23, ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia  2002 r.                      
o stanie  klęski  żywiołowej   (Dz.U.2014. 333 z późn. zm.) oraz rozporządzenia  Rady                  
Ministrów z dnia ……………….. …………w sprawie ogłoszenia stanu klęski żywiołowej                      
na obszarze powiatu kluczborskiego, zarządzam, co następuje: 
 
§ 1. Ograniczenia wolności i praw obywatela obowiązują podczas trwania wprowadzonego          
na obszarze powiatu kluczborskiego stanu klęski żywiołowej i stosują się do osób fizycznych 
zamieszkałych lub czasowo przebywających na obszarze powiatu kluczborskiego,                         
oraz do osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, 
mających siedzibę lub prowadzących działalność na obszarze powiatu kluczborskiego.  
 
§ 2. Zawieszam działalność następujących przedsiębiorców: 

1) ……………………………, 
2) ……………………………, 
3) ……………………………, 
4) ……………………………. 

 
4. Nakazuję prowadzić działalność gospodarczą w następujących dziedzinach: 

1) ……………………………, 
2) ……………………………, 
3) ……………………………, 
4) ……………………………. 

5. Nakazuję niżej wymienionym przedsiębiorcom oddelegowanie do dyspozycji 
……………. 
…………………………………………………………………………………………………….: 

(organu kierującego działaniami prowadzonymi w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej) 

2. …………………………………… – ………. pracowników, 
3. …………………………………… – ………. pracowników, 
4. …………………………………… – ………. pracowników, 
5. …………………………………… – ………. pracowników.       

           (nazwa zakładu pracy)                    (liczba)           

 
6. Wprowadzam reglamentację zaopatrzenia w następujące artykuły: 

3. ………………………………………………………………………., 
4. ………………………………………………………………………., 
5. ………………………………………………………………………., 
6. ……………………………………………………………………….. 

 
7. Zobowiązuję do: 

1) poddania się badaniom lekarskim, leczeniu, szczepieniom ochronnym                         
oraz stosowaniu innych środków profilaktycznych i zabiegów, niezbędnych                        
do zwalczania chorób zakaźnych oraz skutków skażeń chemicznych                                    
i promieniotwórczych, 

2) poddania się kwarantannie mieszkańców powiatu:  
1. …………………………………………., 
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2. …………………………………………., 
3. …………………………………………., 
4. ………………………………………….. 
 
8. Zobowiązuję do stosowania środków: 

1) ochrony roślin lub innych środków zapobiegawczych niezbędnych do zwalcza-
nia             organizmów szkodliwych dla ludzi, zwierząt lub roślin, 

2) zapewniających ochronę środowiska, 
3) lub zabiegów niezbędnych do zwalczania chorób zakaźnych zwierząt. 

 
9. Nakazuję ewakuację od godz. …….. dnia …………….. z rejonów: 

1) …………………………………………….., 
2) …………………………………………….., 
3) …………………………………………….., 
4) ……………………………………………... 

 
10. Nakazuję rozbiórkę (wyburzenie) budynków mieszkalnych (innych obiektów budowla-

nych)  w miejscowościach (rejonach): 
1) …………………………………………….., 
2) …………………………………………….., 
3) …………………………………………….., 
4) ……………………………………………... 

 
11. Nakazuję przebywać na obszarach: 

a) …………………………………………….., 
b) …………………………………………….., 
c) …………………………………………….., 
d) ……………………………………………… 

 
12. Zakazuję prowadzenia imprez masowych w rejonie powiatu kluczborskiego. 

 
13. Zakazuję przemieszczania się bez zgody ……………………………………………………   

po drogach w następujących rejonach: 
1) ………………………………………………, 
2) ………………………………………………, 
3) ………………………………………………, 
4) ………………………………………………. 

 
14. Zakazuję prowadzenia strajków w następujących dziedzinach przemysłowych: 

1) ………………………………………………, 
2) ………………………………………………, 
3) ………………………………………………, 
4) ………………………………………………. 

 
 
§ 3. Niewykonane w całości lub w części do dnia zniesienia stanu klęski żywiołowej                   
lub uchylenia odpowiednich ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela kary                    
za wykroczenia podlegają wykonaniu zgodnie z art. 27 wymienionej ustawy. 
 

 
§ 4. Odpowiedzialnych za przestrzeganie ograniczeń czynię: 

1. w uzgodnieniu z Wojewodą Opolskim - Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora               
Inspekcji Handlowej za ograniczenia wymienione w § 2, ust. 1, 2 i 4,  
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2. Komendanta Powiatowego Policji za ograniczenia wymienione w § 2, ust. 3, 9, 10, 11 i 
12, a dodatkowo Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego           
w uzgodnieniu z Wojewodą Opolskim za ograniczenia wymienione ust. 11,  

3. w uzgodnieniu z Wojewodą Opolskim - Opolskiego Inspektora Ochrony Roślin,             
oraz Powiatowego Lekarza Weterynarii i  Państwowego Powiatowego Inspektora           
Sanitarnego za ograniczenia wymienione w § 2, ust. 6 – każdego zgodnie                                  
z kompetencyjnym zakresem odpowiedzialności, 

4. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego za ograniczenia wymienione        
w § 2, ust. 5, a dodatkowo Naczelnika Wydziału Edukacji i Sportu za ograniczenia wy-
mienione w § 2, ust. 5, pkt 1, 

5. Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji 
Zdrowia oraz Powiatowego Komendanta Policji za ograniczenia wymienione w § 2, ust. 
7, 

6. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego za ograniczenia wymienione w § 2, 
ust. 7.   

§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Powiatu. 
 
§ 6.  Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 
 

                                                                              
                                                                                         STAROSTA KLUCZBORSKI 
 
 
 

UZASADNIENIE 
 
Mając na uwadze właściwe kierowanie działaniami prowadzonymi w celu zapobieżenia               
skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia na obszarze województwa, na podstawie                     
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia ………………….. w sprawie wprowadzenia stanu       
klęski żywiołowej na obszarze powiatu kluczborskiego oraz stosownie do treści art. 21,          
ustawy  z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz.U.2014. 333 z późn. zm.) 
istnieje konieczność opracowania zarządzenia Starosty Kluczborskiego dotyczącego              
szczegółowych zadań odnoszących się do wprowadzenia ograniczeń wolności i praw             
człowieka i obywatela wynikających z wprowadzonego stanu klęski żywiołowej. 

Zgodnie z art. 23, ust. 1, pkt 2 ww. ustawy – niezbędne ograniczenia wolności i praw 
człowieka i obywatela, w granicach dopuszczonych w rozporządzeniu Rady Ministrów                     
o wprowadzeniu stanu klęski żywiołowej wprowadza starosta, w drodze zarządzenia               
albo decyzji. 
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Załącznik 37                                                                                                   Projekt                                                                                       

Kluczbork, dnia………………. r. 
STAROSTA KLUCZBORSKI 
 
 

 
DECYZJA Nr …………. 

 

Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r.                            
o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U.2013.1166 z późn. zm.) oraz art. 22 ustawy z dnia 
18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz.U.2014. 333 z późn. zm.): 
 

1) Kieruję Panią/Pana/jednostkę organizacyjną 
………………………………………………............................................................ 

do pracy przy 
…………………………………………………………………………………............. 

(rodzaj pracy)                                                                               

w……………………………………………………………………………………….... 
(miejsce i adres) 

na okres………………………………………………………………………………... 
                                                                                                     (do 30 dni) 

 

2) Ustala się zakres czynności, do których zastał(a) Pan/Pani/jednostka organizacyjna 
skierowany(a): 
1) ……………………………………………………………………………………... 
2) ……………………………………………………………………………………... 
3) ……………………………………………………………………………………... 
4) ……………………………………………………………………………………... 

 
3) Rozpoczęcie wykonywania czynności, o których mowa w pkt 2 nastąpi w dniu 

………………………… o godz. ………………… 
 

 
 

UZASADNIENIE 
 

Rada Ministrów rozporządzeniem Nr …… z dnia …………….         (Dz. U. Nr ….. poz. ….)  
ogłosiła z dniem ………… na obszarze województwa opolskiego/części województwa stan 
klęski żywiołowej …………………………………….................................................  

                                                                     (rodzaj)  

ustanawiając nakaz udostępnienia…………………………………………………………  
                                                                                                (nieruchomości, lokali, terenów do działań ratowniczych)  

oraz nakaz dostarczenia…………………………………………………………………… 
                                                                                                (środków transportu do działań ratowniczych). 

 
Uwzględniając potrzeby podmiotów kierujących działaniach ratowniczymi Starosta 

Kluczborski podjął decyzję o skierowaniu Pani/Pana/jednostki organizacyjnej do pracy pod-
czas prowadzenia tych działań. 
Mając powyższe na uwadze orzeczono jak we wstępie. 
 

                                          STAROSTA KLUCZBORSKI 
Otrzymują: 
1. Pani/Pan ……………………………………………………………………………… 
2. Jednostka organizacyjna ……………………………………………………………. 
3. Podmiot kierujący działaniami ratowniczymi………………………………………. 
4. a/a 
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Projekt    
Załącznik Nr 38 

……………………, ……………………  
       (miejscowość)                    (data) 

STAROSTA KLUCZBORSKI 

Wojewoda Opolski 

Fax. 77 45 24 705 
 

                              do wiadomości: 

Kierownik Wojewódzkiego Centrum Zarządza-

nia Kryzysowego  

Fax. 77 45 24 716 
 

PROŚBA 

w sprawie wydzielenia sił i środków SZ RP 
do wsparcia administracji publicznej w sytuacji kryzysowej 

 

       Zwracam się z prośbą  do Pana Wojewody o skierowanie wydzielonych sił                    

i środków Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do wsparcia administracji               

publicznej w zaistniałej sytuacji kryzysowej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Opis sytuacji: 

2. Zakres zadao wymagających wsparcia przez SZ RP (informacje kluczowe): 

3. Potrzeby w zakresie sił i środków SZ RP (informacje kluczowe): 

 

 

 

 

4. Przewidywany termin realizacji zadao: 
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Starosta Kluczborski 

 

             ……………………………… 
                                  (podpis) 

 
 

5. Przedstawiciel administracji publicznej odpowiedzialny za kierowanie akcją: 

 

 

 

 
……………………………………………………………………………………………………….. 
                                                   (Stanowisko, imię i nazwisko, tel. kontaktowy) 

6. Punkt przyjęcia wydzielonych sił i środków SZ RP: 

7. Miejsce stacjonowania sił i środków SZ RP: 

8. Telefony kontaktowe (Policja, Paostwowa Straż Pożarna i inne służby z rejonu objętego działaniami): 

9. Inne informacje: 
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Projekt 
……………………, ……………………  
       (miejscowość)                    (data) 

STAROSTA KLUCZBORSKI 
   

 

Wojewoda Opolski 

Fax. 77 45 24 705 
 

                       do wiadomości: 

Kierownik Wojewódzkiego Centrum Zarządza-

nia Kryzysowego  

Fax. 77 45 24 716 
 

 

PROŚBA 

 

w sprawie odwołania sił i środków SZ RP 
realizujących zadania wsparcia administracji publicznej w sytuacji kryzysowej 

 

       Zwracam się z wnioskiem  do Pana Wojewody o odwołanie wydzielonych sił                  

i środków Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do wsparcia administracji pu-

blicznej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Zakres zadao realizowanych przez SZ RP: 

2. Ilośd sił i środków SZ RP odwoływanych (informacje kluczowe): 

3. Przewidywany termin zakooczenia realizacji zadao (informacje kluczowe): 

4. Przedstawiciel administracji publicznej odpowiedzialny za przekazanie sił i środków SZ RP: 

……………………………………………………………………………………………………….. 
                                                   (Stanowisko, imię i nazwisko, tel. kontaktowy) 
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                                                               STAROSTA KLUCZBORSKI 

 

 

             ……………………………… 
                                  (podpis) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Telefony kontaktowe (Policja, Paostwowa Straż Pożarna i inne służby z rejonu objętego działaniami): 

6. Inne informacje: 
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Załącznik 39                                                                                                 Projekt                                                                                       
 
 

Zarządzenie Nr........... 
Starosty Kluczborskiego 

z dnia ....................... 
 

w sprawie zarządzenia ewakuacji na terenie …………………………………. 
 

Na podstawie art. 17 ust.1 i 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu              
kryzysowym (Dz.U.2013.1166 z późn. zm.) zarządza się   co następuje: 
 
 
 

§ 1 
 

W związku z zaistniałym zagrożeniem życia i zdrowia, spowodowanym 
………………………....................................................................................................... 

zarządza się ewakuację od dnia...................... od godziny.......... dla następujących gmin: 
1) ………………………………………………………………………………………...... 
2) …………………………………………………………………………………………... 

 
§ 2 

 
W gminach, w których zarządzono ewakuację należy w szczególności: 

1)   dokonać rekonesansu najbardziej zagrożonych terenów i tam skierować                            
w pierwszej kolejności siły i środki do ratowania ludzi, zwierząt i mienia, 

2)   monitorować akcję ewakuacyjną, 
3)   przygotować środki transportu, 
4)   przygotować tymczasowe miejsca do tymczasowego zakwaterowania. 

 
 

§ 3 
 

1.  Burmistrzowie / Wójt Gminy, o których mowa w § 1 oraz na terenie, których położone są 
miasta i gminy wymienione w § 1, w okresowych meldunkach informują Starostę               
Kluczborskiego o podjętych działaniach ewakuacyjnych  na terenie gmin. 

2. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego przekazuje ww. burmistrzom / wójtowi  
wzory  meldunków, ustala terminy ich przekazywania oraz zbiera  i przekazuje inne istotne 
informacje, dotyczące działań ewakuacyjnych.  

3. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego uruchamia punkt informacyjny                     
dla ludności oraz podaje numery kontaktowe, pod którymi można uzyskać informacje            
o ewakuowanych. 

 
§ 4 

 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w środkach masowego 
przekazu. 
 
 

STAROSTA  KLUCZBORSKI 
 
 
Otrzymują:  
wymienić burmistrzów / wójta, o których mowa w § 1 
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Załącznik 40                                                                                                    Projekt                                                                                       
 

 
 
 

Zarządzenie Nr........... 
Starosty Kluczborskiego 

z dnia ....................... 
 

w sprawie odwołania ewakuacji na terenie ………….......... 
 
 

Na podstawie art. 17 ust.1 i 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu               
kryzysowym (Dz.U.2013.1166 z późn. zm.),  zarządza się co następuje: 
 
 

§ 1 
 

W związku z ustaniem przyczyn zagrożenia życia i zdrowia, spowodowanych ……………….  
 

……………………………………… odwołuje się ewakuację od dnia ............................ od godzi 
ny................................... dla następujących powiatów i gmin: 

1) ………………………………………………………………………………………………….. 
2) ………………………………………………………………………………………………… 

 
 

§ 2 
 

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu                                     
w środkach masowego przekazu. 
 
 
 
                                                            
                                                                      STAROSTA  KLUCZBORSKI 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują: 
wymienić wójta i burmistrzów, o których mowa  w § 1. 
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Załącznik 41                                                                                                     

STAROSTA KLUCZBORSKI 
   

KLUCZBORK, dnia ……………………  

 

 

Wojewoda Opolski  
 

 

dotyczy: skierowania wniosku o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej. 
 
 

W związku z wystąpieniem powodzi w gminach ............ powiatu kluczborskiego            

zwracam się z prośbą o skierowanie wniosku do Prezesa Rady Ministrów                                        

o wprowadzenie na terenie powiatu kluczborskiego stanu klęski żywiołowej. 

 
 
Dodatkowe informacje: 
 

1) Przyczyny wprowadzenia stanu klęski żywiołowej: wystąpienie powodzi o szerokim  
zasięgu terytorialnym, powodująca zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi oraz mienia              
i środowiska, a także zagrożenie dla zwierząt hodowlanych. 
 

2) Termin wprowadzenia stanu klęski żywiołowej: ……….........  
 

3) Przewidywany okres trwania stanu klęski żywiołowej: od dnia wprowadzenia do …….. 
dni (maks. do 30 dni). 

 
4) Proponowane rodzaje ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela: 

 
 
PROPOZYCJA – DO WYBORU, W ZALEŻNOŚCI OD SYTUACJI 
 

1) zawieszenie działalności określonych przedsiębiorców, 
2) nakaz lub zakaz prowadzenia działalności gospodarczej określonego rodzaju, 
3) nakaz pracodawcy oddelegowania pracowników do dyspozycji organu kierującego działa-

niami prowadzonymi w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia, 
4) całkowita lub częściowa reglamentacja zaopatrzenia w określonego rodzaju artykuły, 
5) obowiązek poddania się badaniom lekarskim, leczeniu, szczepieniom ochronnym oraz 

stosowaniu innych środków profilaktycznych i zabiegów, niezbędnych do zwalczania cho-
rób zakaźnych oraz skutków skażeń chemicznych i promieniotwórczych, 

6) obowiązek poddania się kwarantannie, 
7) obowiązek stosowania środków ochrony roślin lub innych środków zapobiegawczych nie-

zbędnych do zwalczania organizmów szkodliwych dla ludzi, zwierząt lub roślin, 
8) obowiązek stosowania określonych środków zapewniających ochronę środowiska, 
9) obowiązek stosowania środków lub zabiegów niezbędnych do zwalczania chorób               

zakaźnych zwierząt, 
10) obowiązek opróżnienia lub zabezpieczenia lokali mieszkalnych bądź innych pomieszczeń, 
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11) dokonanie przymusowych rozbiórek i wyburzeń budynków lub innych obiektów               
budowlanych albo ich części, 

12) nakaz ewakuacji w ustalonym czasie z określonych miejsc, obszarów i obiektów, 
13) nakaz lub zakaz przebywania w określonych miejscach i obiektach oraz na określonych 

obszarach, 
14) zakaz organizowania lub przeprowadzania imprez masowych, 
15) nakaz lub zakaz określonego sposobu przemieszczania się, 
16) wykorzystaniu, bez zgody właściciela lub innej osoby uprawnionej, nieruchomości                  

i rzeczy ruchomych, 
17) zakaz prowadzenia strajku w odniesieniu do określonych kategorii pracowników                            

lub  w określonych dziedzinach, 
18) ograniczenie lub odstąpienie od określonych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, jed-

nakże niepowodującym bezpośredniego narażenia życia lub zdrowia pracownika, 
19) wykonywanie świadczeń osobistych i rzeczowych. 
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Załącznik 42                                                                                                            Projekt                                                                                       

STAROSTA KLUCZBORSKI 

Kluczbork, dnia ……………………  

        Wojewoda Opolski  
 

 

dotyczy: wniosku o zawieszanie uprawnień  wójta (burmistrza) podczas realizacji  
               zadań w stanie klęski żywiołowej. 
 

 

         Działając na podstawie art. 9 ust.5 ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski              

żywiołowej (Dz.U.2014. 333 z późn. zm.), w związku z niewłaściwym kierowaniem  działaniami 

prowadzonymi w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia, spowodowa-

nych przez wójta / burmistrza gminy ………………… wnioskuję o zawieszenie uprawnienia 

wójta / burmistrza gminy ………………..… ……………..) na okres trwania stanu klęski żywio-

łowej (lub od ………………. do ………………….). 

 
 
 
 

UZASADNIENIE 
 

Mając na uwadze bezpieczeństwo obywateli gminy …………….., ich mienia                

oraz środowiska oraz fakt wystąpienia niewłaściwego kierowania działaniami prowadzonymi           

w celu zapobieżenia skutkom powodzi i ich usunięcia w gminie  ……………………. 

koniecznym jest zawieszenie wójta gminy /burmistrza …………………..…………..…….  

……………………………….) i wyznaczenie z ramienia Wojewody Opolskiego pełnomocnika,      

w celu właściwej realizacji określonych zadań. 

Stosownie do treści art. 9 ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej 

(Dz.U.2014. 333 z późn. zm.): „w razie niezdolności do kierowania lub niewłaściwego kierowa-

nia działaniami prowadzonymi w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej                       

lub ich usunięcia na wniosek starosty wojewoda może zawiesić uprawnienia wójta /               

burmistrza oraz wyznaczyć pełnomocnika do kierowania tymi działaniami”, a także                

art. 10 wymienionej ustawy: „w razie niezdolności do kierowania lub niewłaściwego                

kierowania działaniami prowadzonymi w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej                

lub ich usunięcia, wojewoda może zawiesić uprawnienia starosty oraz wyznaczyć                      

pełnomocnika do kierowania tymi działaniami”.  

                                                                                                           Starosta Kluczborski 
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Załącznik  
 

Zbiór przepisów prawnych do Standardowych                                  
Procedur Operacyjnych 

 
Hz.1   Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U.2013.1166 z późn. zm.)   

Art. 17, ust. 2 . Do zadań starosty w sprawach zarządzania kryzysowego należy: 
1) kierowanie monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na te-

renie powiatu. 
 

Hz.2 ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (Dz.U.2014.1512 z późn. zm.) 

Art. 92. 1. Ludność, która w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego mogłaby otrzymać dawkę                
promieniowania jonizującego przekraczającą dawkę graniczną dla ogółu ludności, jest okresowo infor-
mowana  o możliwych do zastosowania środkach ochrony zdrowia oraz o działaniach, jakie powinna 
podjąć w razie  wystąpienia zdarzenia radiacyjnego (informacja wyprzedzająca). 

Hz.3 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie informacji  
          wyprzedzającej dla ludności na wypadek zdarzeń radiacyjnych (Dz.U.04.102.1065) 

§ 6. Zakres informacji wyprzedzającej obejmuje: 

 1) podstawowe dane o promieniowaniu jonizującym oraz o skutkach jego oddziaływania na człowieka 
i środowisko; 

 2) w przypadku działalności, o których mowa w § 3 pkt 1-4 - rodzaje sytuacji awaryjnych i scenariusze 
ich rozwoju, brane pod uwagę przy projektowaniu działalności, mogące prowadzić do wystąpienia 
zdarzeń radiacyjnych powodujących zagrożenie, o którym mowa w § 2, poza terenem jednostki           
organizacyjnej, z określeniem rodzaju i zasięgu ich potencjalnych skutków dla ludności                           
i środowiska; 

 3) w przypadku działalności, o których mowa w § 3 pkt 5-7, rodzaje sytuacji awaryjnych i scenariusze 

ich rozwoju, mogące wystąpić podczas transportu lub awaryjnego powrotu pojazdu kosmicznego 

na Ziemię, mogące prowadzić do wystąpienia zdarzeń radiacyjnych powodujących zagrożenia,               

o których mowa w § 2, z określeniem prawdopodobieństwa ich wystąpienia oraz rodzaju i zasięgu 

ich potencjalnych skutków dla ludności i środowiska; 

 4) określenie sposobu alarmowania ludności o wystąpieniu i informowania o rozwoju zdarzenia                    

radiacyjnego; 

 5) wskazanie sposobów postępowania i zachowania się ludności w celu ochrony przed skutkami              

zdarzenia radiacyjnego i uzyskania niezbędnej pomocy, w tym wskazanie środków ochrony                    

ludności przewidzianych w zakładowym i wojewódzkim planie postępowania awaryjnego                         

na wypadek wystąpienia takiej sytuacji. 

§ 8. 1. Informacja wyprzedzająca jest przekazywana przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki                                   

wojewodom województw, na terenach których mogą wystąpić skutki zdarzenia radiacyjnego, o którym mowa   

w § 4 pkt 3 lub 4, niezwłocznie po uzyskaniu informacji o możliwości wystąpienia zdarzenia radiacyjnego. 

2. Informację, o której mowa w ust. 1, wojewodowie przekazują grupom ludności określonym w § 4 pkt 3 lub 4,   

w drodze aktu prawa miejscowego, niezwłocznie po jej uzyskaniu od Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki. 

 

Hz.4 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 grudnia 2015  r. w sprawie szczegółowego  

         zakresu informacji wymaganych do podania do publicznej wiadomości przez właściwe   
         organy Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U.2015.2145) 
Rozporządzenie określa: 
1) szczegółowy zakres: 
a) informacji o zatwierdzonych raportach o bezpieczeństwie lub ich zmianach, 
b) informacji o przyjętych zewnętrznych planach operacyjno-ratowniczych lub ich zmianach, 
c) informacji o przedłożonych zgłoszeniach zakładów, o których mowa w art. 250 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 r. - Prawo ochrony środowiska, zwanej dalej "ustawą", 
d) informacji o pozytywnie zaopiniowanych programach zapobiegania poważnym awariom, 
e) informacji o kontrolach planowych w terenie, 
f) informacji o możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu, którego przedmiotem jest sporządzenie ze-
wnętrznego planu operacyjno-ratowniczego - na 30 dni przed jego przyjęciem, 
g) informacji o decyzjach wydanych na podstawie art. 267a ust. 2 oraz art. 264d ust. 1 ustawy, 
h) instrukcji postępowania mieszkańców na wypadek wystąpienia awarii, 

http://sip.lex.pl/#/dokument/16901353#art%28250%29ust%281%29
http://sip.lex.pl/#/dokument/16901353#art%28267%28a%29%29ust%282%29
http://sip.lex.pl/#/dokument/16901353#art%28264%28d%29%29ust%281%29
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i) informacji o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie, aktualizowanym corocznie, wykazu substancji nie-
bezpiecznych znajdujących się w zakładach o dużym ryzyku, 
j) uzasadnienia odstąpienia od sporządzenia zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego; 
2) formę udostępniania informacji, o których mowa w pkt 1; 
3) właściwe organy Państwowej Straży Pożarnej obowiązane do ich udostępniania. 
§  2. Informacje, o których mowa w § 1 pkt 1, w przypadku zakładu o dużym ryzyku, udostępnia komendant woje-
wódzki Państwowej Straży Pożarnej właściwy miejscowo ze względu na lokalizację zakładu o dużym ryzyku, które-
go dotyczą te informacje. 
§  3. Informacje, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. c-e, g i h, w przypadku zakładu o zwiększonym ryzyku, udostępnia 
komendant powiatowy (miejski) Państwowej Straży Pożarnej właściwy miejscowo ze względu na lokalizację zakła-
du o zwiększonym ryzyku, którego dotyczą te informacje. 

 
Hz.5 ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów  normatywnych i niektórych innych aktów  
          prawnych (Dz. U.2015.1484 z późn. zm), 

Art. 13. W wojewódzkim dzienniku urzędowym ogłasza się: 

 1) akty prawa miejscowego stanowione przez wojewodę i organy administracji niezespolonej; 

 2) akty prawa miejscowego stanowione przez sejmik województwa, organ powiatu oraz organ gminy,                            

w tym statuty województwa, powiatu i gminy; 

 3) statuty związków międzygminnych oraz statuty związków powiatów; 

 4) akty Prezesa Rady Ministrów uchylające akty prawa miejscowego stanowionego przez wojewodę i organy 

administracji niezespolonej; 

 5) wyroki sądu administracyjnego uwzględniające skargi na akty prawa miejscowego stanowionego                           

przez: wojewodę i organy administracji niezespolonej, organ samorządu województwa, organ powiatu i organ 

gminy; 

 6) porozumienia w sprawie wykonywania zadań publicznych zawarte: 

a) między jednostkami samorządu terytorialnego, 

b) między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej; 

 7) uchwały budżetowe gminy, powiatu i województwa oraz sprawozdanie z wykonania budżetu gminy, powiatu               

i województwa; 

 8) obwieszczenia o wygaśnięciu mandatu wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz o rozwiązaniu sejmiku 

województwa, rady powiatu lub rady gminy; 

8a) rozstrzygnięcia nadzorcze dotyczące aktów prawa miejscowego stanowionych przez jednostki samorządu    

terytorialnego; 

 9) statut urzędu wojewódzkiego; 

 10) inne akty prawne, informacje, komunikaty, obwieszczenia i ogłoszenia, jeżeli tak stanowią przepisy               

szczególne. 

Art. 14. 1. Przepisy porządkowe ogłasza się w drodze obwieszczeń, a także w sposób zwyczajowo przyjęty 

na danym terenie lub w środkach masowego przekazu. 

2. Za dzień ogłoszenia przepisów porządkowych uważa się dzień wskazany w obwieszczeniu. 

3. Ogłoszenie przepisów porządkowych w sposób określony w ust. 1 nie zwalnia z obowiązku ich ogłoszenia 

w wojewódzkim dzienniku urzędowym. 

Art. 23. Wojewoda wydaje wojewódzki dziennik urzędowy. 

 

Hz.6 Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.2015.1445 z późn. zm.),  

Akty prawa miejscowego stanowione przez powiat 

Art. 40. 1. Na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawach rada powiatu stanowi 

akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze powiatu. 

2. Akty prawa miejscowego stanowione są w szczególności w sprawach: 

 1) wymagających uregulowania w statucie, 

 2) porządkowych, o których mowa w art. 41, 

 3) szczególnego trybu zarządzania mieniem powiatu, 

 4) zasad i trybu korzystania z powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. 

Art. 41. 1. W zakresie nieuregulowanym w odrębnych ustawach lub innych przepisach                     

powszechnie obowiązujących, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, rada powiatu może                  

wydawać powiatowe przepisy porządkowe, jeżeli jest to niezbędne do ochrony życia, zdrowia lub mienia 

obywateli, ochrony środowiska naturalnego albo do zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa 

publicznego, o ile przyczyny te występują na obszarze więcej niż jednej gminy. 
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2. Powiatowe przepisy porządkowe, o których mowa w ust. 1, mogą przewidywać za ich narusze-

nie kary grzywny wymierzane w trybie i na zasadach określonych w prawie o wykroczeniach. 

Art. 42. 1. Akty prawa miejscowego powiatu stanowi rada powiatu w formie uchwały, jeżeli ustawa 

upoważniająca do wydania aktu nie stanowi inaczej. 

2. Powiatowe przepisy porządkowe, o których mowa w art. 41, w przypadkach niecierpiących  

zwłoki, może wydać zarząd. 

3. Powiatowe przepisy porządkowe, o których mowa w ust. 2, podlegają zatwierdzeniu                          

na najbliższej sesji rady powiatu. Tracą one moc w razie nieprzedłożenia ich do zatwierdzenia                     

lub odmowy zatwierdzenia. Termin utraty mocy obowiązującej określa rada powiatu. 

4. 
(45)

 Starosta przesyła przepisy porządkowe do wiadomości organom wykonawczym gmin               

położonych na obszarze powiatu i starostom sąsiednich powiatów następnego dnia po ich ustanowieniu. 

Art. 43. 1. (skreślony). 

2. Akty prawa miejscowego podpisuje niezwłocznie po ich uchwaleniu przewodniczący rady                     

powiatu i kieruje do publikacji. 

3. (skreślony). 

4. (skreślony). 

Art. 44. Zasady i tryb ogłaszania aktów prawa miejscowego oraz wydawania wojewódzkiego 

dziennika urzędowego określa ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych              

i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718 i z 2001 r. Nr 46, poz. 499). 

 

Hz.7  Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz.U.2014. 333 z późn. zm.) 

Art. 26. Redaktorzy naczelni dzienników oraz nadawcy programów radiowych i telewizyjnych           

są obowiązani, na żądanie ministra, o którym mowa w art. 8 pkt 4, wojewodów, starostów, wójtów              

(burmistrzów, prezydentów miast) albo pełnomocników do nieodpłatnego, niezwłocznego publikowania 

lub zamieszczania komunikatów tych organów związanych z działaniami w celu zapobieżenia skutkom 

klęski żywiołowej lub ich usunięcia. 

 
Hz.8 ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz.U.2013.686 z późn. zm.). 

Art. 28. 1. Inspekcja Ochrony Środowiska zapewnia informowanie społeczeństwa o stanie środowiska. 

 

Hz.9 Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.2015.1445 z późn. zm.), 

Art. 4. 1. Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym                 

w zakresie: 

16)  ochrony przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania powiatowego magazynu                

przeciwpowodziowego, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia 

i zdrowia ludzi oraz środowiska, 

 

Hz.10  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 sierpnia 2007 r.  w sprawie podmiotów,   
           którym państwowa służba hydrologiczno-meteorologiczna i państwowa służba  
          hydrogeologiczna są obowiązane przekazywać ostrzeżenia, prognozy, komunikaty 
          i biuletyny oraz sposobu i częstotliwości ich przekazywania (Dz.U.07.158.1114 z poźn. zm.) 

§ 2. 1. Prognozy hydrologiczne, meteorologiczne i prognozy zmian zasobów, stanu oraz zagrożeń wód                  

podziemnych, komunikaty o bieżącej sytuacji meteorologicznej, hydrologicznej oraz hydrogeologicznej, ostrzeżenia 

przed niebezpiecznymi zjawiskami zachodzącymi w atmosferze i hydrosferze, w strefach zasilania oraz poboru wód 

podziemnych przekazuje się: 

 37) wojewodom; 

 

Hz.11 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
działania Szefa OCK, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin  (Dz.U.02.96.850) 

§ 3. Do zakresu działania szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin, na ich obszarze działania,  

należy: 

 6) przygotowanie i zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego                

ostrzegania o zagrożeniach, 
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Hz.12 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia  16 października 2006 r. w sprawie systemów  
            wykrywania skażeń i właściwości organów w tych sprawach (Dz. U.2013.96) 

§ 3. 1. W przypadku wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, w szczególności stanu klęski żywiołowej,                       

w celu zapobieżenia skutkom katastrofy naturalnej, awarii technicznej lub działań terrorystycznych, mogących          

spowodować wystąpienie skażeń chemicznych, biologicznych lub promieniotwórczych, a także w przypadku              

przeprowadzania ćwiczeń i treningów, systemy funkcjonują lub są uruchamiane i rozwijane w ramach jednolitego 

krajowego systemu wykrywania skażeń i alarmowania, zwanego dalej "krajowym systemem". 

§ 4. W skład krajowego systemu wchodzą: 

 1) systemy wykrywania i alarmowania o skażeniach obejmujące: 

d) nadzorowane przez wojewodów wojewódzkie systemy wykrywania i alarmowania oraz wojewódzkie               

systemy wczesnego ostrzegania o zagrożeniach, o których mowa w § 3 pkt 6 rozporządzenia Rady               

Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej 

Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. Nr 96, poz. 850), 

 

 

Hz.13  Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U.2013.1166 z późn. zm.)   

Art. 17.  

4. Starosta wykonuje zadania zarządzania kryzysowego przy pomocy powiatowego zespołu                 

zarządzania kryzysowego powołanego przez starostę, który określa jego skład, organizację, siedzibę 

oraz tryb pracy, zwanego dalej "zespołem powiatowym". 

5. Zespół powiatowy wykonuje na obszarze powiatu zadania przewidziane dla zespołu                        

wojewódzkiego. ( Art.14) 

6. W skład zespołu powiatowego, którego pracami kieruje starosta, wchodzą osoby powołane               

spośród: 

 1) osób zatrudnionych w starostwie powiatowym, powiatowych jednostkach organizacyjnych                     

lub jednostkach organizacyjnych stanowiących aparat pomocniczy kierowników zespolonych służb, 

inspekcji i straży powiatowych; 

 2) przedstawicieli społecznych organizacji ratowniczych. 

7. W skład zespołu powiatowego mogą wchodzić inne osoby zaproszone przez starostę. 

Art. 14.  

8. Do zadań zespołu wojewódzkiego należy w szczególności: 

 1) ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne                          

i prognozowanie tych zagrożeń; 

 2) przygotowywanie propozycji działań i przedstawianie wojewodzie wniosków dotyczących wykonania, zmiany 

lub zaniechania działań ujętych w wojewódzkim planie zarządzania kryzysowego; 

 3) przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniami; 

 4) opiniowanie wojewódzkiego planu zarządzania kryzysowego. 

 

Hz.14  Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U.2013.1166 z późn. zm.)   

Art. 18. 1. Tworzy się powiatowe centra zarządzania kryzysowego. 

2. Powiatowe centra zarządzania kryzysowego zapewniają przepływ informacji na potrzeby                 

zarządzania kryzysowego oraz wykonują odpowiednio zadania, o których mowa w art. 16 ust. 2. 

3. Organizację, siedzibę oraz tryb pracy powiatowego centrum zarządzania kryzysowego, w tym 

sposób całodobowego alarmowania członków zespołu zarządzania kryzysowego oraz sposób               

zapewnienia całodobowego obiegu informacji w sytuacjach kryzysowych, określa starosta. 

4. W miejscowościach będących jednocześnie siedzibami powiatów i miast na prawach powiatu,  

na podstawie porozumienia zawartego między tymi jednostkami samorządu terytorialnego, może być 

tworzone wspólne centrum zarządzania kryzysowego obejmujące zasięgiem działania obszar obu           

jednostek samorządu terytorialnego. 

Art. 16. 2. Do zadań wojewódzkich centrów zarządzania kryzysowego należy: 

 1) pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania 

kryzysowego; 

 2) współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej; 

 3) nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego            

ostrzegania ludności; 
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 4) współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska; 

 5) współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne; 

 6) dokumentowanie działań podejmowanych przez centrum; 

 7) realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa; 

 8) 
(81)

 (uchylony). 

 
Hz.15 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia  16 października 2006 r. w sprawie systemów  

            wykrywania skażeń i właściwości organów w tych sprawach (Dz. U.2013.96) 
§ 4. W skład krajowego systemu wchodzą: 

 1) systemy wykrywania i alarmowania o skażeniach obejmujące: 

d) nadzorowane przez wojewodów wojewódzkie systemy wykrywania i alarmowania oraz wojewódzkie              

systemy wczesnego ostrzegania o zagrożeniach, o których mowa w § 3 pkt 6 rozporządzenia Rady Min i-

strów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, 

szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. Nr 96, poz. 850), 

 

Hz.16 ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej  
            Polskiej (Dz.U.2015.827 z późn. zm.) 

Art. 138.  

3. Formacje obrony cywilnej tworzą, w drodze rozporządzenia, ministrowie, a wojewodowie, starostowie,                     

wójtowie lub burmistrzowie (prezydenci miast) - w drodze zarządzenia, uwzględniając w szczególności: skalę           

występujących zagrożeń, rodzaj formacji, ich przeznaczenie oraz stan osobowy i organizację wewnętrzną. 

Hz. 17 Zarządzenie nr 211/10 Wojewody Opolskiego  z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie                 
utworzenia i działania Wojewódzkiej Drużyny Wykrywania Zagrożeń Radiacyjnych 
 Na podstawie art. 138 ust 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rze-

czypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r.  Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 

§ 1 

1. W celu wykrywania i analizowania zagrożeń radiacyjnych na terenie województwa, powstałych w wyniku             
zdarzeń radiacyjnych, tworzy się Wojewódzką Drużynę Wykrywania Zagrożeń Radiacyjnych (WDWZR). 

2. WDWZR tworzy się przy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej (WSSE) w Opolu. Strukturę            
organizacyjną WDWZR określa załącznik nr 1 do zarządzenia.  

3. Obszarem działania WDWZR jest teren województwa opolskiego. 
§ 2 

Zadania dla WDWZR określa załącznik nr 2 do zarządzenia. 

§ 3 

Zorganizowanie i przygotowanie do działania WDWZR, w tym opracowanie Planu Działania WDWZR zgodnie         

z załącznikiem nr 3 do zarządzenia, powierza się Dyrektorowi WSSE w Opolu. 

§ 4 

1. Wyposażenie WDWZR w specjalistyczny sprzęt obrony cywilnej oraz niezbędny sprzęt pomiarowy                         
do wykrywania promieniowania jonizującego zabezpiecza Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowe-
go Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego (WBiZK OUW). 

2. Finansowanie szkoleń i ćwiczeń WDWZR odbywać się będzie na zasadach określonych dla wojewódzkich 
formacji obrony cywilnej, zgodnie  z załącznikiem nr 4 do zarządzenia. 

§ 5 

1. Uruchomienie WDWZR w celu wykonania zadań, o których mowa w § 2 może nastąpić na polecenie 
pisemne lub telefoniczne Dyrektora WBiZK OUW, działającego z upoważnienia Wojewody Opolskiego.  

2. W ciągu 24 godzin od telefonicznego uruchomienia WDWZR Dyrektor WBiZK OUW przekaże                   
Dyrektorowi WSSE w Opolu pisemne potwierdzenie wydania polecenia 

3. Koordynację, nadzór, kontrolę stanu przygotowania WDWZR i szkoleń oraz dokonywania przez              
Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną wydatków z przydzielonych środków finansowych 
zgodnie z Planem szkoleń i ćwiczeń WDWZR powierza się Dyrektorowi WBiZK OUW. 

§ 6 

Traci moc Zarządzenie Nr 63/06 Wojewody Opolskiego z dnia 12 kwietnia 2006 r. w sprawie powołania                                   

i funkcjonowania Wojewódzkiej Drużyny Wykrywania Zagrożeń Radiacyjnych 

§ 7 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

                                                                        Wojewoda Opolski 
                                            /-/ Ryszard Wilczyński 
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Hz. 18 WYTYCZNE  Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 23 grudnia 2014 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 budże-
tu państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem i odbudową obiektów budowlanych znisz-
czonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, zwanych dalej „klęską żywio-
łową”,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 woje-
wództwa); 
2) „dotacji” – należy przez to rozumieć dotację celową udzielaną z rezerw celowych budżetu państwa przeznaczo-
nych na przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych lub ich usuwanie;  
3) „Ministrze” – należy przez to rozumieć Ministra Administracji i Cyfryzacji; 
4) „dofinansowaniu” – należy przez to rozumieć także sfinansowanie zadania w całości ze środków dotacji, jeżeli 
ustawa tak stanowi. 
§ 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% wykonanych dochodów własnych jednostki za 
rok bezpośrednio poprzedzający rok wystąpienia klęski żywiołowej, z zastrzeżeniem ust. 2 
2. W przypadku braku, na dzień składania wniosku, uchwały  w sprawie  absolutorium, o którym mowa  
w art. 271 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z 
późn. zm.), jednostka może otrzymać dotację,  jeżeli straty wywołane klęską żywiołową są nie mniejsze niż 5% 
planowanych dochodów własnych jednostki na rok bezpośrednio poprzedzający rok wystąpienia klęski żywiołowej.  
3. W przypadku, gdy na obszarze jednostki samorządu terytorialnego, w trakcie jednego roku budżetowego, wystą-
piła więcej niż jedna klęska żywiołowa straty spowodowane tymi zdarzeniami mogą zostać zsumowane w celu 
spełnienia warunku, o którym mowa w ust. 1 albo ust. 2. 
4. Wysokość dotacji nie może przekroczyć 80 % kosztów realizacji zadania, chyba że ustawa stanowi inaczej.  
5. Dotacja nie będzie udzielona, jeżeli wartość zadania  podlegającego dofinansowaniu,  jest mniejsza niż 50 tysię-
cy złotych. Wartość dotacji nie może być niższa niż 40 tysięcy złotych.  
6. Zadania nie mogą być łączone w celu obejścia postanowień, o których mowa w ust. 5,  
chyba że zadania są ze sobą funkcjonalnie związane - w szczególności dotyczą 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. 
7. Dotacja może być przeznaczona jedynie na pokrycie kosztów materiałów i urządzeń oraz kosztów  robót budow-
lano - montażowo - instalacyjnych. Koszty wynikające z technologii robót, jak tymczasowe drogi, oznakowanie 
objazdów, wycinka drzew i krzewów oraz koszty znaków drogowych mogą być pokrywane ze środków stanowią-
cych udział własny jednostki samorządu terytorialnego, o którym mowa w § 4 ust. 2 ramowego wzoru umowy o 
dotację  stanowiącego  załącznik  nr 2 do niniejszych wytycznych. 8. W przypadku dotacji udzielanych na podstawie 
art. 35 ustawy z dnia 16 września 2011 r.  
o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1385, 
z późn. zm.) oraz dotacji udzielanych na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 2010 r. 
o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z 2010 r. (Dz. U. z 2010 r.  
Nr 123 poz. 835, z późn. zm.), z budżetu państwa  mogą być finansowane wszystkie koszty określone  
w ust. 7,  w tym również koszty przewidziane wcześniej do pokrycia ze środków stanowiących udział własny jed-
nostki samorządu terytorialnego.  
9. 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. 
§ 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 wojewódz-
twa 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 woje-
wódzką komisję do spraw weryfikacji strat określonych przez komisje powołane przez jednostki.  



 

458 
 

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 przepi-
sów wydanych na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia  
29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907,  
z późn. zm.). Postanowienie stosuje się do protokołu komisji do spraw szacowania strat powołanej przez jednostkę, 
o której mowa w § 3 ust. 2.  
4. Zadania zgłoszone do dofinansowania ze środków dotacji powinny dotyczyć wyłącznie  mienia jednostki samo-
rządu terytorialnego. Dopuszcza się zawieranie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w 
celu wspólnej realizacji zadań lub scedowanie ich realizacji na jedną ze stron porozumienia, jeżeli przepisy po-
wszechnie obowiązujące nie stanowią inaczej.  
§ 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 i Zarzą-
dzania Kryzysowego 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.  
4. Wizytacje terenowe zadań mogą być przeprowadzane przez przedstawicieli właściwych wojewodów na każdym 
etapie ich realizacji. 
§ 7. 1.  Promesa stanowi przyrzeczenie przekazania, jednostce w niej określonej, dotacji na realizację zadania 
związanego z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, pod warunkiem przedstawienia przez jednostkę kompletnych 
i prawidłowo sporządzonych dokumentów określonych w załączniku nr 1 do niniejszych wytycznych.  
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 zawar-
cia umowy o dotację oraz miejsce i termin ich złożenia.  
3. Nazwa zadania określona w promesie jest wiążąca dla jednostki i powinna być stosowana  
we wszystkich dokumentach związanych z ubieganiem się o dotację oraz rozliczeniem dotacji, w tym przy udziela-
niu zamówienia/dokonaniu wyboru wykonawcy lub rozpisaniu konkursu, z zastrzeżeniem ust. 4. 
4. W przypadku realizacji zadania o zakresie rzeczowym lub finansowym większym niż przewidziany  
w promesie, które jest finansowane również z innych źródeł niż dotacja, dopuszcza się przedstawienie dokumenta-
cji związanej z udzieleniem zamówienia/dokonaniem wyboru wykonawcy lub rozpisaniem konkursu, zawierającej 
nazwę zadania inną niż określona w promesie. Dokumentacja powinna umożliwiać zdefiniowanie zakresu rzeczowo 
– finansowego zadania określonego w promesie. 
5. 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. 
§ 8. 1.  Wojewoda, na podstawie promes wystawionych przez Ministra, protokołów komisji wojewódzkiej oraz do-
kumentów określonych w załączniku nr 1 do wytycznych, zawiera z jednostkami umowy  
o dotacje, o których mowa w art. 150 ustawy o finansach publicznych.   
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 posta-
nowieniami promes udzielonych przez Ministra. 
§ 9. 1. Umowa o dotację, zawarta z jednostką nieposiadającą promesy Ministra, nie będzie realizowana ze środków 
rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych lub ich usuwanie.  
2. Postanowienie, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio do części dotacji, która stanowi różnicę pomię-
dzy 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 wniosków jednostek samorządu terytorialnego o dotacje i innych  dokumentów, o 
których mowa w § 7 ust. 5  lub zawartych z jednostkami umów o dotacje, występuje do Ministra Finansów z wnio-
skiem o uruchomienie środków z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na przeciwdziałanie skutkom 
klęsk żywiołowych lub ich usuwanie.  
2. Wniosek o uruchomienie środków z rezerwy celowej, o którym mowa w ust. 1,  wojewoda przesyła za pośrednic-
twem Ministra. 
3. Minister opiniuje wniosek wojewody i niezwłocznie przekazuje go do Ministra Finansów.  
§ 11.  Wojewoda, niezwłocznie po zwiększeniu wydatków przez Ministra Finansów, dokonuje podziału uruchomio-
nej 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. 
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§ 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 i Zarządzania Kryzysowego Ministerstwa Administracji  
i Cyfryzacji.    
2. Kontrole, o których mowa w ust. 1, wykonywane są na podstawie planów kontroli sporządzonych przez właści-
wych terytorialnie wojewodów lub na podstawie planów kontroli zatwierdzonych przez Ministra. Niniejsze postano-
wienie nie wyklucza kontroli doraźnych.  
3. Plany kontroli sporządzone przez właściwych terytorialnie wojewodów przesyłane są niezwłocznie do wiadomo-
ści Ministra.  
§ 14. 1. Wojewodowie, w terminie do 15 lutego następnego roku, przesyłają Ministrowi zbiorcze informacje o spo-
sobie 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/dokonaniu wyboru wykonawcy lub rozstrzygnięciu 
konkursu; 
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. 
§ 15. Niniejsze wytyczne stosuje się odpowiednio do dotacji udzielanych jednostkom na zabezpieczenie wąwozów 
lessowych, z wyłączeniem postanowień § 2 ust. 1 i 2.  
§ 16. 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 przeciw-
działaniem tym zdarzeniom, zatwierdzonych dnia 23 grudnia 2014 r.  
§ 17.1. Tracą moc Wytyczne Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie zasad i trybu uruchamiania środków bu-
dżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania związane  
z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych zatwierdzone w dniu 15 
października 2012 r., zmienione Wytycznymi z dnia 21 grudnia 2012 r. i Wytycznymi z dnia 
30 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem ust. 2. 
2. Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem 2 stycznia 2015 r. stosuje się postanowienia wytycznych, o 
których mowa w ust. 1. 
§ 18. Niniejsze wytyczne wchodzą w życie z dniem ich zatwierdzenia z zastrzeżeniem, że stosuje się je od dnia 2 
stycznia 2015 r.  
 

 
Hz.19  ustawa z dnia 22 listopada 2002 r. o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających 
           z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela  
           (Dz.U.02.233.1955) 

Art. 4. 1. Odszkodowanie przyznaje się na pisemny wniosek poszkodowanego, złożony do właściwego              

wojewody. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać: 

 1) oznaczenie organu, do którego jest skierowany, oraz sprawy, której dotyczy; 

 2) imię, nazwisko oraz adres wnioskodawcy; 

 3) wysokość poniesionej straty majątkowej oraz czas, miejsce i okoliczności jej powstania; 

 4) rodzaj ograniczenia, z którego wynikła strata majątkowa; 

 5) datę i podpis składającego pismo. 

Art. 5. 1. Decyzję w sprawie odszkodowania wydaje wojewoda właściwy ze względu na miejsce powstania 

straty majątkowej. 

2. W przypadku gdy strata majątkowa powstała na terenie dwóch lub więcej województw, właściwy                        

do wydania decyzji jest wojewoda, do którego najpierw złożono wniosek. 

3. Jeżeli nie można ustalić właściwości wojewody według przepisów poprzedzających, decyzję w sprawie              

odszkodowania wydaje Wojewoda Mazowiecki. 

4. Wojewoda wydaje decyzję w sprawie odszkodowania niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie trzech 

miesięcy od dnia złożenia wniosku. Decyzja ta jest ostateczna. 

5. Odszkodowanie wypłaca się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia decyzji poszkodowanemu. 
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Hz.20 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 1999 r. w sprawie zasad oraz trybu 
            ustalania i wypłaty odszkodowań za szkody poniesione w związku z akcjami zwalczania  
            klęsk żywiołowych (Dz.U.99.55.573) 

§ 3. Poszkodowanemu przysługuje odszkodowanie do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

§ 4. 1. Odszkodowanie, o którym mowa w § 3, jest wypłacane ze środków pochodzących z rezerwy celowej 

ustalanej na ten cel w ustawie budżetowej na dany rok. 

2. Roszczenie o odszkodowanie, o którym mowa w ust. 1, przedawnia się po upływie 3 lat. Bieg terminu 

przedawnienia rozpoczyna się w dniu powstania szkody. W przypadkach gdy ustalenie dnia powstania szkody                

est niemożliwe, bieg terminu przedawnienia liczy się od dnia odwołania stanu klęski żywiołowej na terenie,                           

na którym szkoda powstała. 

 

Hz.21 i Hz.22  ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób  
            zakaźnych u ludzi (Dz. U.2013.947 z późn. zm.), 
 

Art. 47. 1. Pracownicy zakładów opieki zdrowotnej, osoby wykonujące zawody medyczne oraz osoby,                        

z którymi podpisano umowy na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, mogą być skierowani do pracy przy                   

zwalczaniu epidemii. Do pracy przy zwalczaniu epidemii mogą być skierowane także inne osoby, jeżeli                           

ich skierowanie jest uzasadnione aktualnymi potrzebami podmiotów kierujących zwalczaniem epidemii. 

2. Skierowanie do pracy przy zwalczaniu epidemii następuje w drodze decyzji. 

4. Decyzję o skierowaniu do pracy przy zwalczaniu epidemii na terenie województwa, w którym osoba                

skierowana posiada miejsce pobytu lub jest zatrudniona, wydaje właściwy wojewoda (…)  

10. Osobie skierowanej do pracy na podstawie decyzji, o której mowa w ust. 2, przysługuje wyłącznie                     

wynagrodzenie zasadnicze w wysokości nie niższej niż 150 % przeciętnego wynagrodzenia zasadniczego przewi-

dzianego na danym stanowisku pracy w zakładzie wskazanym w tej decyzji lub w innym podobnym zakładzie, jeżeli 

w zakładzie wskazanym nie ma takiego stanowiska. Wynagrodzenie nie może być niższe niż wynagrodzenie,             

które osoba skierowana do pracy przy zwalczaniu epidemii otrzymała w miesiącu poprzedzającym miesiąc,                       

w którym wydana została decyzja o skierowaniu jej do pracy przy zwalczaniu epidemii. 

11. Osobie, o której mowa w ust. 10, przysługuje zwrot kosztów przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia,            

na zasadach określonych w przepisach o ustalaniu oraz wysokości należności przysługującej pracownikom                   

państwowych jednostek z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju. Zwrot kosztów z tytułu zakwaterowania            

lub wyżywienia nie przysługuje w przypadku zapewnienia w miejscu wykonywania pracy bezpłatnego zakwatero-

wania lub wyżywienia. 

12. Koszty świadczeń zdrowotnych udzielanych w związku ze zwalczaniem epidemii oraz koszty, o których 

mowa w ust. 10 i 11, są finansowane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest wojewoda właściwy              

ze względu na miejsce udzielania świadczeń. 

 

Hz.24 ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (Dz.U.2014.1512 z późn. zm.) 
Art. 84. 1. Zdarzenie radiacyjne powodujące zagrożenie jednostki organizacyjnej, województwa albo kraju 

wymaga podjęcia stosownych działań interwencyjnych określonych odpowiednio w zakładowym, wojewódzkim                       

albo krajowym planie postępowania awaryjnego. 

Art. 89. 1. Wprowadzenie działań interwencyjnych, o których mowa w art. 90, w związku ze zdarzeniem             

radiacyjnym, którego zasięg skutków nie przekracza obszaru jednego województwa, następuje w drodze aktu            

prawa miejscowego wydanego przez wojewodę właściwego dla miejsca zdarzenia. 

Art. 90. Działaniami interwencyjnymi wprowadzanymi w razie możliwości przekroczenia poziomów                

interwencyjnych są: 

 1) ewakuacja; 

 2) nakaz pozostania w pomieszczeniach zamkniętych; 

 3) podanie preparatów ze stabilnym jodem; 

 4) zakaz lub ograniczenie: spożywania skażonej żywności i skażonej wody przeznaczonej do spożycia przez 

ludzi, żywienia zwierząt skażonymi środkami żywienia zwierząt i pojenia skażoną wodą oraz wypasu zwierząt 

na skażonym terenie; 

 5) czasowe przesiedlenie ludności; 

 6) stałe przesiedlenie ludności. 

Art. 91. Działaniami interwencyjnymi, o których mowa w art. 90, kieruje: 

 1) wojewoda właściwy dla miejsca zdarzenia radiacyjnego - w przypadku zdarzenia radiacyjnego powodującego 

zagrożenie publiczne o zasięgu wojewódzkim; 

 2) minister właściwy do spraw wewnętrznych - w przypadku zdarzenia radiacyjnego powodującego: 

a) zagrożenie publiczne o zasięgu krajowym, 
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b) zagrożenie publiczne o zasięgu wojewódzkim, gdy podjęcie i prowadzenie działań interwencyjnych                 

przekracza możliwości służb podległych wojewodzie. 

Art. 91a. W zakresie działań interwencyjnych, o których mowa w art. 90, wojewodzie są podporządkowane 

organy i jednostki organizacyjne administracji rządowej i samorządu województwa oraz inne siły i środki wydzielone 

do jego dyspozycji i skierowane do wykonywania tych działań. 

 

Hz.25 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie planów postępowania  
            awaryjnego w przypadku zdarzeń radiacyjnych (Dz.U.05.20.169 z późn. zm.) 

§ 7. W zależności od przebiegu zdarzenia i rozwoju sytuacji radiacyjnej minister właściwy do spraw                      

wewnętrznych, po zasięgnięciu opinii Prezesa Agencji, powiadamia wojewodów właściwych dla terenów, na których 

wystąpiło skażenie, o działaniach niezbędnych do likwidacji zagrożenia i usuwania skutków zdarzenia. 

 

Hz.26 ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej ((Dz.U.2014. 333 z późn. zm.) 

Art. 20. Ograniczenia wolności i praw człowieka i obywatela w stanie klęski żywiołowej stosuje się do osób               

fizycznych zamieszkałych lub czasowo przebywających na obszarze, na którym został wprowadzony stan klęski 

żywiołowej, oraz odpowiednio do osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości praw-

nej, mających siedzibę lub prowadzących działalność na obszarze, na którym został wprowadzony stan klęski     

żywiołowe (…). 

Art. 21. 1. Ograniczenia, o których mowa w art. 20, mogą polegać na: 

 1) zawieszeniu działalności określonych przedsiębiorców, 

 2) nakazie lub zakazie prowadzenia działalności gospodarczej określonego rodzaju, 

 3) nakazaniu pracodawcy oddelegowania pracowników do dyspozycji organu kierującego działaniami 

prowadzonymi w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia, 

 4) całkowitej lub częściowej reglamentacji zaopatrzenia w określonego rodzaju artykuły, 

 5) obowiązku poddania się badaniom lekarskim, leczeniu, szczepieniom ochronnym oraz stosowaniu 

innych środków profilaktycznych i zabiegów, niezbędnych do zwalczania chorób zakaźnych                

oraz skutków skażeń chemicznych i promieniotwórczych, 

 6) obowiązku poddania się kwarantannie, 

 7) obowiązku stosowania środków ochrony roślin lub innych środków zapobiegawczych niezbędnych 

do zwalczania organizmów szkodliwych dla ludzi, zwierząt lub roślin, 

 8) obowiązku stosowania określonych środków zapewniających ochronę środowiska, 

 9) obowiązku stosowania środków lub zabiegów niezbędnych do zwalczania chorób zakaźnych              

zwierząt, 

10) obowiązku opróżnienia lub zabezpieczenia lokali mieszkalnych bądź innych pomieszczeń, 

11) dokonaniu przymusowych rozbiórek i wyburzeń budynków lub innych obiektów budowlanych             

albo ich części, 

12) nakazie ewakuacji w ustalonym czasie z określonych miejsc, obszarów i obiektów, 

13) nakazie lub zakazie przebywania w określonych miejscach i obiektach oraz na określonych                   

obszarach, 

14) zakazie organizowania lub przeprowadzania imprez masowych, 

15) nakazie lub zakazie określonego sposobu przemieszczania się, 

16) wykorzystaniu, bez zgody właściciela lub innej osoby uprawnionej, nieruchomości i rzeczy rucho-

mych, 

17) zakazie prowadzenia strajku w odniesieniu do określonych kategorii pracowników                                  

lub w określonych dziedzinach, 

18) ograniczeniu lub odstąpieniu od określonych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, jednakże             

niepowodującym bezpośredniego narażenia życia lub zdrowia pracownika, 

19) wykonywaniu świadczeń osobistych i rzeczowych określonych w art. 22. 

Art. 23. 1. Niezbędne ograniczenia wolności i praw człowieka i obywatela, o których mowa w art. 

21, w granicach dopuszczonych w rozporządzeniu Rady Ministrów o wprowadzeniu stanu klęski                

żywiołowej wprowadza, odpowiednio w zakresie kompetencji: 

  2) starosta albo pełnomocnik, o którym mowa w art. 10 ust. 5 - w drodze zarządzenia                    

albo decyzji, 
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Hz.28 ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U.2013.1166 z późn. zm.)   
Art. 25. 1. Jeżeli w sytuacji kryzysowej użycie innych sił i środków jest niemożliwe lub może okazać                          

się niewystarczające, o ile inne przepisy nie stanowią inaczej, Minister Obrony Narodowej, na wniosek wojewody, 

może przekazać do jego dyspozycji pododdziały lub oddziały Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, zwane dalej 

"oddziałami Sił Zbrojnych", wraz ze skierowaniem ich do wykonywania zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. 

2. W realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego mogą uczestniczyć oddziały Sił Zbrojnych,                 

stosownie do ich przygotowania specjalistycznego, zgodnie z wojewódzkim planem zarządzania kryzysowego. 

3. Do zadań, o których mowa w ust. 2, należy: 

 1) współudział w monitorowaniu zagrożeń; 

 2) wykonywanie zadań związanych z oceną skutków zjawisk zaistniałych na obszarze występowania zagrożeń; 

 3) wykonywanie zadań poszukiwawczo-ratowniczych; 

 4) ewakuowanie poszkodowanej ludności i mienia; 

 5) wykonywanie zadań mających na celu przygotowanie warunków do czasowego przebywania ewakuowanej 

ludności w wyznaczonych miejscach; 

 6) współudział w ochronie mienia pozostawionego na obszarze występowania zagrożeń; 

 7) izolowanie obszaru występowania zagrożeń lub miejsca prowadzenia akcji ratowniczej; 

 8) wykonywanie prac zabezpieczających, ratowniczych i ewakuacyjnych przy zagrożonych obiektach                     

budowlanych i zabytkach; 

 9) prowadzenie prac wymagających użycia specjalistycznego sprzętu technicznego lub materiałów wybuchowych 

będących w zasobach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej; 

 10) usuwanie materiałów niebezpiecznych i ich unieszkodliwianie, z wykorzystaniem sił i środków będących                  

na wyposażeniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej; 

 11) likwidowanie skażeń chemicznych oraz skażeń i zakażeń biologicznych; 

 12) usuwanie skażeń promieniotwórczych; 

 13) wykonywanie zadań związanych z naprawą i odbudową infrastruktury technicznej; 

 14) współudział w zapewnieniu przejezdności szlaków komunikacyjnych; 

 15) udzielanie pomocy medycznej i wykonywanie zadań sanitarnohigienicznych i przeciwepidemicznych; 

 

 
Hz.29 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad  
            udziału pododdziałów i oddziałów Sił Zbrojnych RP w zapobieganiu skutkom klęski  
            żywiołowej lub ich usuwaniu (Dz.U.03.41.347) 

§ 2. 1. Do działań ratowniczych lub prewencyjnych, o których mowa w § 1 pkt 1, należą: 

 1) współudział w monitorowaniu zagrożeń; 

 2) wykonywanie zadań związanych z oceną skutków zjawisk zaistniałych na obszarze występowania zagrożeń; 

 3) wykonywanie zadań poszukiwawczo-ratowniczych; 

 4) ewakuowanie poszkodowanej ludności i mienia; 

 5) wykonywanie zadań mających na celu przygotowanie warunków do czasowego przebywania ewakuowanej 

ludności w wyznaczonych miejscach; 

 6) współudział w ochronie mienia pozostawionego na obszarze występowania zagrożeń; 

 7) izolowanie obszaru występowania zagrożeń lub miejsca prowadzenia akcji ratowniczej; 

 8) wykonywanie prac zabezpieczających, ratowniczych i ewakuacyjnych przy zagrożonych dobrach kultury; 

 9) prowadzenie prac wymagających użycia specjalistycznego sprzętu technicznego lub materiałów wybuchowych 

będących w zasobach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej; 

 10) usuwanie materiałów niebezpiecznych i ich unieszkodliwianie, z wykorzystaniem sił i środków będących                

na wyposażeniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej; 

 11) likwidowanie skażeń i zakażeń biologicznych; 

 12) wykonywanie zadań związanych z naprawą i odbudową infrastruktury technicznej; 

 13) współudział w zapewnianiu przejezdności szlaków komunikacyjnych; 

 14) udzielanie pomocy medycznej i wykonywanie zadań sanitarno-higienicznych i przeciwepidemicznych. 

2. Działania, o których mowa w ust. 1, powierza się do realizacji oddziałom Sił Zbrojnych, stosownie                        

do ich przygotowania specjalistycznego. 

 

Hz.30 ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz.U.2014. 333 z późn. zm.) 

Art. 18. 1. W czasie stanu klęski żywiołowej, jeżeli użycie innych sił i środków jest niemożliwe lub niewystar-

czające, Minister Obrony Narodowej może przekazać do dyspozycji wojewody, na którego obszarze działania  

występuje klęska żywiołowa, pododdziały lub oddziały Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, wraz ze skierowa-

niem ich do wykonywania zadań związanych z zapobieżeniem skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięciem. 
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2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, pododdziały i oddziały Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej pozo-

stają pod dowództwem przełożonych służbowych i wykonują zadania określone przez wojewodę. 

3. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, określi szczegółowe zasady udziału pododdziałów i oddziałów 

Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w zapobieganiu skutkom klęski żywiołowej lub ich usuwaniu, uwzględniając: 

 1) rodzaje działań ratowniczych lub prewencyjnych, w których pododdziały i oddziały Sił Zbrojnych Rzeczypospo-

litej Polskiej mogą brać udział, 

 2) sposób koordynowania i dowodzenia ich działaniami, 

 3) sposób zapewnienia im zabezpieczenia logistycznego. 

 

Hz.31 ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U.2013.1166 z późn. zm.) 
Art. 14.   

6. Do zadań komórki organizacyjnej właściwej w sprawach zarządzania kryzysowego w urzędzie                                    

wojewódzkim należy w szczególności: 

 11) planowanie wsparcia innych organów właściwych w sprawach zarządzania kryzysowego. 

 

Hz.32 ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz.U.2014. 333 z późn. zm.) 
Art. 5. 1. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, może wprowadzid stan klęski żywiołowej z własnej inicjatywy lub na 
wniosek właściwego wojewody. 

2. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, określa się przyczyny, datę wprowadzenia oraz obszar i czas 

trwania stanu klęski żywiołowej, a także, w zakresie dopuszczonym niniejszą ustawą, rodzaje niezbędnych ogran i-

czeń wolności i praw człowieka i obywatela. 

 

Hz.33 ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym (Dz.U.2014.1191) 
Art. 22. 1. Rada Ministrów, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, określa, w drodze rozporządzeń, szczegółowy tryb                   

i sposoby oraz obszarowy, podmiotowy i przedmiotowy zakres wprowadzenia i stosowania ograniczeń wolności            

i praw człowieka i obywatela ustalonych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w rozporządzeniach, o których 

mowa w art. 3 ust. 1 i art. 5 ust. 1, uwzględniając w możliwym stopniu minimalizację indywidualnych i społecznych 

uciążliwości wynikających ze stosowania tych ograniczeń. 

2. Jeżeli stan wyjątkowy został wprowadzony na obszarze jednego województwa lub jego części, określone            

w ust. 1 kompetencje Rady Ministrów przejmuje właściwy wojewoda. 

 

Hz.34 ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób  
            zakaźnych u ludzi (Dz. U.2013.947 z późn. zm.), 

Art. 46. 1. Stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii na obszarze województwa lub jego części             

ogłasza i odwołuje wojewoda, w drodze rozporządzenia, na wniosek państwowego wojewódzkiego inspektora sani-

tarnego. 

2. Jeżeli zagrożenie epidemiczne lub epidemia występuje na obszarze więcej niż jednego województwa,              

stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii ogłasza i odwołuje, w drodze rozporządzenia, minister właściwy 

do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw administracji publicznej, na wniosek Głównego 

Inspektora Sanitarnego. 

3. Ogłaszając stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii, minister właściwy do spraw zdrowia                      

lub wojewoda mogą nałożyć obowiązek szczepień ochronnych na inne osoby niż określone na podstawie art. 17 

ust. 9 pkt 2 oraz przeciw innym zakażeniom i chorobom zakaźnym, o których mowa w art. 3 ust. 1. 

4. W rozporządzeniach, o których mowa w ust. 1 i 2, można ustanowić: 

 1) czasowe ograniczenie określonego sposobu przemieszczania się, 

 2) czasowe ograniczenie lub zakaz obrotu i używania określonych przedmiotów lub produktów spożywczych, 

 3) czasowe ograniczenie funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy, 

 4) zakaz organizowania widowisk i innych zgromadzeń ludności, 

 5) obowiązek wykonania określonych zabiegów sanitarnych, jeżeli wykonanie ich wiąże się z funkcjonowaniem 

określonych obiektów produkcyjnych, usługowych, handlowych lub innych obiektów, 

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

przeciwepidemicznych przewidzianych planami przeciwepidemicznymi, 

 7) obowiązek przeprowadzenia szczepień ochronnych, o których mowa w ust. 3, oraz grupy osób podlegające 

tym szczepieniom, rodzaj przeprowadzanych szczepień ochronnych 

- uwzględniając drogi szerzenia się zakażeń i chorób zakaźnych oraz sytuację epidemiczną na obszarze,                      

na którym ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii. 

5. Rozporządzenia, o których mowa w ust. 1 i 2, są: 
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 1) niezwłocznie ogłaszane w odpowiednim dzienniku urzędowym, zgodnie z przepisami o ogłaszaniu aktów          

normatywnych; 

 2) wchodzą w życie z dniem ogłoszenia. 

6. Wojewoda ma obowiązek poinformowania obywateli o obowiązkach wynikających z przepisów, o których 

mowa w ust. 1-4, w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie. 

 
Hz.35 ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym             

(Dz.U.2013.757 z późn. zm.) 
Art. 30. 1. W przypadku wystąpienia katastrof naturalnych i awarii technicznych w rozumieniu ustawy z dnia 

18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. Nr 62, poz. 558 i Nr 74, poz. 676 oraz z 2006 r. Nr 50, poz. 

360) lub gdy w ocenie lekarza koordynatora ratownictwa medycznego skutki zdarzenia mogą spowodować stan 

nagłego zagrożenia zdrowotnego znacznej liczby osób, lekarz ten informuje niezwłocznie wojewodę o potrzebie 

postawienia w stan podwyższonej gotowości wszystkich lub niektórych zakładów opieki zdrowotnej, działających  

na obszarze danego województwa. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wojewoda może nałożyć, w drodze decyzji administracyjnej,                    

na zakłady opieki zdrowotnej określone w ust. 1 obowiązek pozostawania w stanie podwyższonej gotowości w celu 

przyjęcia osób znajdujących się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. 

3. Decyzji, o której mowa w ust. 2, nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności. 

4. Wojewoda może upoważnić lekarza koordynatora ratownictwa medycznego do wydawania decyzji,                     

o których mowa w ust. 2. 

5. Jeżeli świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez zakłady opieki zdrowotnej w ramach wykonania              

obowiązku, o którym mowa w ust. 2, nie są finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia na podstawie umowy           

o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przepisy art. 19 ust. 2-6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.                                

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. 

zm.
8)

) stosuje się odpowiednio. 

 
Hz.36 ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym  

(Dz.U.2013.757 z późn. zm.) 

Art. 19.  

2. Planowanie, organizowanie, koordynowanie systemu oraz nadzór nad systemem na terenie województwa 

jest zadaniem wojewody. 

Hz.37 ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu  
            ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa  
            paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U.2014 1695 ) 

Art. 33. 1. W sytuacji, o której mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1, minister właściwy do spraw gospodarki może: 

 1) w drodze rozporządzenia, zezwolić na obniżenie ilości zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw                 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego części, określając wielkość obniżenia tych zapasów                    

oraz    sposób i termin ich odtworzenia, biorąc pod uwagę sytuację na krajowym rynku paliw i rzeczywiste 

możliwości odtworzenia zapasów obowiązkowych; 

 2) w drodze decyzji, obniżyć zapasy państwowe ropy naftowej i produktów naftowych: 

a) określając wielkości obniżenia tych zapasów, cenę sprzedaży ropy naftowej i produktów naftowych                

oraz termin i sposób odtworzenia zapasów, lub 

b) określając wielkości obniżenia tych zapasów, podmioty uprawnione do zakupu ropy naftowej lub produktów 

naftowych, cenę sprzedaży ropy naftowej i produktów naftowych oraz termin i sposób odtworzenia                 

zapasów; 

 3) w drodze decyzji: 

a) zezwolić na obniżenie ilości zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw przez określonych                   

producentów lub handlowców, określając wielkość i termin obniżenia tych zapasów oraz termin i sposób 

ich odtworzenia, lub 

b) nakazać producentom lub handlowcom sprzedaż określonej ilości zapasów obowiązkowych ropy naftowej 

lub paliw, wskazanym podmiotom krajowym, określając termin ich sprzedaży oraz termin i sposób                

odtworzenia tych zapasów, po cenie określonej w tej decyzji. 

2. Wniesienie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy nie wstrzymuje wykonania decyzji, o której mowa                 

w ust. 1 pkt 3 lit. b. 

3. Roszczenia z tytułu różnicy między ceną rynkową a ceną określoną w decyzji, o której mowa w ust. 1 pkt 3 

lit. b, pokrywa Skarb Państwa. 
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4. Przez cenę rynkową rozumie się cenę stosowaną przez producenta lub handlowca w dniu poprzedzającym 

dzień wydania decyzji, o której mowa w ust. 1 pkt 3 lit. b, a w przypadku niemożności zastosowania tej ceny, cenę 

stosowaną w tym dniu przez producenta mającego największy udział w rynku paliw. 

Art. 35. 1. Decyzje, o których mowa w art. 33 ust. 1 pkt 3, minister właściwy do spraw gospodarki wydaje                 

z urzędu lub na wniosek. 

2. Z wnioskiem o wydanie decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 1 pkt 3 lit. a, może wystąpić: 

 1) wojewoda; 

 2) producent lub handlowiec, obowiązani do tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy naftowej 

lub paliw. 

3. Z wnioskiem o wydanie decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 1 pkt 3 lit. b, może wystąpić: 

 1) wojewoda; 

 2) podmiot zainteresowany nabyciem paliw, mający szczególne znaczenie dla ochrony życia, zdrowia,                 

bezpieczeństwa obywateli lub funkcjonowania państwa lub gospodarki. 

4. Decyzje, o których mowa w art. 34 pkt 2 lit. b i c, minister właściwy do spraw gospodarki wydaje z urzędu. 

 
Hz.38 rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowego  
            sposobu obniżania ilości zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw  
            (Dz.U.2015.1018) 

§ 2. 1. Z wnioskiem o wydanie decyzji wojewoda występuje w przypadku, gdy zakłócenia w dostawach ropy 

naftowej lub produktów naftowych lub zagrożenie wystąpieniem takich zakłóceń mają miejsce na obszarze jego 

właściwości i oddziałują negatywnie na funkcjonowanie wojewódzkiej administracji zespolonej i niezespolonej oraz 

na bezpieczeństwo i zaopatrzenie ludności w produkty pierwszej potrzeby. 

2. Wniosek wojewody powinien zawierać: 

 1) oznaczenie organu administracji rządowej; 

 2) określenie rodzaju paliw oraz proponowanej wielkości obniżenia zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub 

paliw; 

 3) określenie proponowanego okresu obniżenia zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw; 

 4) uzasadnienie konieczności obniżenia zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw; 

 5) dane osoby uprawnionej do kontaktu. 

3. Minister właściwy do spraw gospodarki, zwany dalej "ministrem", wydając decyzję, uwzględnia miejsce ma-

gazynowania zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw oraz konieczność zapewnienia sprawnych dostaw 

brakujących paliw na obszar województwa, na którym wystąpiły zakłócenia w ich dostawach lub zagrożenie wystą-

pieniem takich zakłóceń. 

4. Minister wydaje decyzję w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. 

§ 4. 1. Wniosek wojewody o wydanie decyzji powinien zawierać: 

 1) oznaczenie organu administracji rządowej; 

 2) określenie ilości i rodzaju paliw, których nabyciem jest zainteresowany określony podmiot; 

 3) wskazanie przeznaczenia paliwa z podaniem priorytetu zgodnie z listą, o której mowa w ust. 3; 

 4) uzasadnienie konieczności nabycia paliw; 

 5) dane osoby uprawnionej do kontaktu. 

2. Wniosek podmiotu zainteresowanego nabyciem paliw o wydanie decyzji, o której mowa w art. 33 ust. 1 pkt 

3 lit. b ustawy, powinien zawierać: 

 1) nazwę, siedzibę i adres podmiotu oraz formę prawną wykonywanej działalności gospodarczej; 

 2) określenie rodzaju wykonywanej działalności gospodarczej; 

 3) określenie ilości i rodzaju paliw, których nabyciem jest zainteresowany podmiot; 

 4) wskazanie przeznaczenia paliw, z podaniem priorytetu zgodnie z listą, o której mowa w ust. 3; 

 5) uzasadnienie konieczności nabycia paliw; 

 6) dane osoby uprawnionej do kontaktu. 

3. Rozpatrując wniosek, o którym mowa w ust. 1, minister bierze pod uwagę aktualny poziom zaopatrzenia 

rynku w paliwa, stan zapasów obowiązkowych ropy naftowej i paliw oraz potrzebę priorytetowego zaopatrzenia 

podmiotów zabezpieczających podstawowe warunki bytowe i społeczne obywateli oraz organów państwa i służb 

odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa publicznego, a także Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej               

w zakresie ich działań na rzecz bezpieczeństwa publicznego, kierując się listą priorytetów udostępniania paliw                 

z zapasów obowiązkowych. 

4. Listę priorytetów udostępniania paliw z zapasów obowiązkowych załącznik do rozporządzenia. 

5. Minister wydając decyzję, uwzględnia miejsce magazynowania zapasów obowiązkowych ropy naftowej    

lub paliw oraz konieczność zapewnienia sprawnych dostaw paliw do podmiotów zainteresowanych ich nabyciem. 

6. Minister wydaje decyzję w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. 
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Hz.39 ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu  
            ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa  
            paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U.2014 1695 ) 

Art. 44. 1. Wojewodowie przygotowują plany działań, mające na celu zapewnienie wdrożenia ograniczeń, 

określające: 

 1) sposób przygotowania i rozdziału upoważnień do zakupu paliw; 

 2) sposób koordynacji kontroli przestrzegania ograniczeń; 

 3) służby odpowiedzialne za rozdział upoważnień do zakupu paliw; 

 4) wykaz podmiotów o szczególnym znaczeniu dla funkcjonowania państwa lub gospodarki, ochrony życia, 

zdrowia lub bezpieczeństwa obywateli, mających prawo pierwszeństwa do zaopatrywania się w paliwa                 

pochodzące z zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw, mających siedzibę na obszarze                             

ich właściwości. 

2. Plany, o których mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw gospodarki zatwierdza, w drodze decyzji,                 

po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Plany te podlegają corocznej aktualizacji                 

w terminie do dnia 31 sierpnia lub w terminie 5 dni od dnia opublikowania rozporządzeń. 

3. Zaktualizowane plany, o których mowa w ust. 1, podlegają zatwierdzeniu na zasadach określonych w ust.  

 

Hz.40 ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz.U.2014.196 z późn. zm.) 
Art. 5. 1. Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie organizowania imprez turystycznych 

oraz pośredniczenia na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych jest obowiązany 

spełniać następujące warunki: 

 3) składać marszałkowi województwa oryginały lub potwierdzone przez podmioty, które je podpisały, odpisy ko-

lejnych umów, o których mowa w pkt 2, nie później niż 14 dni przed upływem terminu obowiązywania umowy po-

przedniej; przedsiębiorcy zaprzestający działalności gospodarczej są zwolnieni z tego obowiązku, jeżeli zawiadomią 

marszałka województwa o zaprzestaniu działalności organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego. 

Art. 7. 1. Organem właściwym do prowadzenia rejestru jest marszałek województwa właściwy ze względu na 

siedzibę przedsiębiorcy, a w wypadku przedsiębiorcy zagranicznego, który utworzył oddział na terytorium Rzeczy-

pospolitej Polskiej organem właściwym do prowadzenia rejestru jest marszałek województwa właściwy ze względu 

na siedzibę oddziału. 

 

Hz.41 ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz.U.2014. 333 z późn. zm.) 
Art. 9.5. W razie niezdolności do kierowania lub niewłaściwego kierowania działaniami prowadzonymi  
w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia wojewoda z inicjatywy własnej lub na 
wniosek starosty może zawiesić uprawnienia wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz wyznaczyć 
pełnomocnika do kierowania tymi działaniami.  

Art. 10. 5. W razie niezdolności do kierowania lub niewłaściwego kierowania działaniami prowadzonymi                  

w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia, wojewoda może zawiesić uprawnienia starosty                                

oraz wyznaczyć pełnomocnika do kierowania tymi działaniami.  

 

Hz.42 ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym (Dz.U.2014.1191) 
Art. 9. Działania przywracające konstytucyjny ustrój państwa, bezpieczeństwo obywateli lub porządek                 

publiczny, a w szczególności koordynację i kontrolę funkcjonowania administracji rządowej i samorządowej wyko-

nują: 

2) właściwy wojewoda - w przypadku wprowadzenia stanu wyjątkowego na obszarze lub części obszaru jed-

nego województwa. 

 

Hz.43 ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie  
           (Dz.U.2015.525 z późn. zm.) 

Art. 22. Wojewoda odpowiada za wykonywanie polityki Rady Ministrów w województwie, a w szczególności: 

 2) zapewnia współdziałanie wszystkich organów administracji rządowej i samorządowej działających                            

w województwie i kieruje ich działalnością w zakresie zapobiegania zagrożeniu życia, zdrowia lub mienia                        

oraz zagrożeniom środowiska, bezpieczeństwa państwa i utrzymania porządku publicznego, ochrony praw 

obywatelskich, a także zapobiegania klęskom żywiołowym i innym nadzwyczajnym zagrożeniom                          

oraz zwalczania i usuwania ich skutków, na zasadach określonych w odrębnych ustawach. 

Art. 25. 1. Wojewoda może wydawać polecenia obowiązujące wszystkie organy administracji rządowej                

działające w województwie, a w sytuacjach nadzwyczajnych, o których mowa w art. 22 pkt 2, obowiązujące również 

organy samorządu terytorialnego. O wydanych poleceniach wojewoda niezwłocznie informuje właściwego ministra. 
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Hz.43A Regulamin Organizacyjny Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu  
 

VI. ORGANIZACJA DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ 
 

§ 32 

1. Kontrola ma na celu: 
1. zapobieganie niepożądanym lub niezgodnym z prawem działaniom; 
2. badanie czynności i operacji w toku ich wykonywania w celu stwierdzenia, czy przebiegają one prawidło-

wo; 
3. badanie stanu faktycznego dokumentów odzwierciedlających czynności już dokonane; 
4. ocenę realizacji zadań pod względem legalności, gospodarności, celowości i rzetelności postępowania o 

sprawności organizacyjnej jednostki.  
2. System kontroli w Urzędzie obejmuje kontrolę zewnętrzną i wewnętrzną. 

 

§ 33 

1) Kontrola zewnętrzna wykonywana jest w stosunku do: 
1) organów samorządu terytorialnego i organów innych samorządów realizujących zadania z zakresu admini-

stracji rządowej na podstawie ustaw lub porozumień zawartych z organami administracji rządowej; 
2) zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich; 
3) jednostek organizacyjnych podporządkowanych Wojewodzie; 
4)  

5) innych podmiotów, które prowadzą działalność podlegającą kontroli Wojewody na podstawie ustaw. 
2) Kontrolę zewnętrzną wykonują dyrektorzy wydziałów, w zakresie należącym do ich właściwości. 

 
§ 36 

1) Koordynację kontroli sprawuje Dyrektor Wydziału Nadzoru i Kontroli. 
2) Dyrektor Wydziału Nadzoru i Kontroli ma prawo żądania informacji i danych, dotyczących organizacji i funk-

cjonowania kontroli zewnętrznej, prowadzonej przez pracowników wydziałów Opolskiego Urzędu Wojewódz-
kiego, niezbędnych do wykonywania przysługujących mu uprawnień koordynacyjny. 

 
§ 38 

1. Projekt planu kontroli zewnętrznych sporządzają dyrektorzy wydziałów. 
2. Zbiorczy projekt Planu kontroli zewnętrznych Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, zwany dalej Planem kontroli 

zewnętrznych, sporządza - po weryfikacji propozycji przedłożonych przez Dyrektorów wydziałów - Dyrektor 
Wydziału Nadzoru i Kontroli i przedkłada do zatwierdzenia Wojewodzie Opolskiemu. 

 
§ 39 

1. Dyrektorzy wydziałów odpowiedzialni są za: 
1) właściwe zorganizowanie i prowadzenie kontroli zewnętrznych w zakresie nadzorowanych zagadnień; 
2) sprawowanie bieżącego nadzoru nad przebiegiem kontroli, dokonywanie ocen wyników kontroli, należyte 

ich wykorzystanie, przygotowywanie projektów wystąpień pokontrolnych oraz czuwanie nad ich realizacją; 
3) przygotowywanie informacji o wynikach każdej zakończonej kontroli zewnętrznej, sporządzanej na pod-

stawie protokołu kontroli i przekazywanie niezwłocznie do wiadomości do Wydziału Nadzoru i Kontroli. 
 

§ 40a 

 Szczegółowe warunki i tryb przeprowadzania kontroli określa odrębne zarządzenie Wojewody Opolskiego. 

Hz.44 ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym (Dz.U.2014.1191) 
Art. 12. 1. Jeżeli organy gminy, powiatu lub samorządu województwa nie wykazują dostatecznej skuteczności 

w wykonywaniu zadań publicznych lub w realizacji działań wynikających z przepisów o wprowadzeniu stanu             

wyjątkowego, Prezes Rady Ministrów, na wniosek właściwego wojewody, może zawiesić te organy do czasu               

zniesienia stanu wyjątkowego lub na czas określony i ustanowić w ich miejsce zarząd komisaryczny sprawowany 

przez komisarza rządowego. 

2. Komisarza rządowego powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek wojewody. 

3. Komisarz rządowy z dniem powołania przejmuje wykonywanie zadań i kompetencji zawieszonych organów 

gminy, powiatu lub samorządu województwa. 

 
 
Hz.45 ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym (Dz.U.2014.1191) 

Art. 21.  

3) działalności edukacyjnej, poprzez okresowe zawieszenie zajęć dydaktycznych w szkołach włącznie ze szkołami 

wyższymi, z wyjątkiem szkół duchownych i seminariów duchownych, 

Hz.46 ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym ((Dz.U.2014.1191) 
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Art. 17. 1. W czasie stanu wyjątkowego może być odosobniona osoba mająca ukończone 18 lat, w stosunku 

do której zachodzi uzasadnione podejrzenie, że pozostając na wolności będzie prowadziła działalność zagrażającą 

konstytucyjnemu ustrojowi państwa, bezpieczeństwu obywateli lub porządkowi publicznemu albo gdy odosobnienie 

jest niezbędne dla zapobieżenia popełnienia czynu karalnego lub uniemożliwienia ucieczki po jego popełnieniu.             

Nie narusza to immunitetów wynikających z odrębnych przepisów. 

2. Odosobniona może być również osoba, która ukończyła 17 lat, jeżeli przeprowadzona uprzednio z nią             

rozmowa ostrzegawcza okazała się nieskuteczna. 

3. Odosobnienie następuje na podstawie decyzji wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego 

lub czasowego osoby odosobnionej i jest wykonywane przez właściwego komendanta wojewódzkiego Policji,                   

w drodze zatrzymania tej osoby i przymusowego doprowadzenia do ośrodka odosobnienia podległego Ministrowi 

Sprawiedliwości. 

4. Wojewoda, o którym mowa w ust. 3, wszczyna postępowanie w sprawach odosobnienia na wniosek wła-

ściwych organów prokuratury, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straży Granicznej, Żandarmerii 

Wojskowej lub Służby Kontrwywiadu Wojskowego. 

5. Decyzję w sprawie odosobnienia doręcza się osobie odosobnionej niezwłocznie, nie później niż w ciągu 48 

godzin od chwili jej wydania. Decyzję tę uchyla się niezwłocznie, jeżeli ustaną przyczyny uzasadniające odosobnie-

nie. 

 
Hz.47 ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym (Dz.U.2014.1191) 

Art. 20. 1. W czasie stanu wyjątkowego może być wprowadzona: 

 1) cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu obejmująca materiały prasowe w rozumieniu ustawy               

z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe (Dz. U. Nr 5, poz. 24, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 34, 

poz. 187, z 1990 r. Nr 29, poz. 173, z 1991 r. Nr 100, poz. 442, z 1996 r. Nr 114, poz. 542, z 1997 r. Nr 88, 

poz. 554 i Nr 121, poz. 770, z 1999 r. Nr 90, poz. 999 i z 2001 r. Nr 112, poz. 1198), z zastrzeżeniem ust. 7, 

 2) kontrola zawartości przesyłek, listów, paczek i przekazów przekazywanych w ramach usług pocztowych                 

o charakterze powszechnym lub usług kurierskich, 

 3) kontrola treści korespondencji telekomunikacyjnej i rozmów telefonicznych lub sygnałów przesyłanych                    

w sieciach telekomunikacyjnych, 

 4) emisja sygnałów uniemożliwiających nadawanie lub odbiór przekazów radiowych, telewizyjnych lub dokony-

wanych poprzez urządzenia i sieci telekomunikacyjne, których treść może zwiększyć zagrożenie konstytucyj-

nego ustroju państwa, bezpieczeństwa obywateli lub porządku publicznego. 

2. Funkcję organów cenzury i kontroli pełnią właściwi wojewodowie, którzy mogą nakazać organom                 

administracji publicznej działającym na obszarze województwa wykonywanie czynności technicznych, niezbędnych  

do prowadzenia cenzury lub kontroli. 

3. Organy cenzury i kontroli są uprawnione do zatrzymywania w całości lub w części publikacji, przesyłek 

pocztowych i kurierskich oraz korespondencji telekomunikacyjnej, a także do przerywania rozmów telefonicznych            

i transmisji sygnałów przesyłanych w sieciach telekomunikacyjnych, jeżeli ich zawartość lub treść może zwiększyć 

zagrożenie konstytucyjnego ustroju państwa, bezpieczeństwa obywateli lub porządku publicznego. 

7. Cenzura prewencyjna nie obejmuje należących do kościołów i innych związków wyznaniowych środków 

społecznego przekazu, stanowiących źródła informacji na temat religii i służących wypełnianiu funkcji religijnych. 

 

 
 
 

Hz.48 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. 2012.1529 z późn. zm.) 

Art. 43. 1. W przypadku wprowadzenia stanu wyjątkowego minister właściwy do spraw łączności może,                 

w drodze decyzji: 

 1) nałożyć na operatora obowiązki dotyczące zachowania ciągłości świadczenia usług pocztowych; 

 2) nakazać operatorowi nieodpłatne świadczenie niektórych usług pocztowych związanych z usuwaniem skutków 

wystąpienia sytuacji szczególnego zagrożenia. 

 
Hz.49 Rozporządzenie Rady Ministrów 4 stycznia 2010 roku w sprawie planu działań przedsiębiorcy 

telekomunikacyjnego w sytuacjach szczególnych zagrożeń, (Dz.U.2010.15.77) 
§ 3. 1. Operator, w zależności od obszaru, na którym wykonuje działalność pocztową, sporządza plan                 

odrębnie dla każdego województwa, na obszarze którego wykonuje działalność pocztową. 

2. Operator wykonujący działalność pocztową na obszarze przekraczającym granice administracyjne jednego 

województwa sporządza również plan dla całego obszaru, na którym prowadzi działalność pocztową. 
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3. Operator świadczący usługi pocztowe w obrocie zagranicznym sporządza plan, w którym przedstawia spo-

sób zachowania ciągłości współpracy z poszczególnymi podmiotami zagranicznymi, w sytuacjach szczególnych 

zagrożeń. 

§ 4. 1. Plan, o którym mowa w § 3 ust. 2 i 3, sporządza się po uzgodnieniu z: 

 1) Szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, w zakresie organizacji doręczania: 

a) kart powołania, o których mowa w rozporządzeniu Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony 

Narodowej oraz Infrastruktury z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie trybu doręczania kart powołania                             

i rozplakatowania obwieszczeń o stawieniu się osób do czynnej służby wojskowej (Dz. U. Nr 122, poz. 

1049), 

b) wezwań do wykonania świadczeń osobistych lub rzeczowych, o których mowa w rozporządzeniu Rady           

Ministrów z dnia 5 lutego 2002 r. w sprawie świadczeń na rzecz obrony (Dz. U. Nr 18, poz. 168); 

 2) ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, w zakresie wykonywania usług pocztowych na rzecz organów 

administracji rządowej lub samorządu terytorialnego; 

 3) Prezesem Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty, zwanym dalej "Prezesem URTiP", w zakresie: 

a) procedur działania operatora, wdrażanych podczas sytuacji szczególnych zagrożeń dla zapewnienia             

ciągłości świadczenia usług pocztowych, 

b) struktur organizacyjnych operatora, zabezpieczających działania, o których mowa w lit. a. 

2. Plan, o którym mowa w § 3 ust. 1, sporządza się po uzgodnieniu z: 

 1) szefami wojewódzkich sztabów wojskowych w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1; 

 2) wojewodą, w zakresie usług pocztowych wykonywanych na jego rzecz oraz na rzecz: 

a) jednostek organizacyjnych podporządkowanych wojewodzie, nadzorowanych przez niego oraz przedsię-

biorców, dla których wojewoda jest organem założycielskim, 

b) organów samorządu terytorialnego; 

 

Hz.50 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wykonywania przez ope-

ratorów pocztowych zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwa i 
porządku publicznego (Dz.U.2013.1731). 

§ 2. Operator zapewnia uprawnionym podmiotom techniczne i organizacyjne możliwości wykonywania                      

ich zadań poprzez: 

 1) przygotowanie obiektów, urządzeń oraz stosowanych technik i technologii pocztowych do wyodrębnienia    

przesyłek wskazanych przez uprawnione podmioty w celu przeprowadzenia uprawnionej kontroli, monitorowa-

nia, czasowego wyłączenia przesyłek z obrotu pocztowego lub ich zajęcia; 

 2) przygotowanie technicznych systemów umożliwiających dostęp do przesyłanych w nich treści informacji,              

w tym danych identyfikujących podmiot korzystający z usług pocztowych oraz dotyczących faktu, okoliczności 

świadczenia usług pocztowych lub korzystania z tych usług, danych identyfikujących przesyłkę, danych                

dotyczących jej cech zewnętrznych oraz zbiorów tych danych. 

§ 3. Operator wykonuje obowiązki, o których mowa w § 1 pkt 1, w sposób zapewniający dostęp uprawnionych 

podmiotów do obiektów i urządzeń wykorzystywanych do świadczenia usług pocztowych. 

§ 4. 1. Przesyłki i dane, o których mowa w § 2, operator udostępnia niezwłocznie na żądanie uprawnionych 

podmiotów, w miejscach z nimi uzgodnionych. 

 

 

Hz.51 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie warunków i sposobu 
            przygotowania oraz wykorzystywania podmiotów leczniczych  na potrzeby obronne pań-
stwa oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. 2012. 741) 

§ 8a. 1. Organy jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w § 8 ust. 8, we współpracy z jednost-

kami organizacyjnymi publicznej i niepublicznej służby zdrowia właściwymi ze względu na lokalizację tworzonych 

zastępczych miejsc szpitalnych, są właściwe w sprawach opracowywania planów organizacji i funkcjonowania 

zastępczych miejsc szpitalnych. 

2. Plany, o których mowa w ust. 1, zawierają: 

 1) wskazanie podstawy prawnej do przygotowania planu; 

 2) nazwę organu jednostki samorządu terytorialnego odpowiedzialnego za przygotowanie, organizację                         

i funkcjonowanie zespołu zastępczych miejsc szpitalnych; 

 3) nazwy i adresy jednostek organizacyjnych publicznej i niepublicznej służby zdrowia wyznaczonych                         

do zabezpieczenia udzielania świadczeń zdrowotnych w zespołach zastępczych miejsc szpitalnych; 

 4) plan sytuacyjny obiektów z zaznaczeniem dróg dojazdowych i ewakuacyjnych uwzględniający rozmieszczenie 

komórek organizacyjnych zespołu zastępczych miejsc szpitalnych, o których mowa w § 8 ust. 5; 
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 5) regulamin porządkowy zawierający opis struktury organizacyjnej i zadań komórek organizacyjnych zespołu 

zastępczych miejsc szpitalnych, o których mowa w § 8 ust. 5; 

 6) wskazania kierownika, określenie obsady kadrowej oraz obowiązków personelu zespołu zastępczych miejsc 

szpitalnych; 

 7) wskazanie zasad organizacji zabezpieczenia logistycznego zespołu zastępczych miejsc szpitalnych                

dotyczących: 

a) zaopatrzenia w produkty lecznicze i wyroby medyczne, wraz z określeniem jakościowo-ilościowym,                

oraz sposobu ich pozyskiwania i uzupełniania, 

b) zaopatrzenia w pozostałe wyposażenie niezbędne do funkcjonowania zespołu zastępczych miejsc                  

szpitalnych oraz sposobu jego pozyskiwania, 

c) zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną (zasilanie awaryjne), 

d) organizacji żywienia, 

e) postępowania z odpadami medycznymi, 

f) zabezpieczenia usług pralniczych oraz środków czystości i higieny osobistej, 

g) organizacji i zabezpieczenia systemu łączności, 

h) realizacji świadczeń osobistych i rzeczowych, o których mowa w przepisach o powszechnym obowiązku 

obrony Rzeczypospolitej Polskiej; 

 8) określenie dokumentacji medycznej wykorzystywanej w działaniu zespołu zastępczych miejsc szpitalnych; 

 9) sposób postępowania ze zwłokami. 

3. Plany, o których mowa w ust. 1, są opracowywane według instrukcji dotyczących planowania, organizacji               

i funkcjonowania zastępczych miejsc szpitalnych przygotowanych przez wojewodę. 

4. Plany, o których mowa w ust. 1, są tworzone w dwóch egzemplarzach i przechowywane przez: 

 1) organy jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w § 8 ust. 8; 

 2) jednostki organizacyjne, o których mowa w ust. 1. 

5. Plany, o których mowa w ust. 1, są zatwierdzane przez wojewodę i podlegają corocznej aktualizacji. 

6. Plany, o których mowa w ust. 1, stanowią załączniki do planów, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3 i 4. 

Zarządzenie nr 113/13 Wojewody Opolskiego z dnia 12 lipca 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie liczby i 
lokalizacji zastępczych miejsc szpitalnych w województwie opolskim 

Hz. 52    Zarządzenie Nr 214/12 Wojewody Opolskiego z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie liczby i lokalizacji         

zastępczych miejsc szpitalnych w województwie opolskim ( zmiana w Zarządzeniu nr 113/13 Wojewody 
Opolskiego z dnia 12 lipca 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie liczby i lokalizacji zastępczych miejsc 
szpitalnych  w województwie opolskim) 

        Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 1 i  § 9 ust. 2 i 9 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2012r.                   
w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne 
państwa oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. poz. 741) zarządza się co następuje:  
§ 1  Określa się liczbę i lokalizację zastępczych miejsc szpitalnych stanowiących uzupełnienie łóżkowej bazy            

szpitalnej kraju w razie wystąpienia sytuacji kryzysowych, zaistnienia zagrożenia bezpieczeństwa państwa                  

i w czasie wojny zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, ustalonych w wyniku 

porozumienia z właściwym miejscowo starostą  

§ 2  Wprowadza się do użytku służbowego instrukcję dotyczącą planowania, organizacji i funkcjonowania zastęp-

czych miejsc szpitalnych - załącznik nr 2, według której organy jednostek samorządu terytorialnego wymienione            

w zał. nr 1 we współpracy z właściwymi podmiotami leczniczymi opracują plany organizacji i funkcjonowania             

zastępczych miejsc szpitalnych. 

§ 3  Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania             

Kryzysowego Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego. 
§ 4   Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.  

                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.wzk.opole.uw.gov.pl/pliki/files/Zarz�dzenie%20113-13%20z%2012%20lipca%202013%20r%20ZMSz%20has�o.docx
http://www.wzk.opole.uw.gov.pl/pliki/files/Zarz�dzenie%20113-13%20z%2012%20lipca%202013%20r%20ZMSz%20has�o.docx
http://www.wzk.opole.uw.gov.pl/pliki/files/zarzadzenia-woj-opo_214-12.doc
http://www.wzk.opole.uw.gov.pl/pliki/files/zarzadzenia-woj-opo_214-12.doc
http://www.wzk.opole.uw.gov.pl/pliki/files/Zarz�dzenie%20113-13%20z%2012%20lipca%202013%20r%20ZMSz%20has�o.docx
http://www.wzk.opole.uw.gov.pl/pliki/files/Zarz�dzenie%20113-13%20z%2012%20lipca%202013%20r%20ZMSz%20has�o.docx
http://www.wzk.opole.uw.gov.pl/pliki/files/Zarz�dzenie%20113-13%20z%2012%20lipca%202013%20r%20ZMSz%20has�o.docx
http://www.wzk.opole.uw.gov.pl/pliki/files/Zarz�dzenie%20113-13%20z%2012%20lipca%202013%20r%20ZMSz%20has�o.docx
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Hz.53 Zarządzenie Starosty NR 15  z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie powołania  Powiatowego 

Zespołu Zarządzania Kryzysowego 

 

Zarządzenie Nr 15/2009 

 Starosty Kluczborskiego 

                                               z dnia 12  marca  2009r. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 

 

         Na podstawie art. 17 ust.4, ust.5, ust.6, ust.7, art.18 i art.32 ustawy z dnia 26 

kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym ( Dz. U. Nr 89  poz.590) oraz art. 10             i 

art. 15 ust. 2 ustawy    z dnia 18 kwietnia 2002r. o stanie klęski żywiołowej  (Dz. U. Nr 62, 

poz. 558 z późn. zm.) w związku w  związku z  art. 4 ust. 1 pkt 15, pkt 16 i  pkt 20  oraz  

art. 35 ust. 2 i  ust. 3  ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 

Nr 142 z 2001r., poz. 1592 z późn. zm.), art. 14 ust. 4 oraz art. 21b ustawy       z dnia 24 

sierpnia 1991r.  o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229, z późn. 

zm.),  zarządzam co następuje: 

 

§ 1. W celu zapewnienia prawidłowego wykonania zadań w zakresie zarządzania kryzyso-

wego w powiecie kluczborskim, powołuję Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego, 

zwany dalej „Zespołem”. 

§ 2. Do głównych zadań Zespołu należy w szczególności: 

1) ocena występujących i potencjalnych zagrożeń, mogących mieć wpływ na bezpieczeń-

stwo publiczne i prognozowanie tych zagrożeń,  

2) przygotowanie propozycji działań  i  przedstawianie  Staroście  wniosków  dotyczących 

wykonania, zmiany lub  zaniechania  działań  ujętych  w powiatowym  planie  reagowania 

kryzysowego, 

3) przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniami, 

4) opiniowanie powiatowego planu reagowania kryzysowego. 

 

§ 3. W skład  Zespołu wchodzą: 

1) Szef Zespołu – Wicestarosta Kluczborski: 

2) Zastępcy Szefa Zespołu:  

a) Zastępca Szefa Zespołu - Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich, Zarządzania            

Kryzysowego i Promocji Zdrowia Starostwa Powiatowego, 

b) Zastępca Szefa Zespołu  - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej, 

3) Szef Operacji –  doraźnie  powoływany  kierownik  instytucji  wiodącej wg kompetencji 

do zagrożenia, 

4) Kierownicy i członkowie stałych i czasowych grup roboczych, o  których  mowa  w  § 3, 

 

§ 4. W ramach Zespołu tworzy się grupy robocze stałe i czasowe: 

1) Grupy robocze Zespołu o charakterze stałym: 

a) Planowania Cywilnego, 

b) Monitorowania, Prognoz i Analiz. 

2) Grupy robocze Zespołu  o charakterze czasowym: 

a) Operacji i Organizacji Działań, 

b) Zabezpieczenia Logistycznego, 

c) Opieki Zdrowotnej i Pomocy Socjalno-Bytowej. 

 

§ 5.1. W  skład  Grupy   Planowania   Cywilnego wchodzą   pracownicy   Wydziału   Spraw 

Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia Starostwa Powiatowego                  

i wyznaczone osoby zatrudnione w Starostwie Powiatowym w Kluczborku  oraz specjaliści         

z powiatowych jednostek organizacyjnych, służb, inspekcji i straży, stosownie do potrzeb. 
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2. Grupą Planowania Cywilnego kieruje Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich,             

Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia Starostwa Powiatowego. 

 

     § 6. W skład Grupa Monitorowania, Prognoz i Analiz wchodzą Dyżurni Operacyjni Powiato-

wego Stanowiska Kierowania Komendanta Państwowej Straży Pożarnej oraz w razie           

potrzeb dyżurni specjaliści z powiatowych służb, inspekcji i straży.  

2. Na kierownika grupy  powołuje się  Zastępcę  Komendanta  Powiatowego  Państwowej 

Straży Pożarnej w Kluczborku.  

 

§ 7. Grupa Planowania Cywilnego i Grupa Monitorowania, Prognoz i Analiz stanowią             

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.  

 

§ 8. Szefem Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego jest Zastępca Szefa Zespołu 

Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia 

Starostwa Powiatowego.  

  

§ 9. W skład Grupy Operacji i Organizacji Działań wchodzą:  

1) Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej, 

2) Komendant Powiatowy Policji, 

3) Powiatowy Inspektor Sanitarny, 

4) Powiatowy Lekarz Weterynarii, 

5) Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, 

6) Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych, 

7) Kierownik Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu Oddział 

Kluczbork, 

8) Kierownik Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasion w Opolu Oddział                  

w Kluczborku, 

9) Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Starostwa Powiatowego, 

9) kierownicy grup roboczych Zespołu, 

10) inni specjaliści, eksperci, kierownicy jednostek w zależności od potrzeb. 

 

§ 10. Funkcję kierownika Grupy Operacji i Organizacji Działań – Szefa Operacji - będzie 

pełnić właściwy kierownik instytucji wiodącej – wyznaczony wg kompetencji w zależności 

od zaistniałego zagrożenia  zgodnie z siatką bezpieczeństwa powiatowego planu reagowa-

nia kryzysowego w tym m. in.: 

1) Komendant  Powiatowy  Państwowej  Straży  Pożarnej - do  prowadzenia  akcji                

ratowniczej w czasie powstania sytuacji kryzysowej spowodowanej przez: pożary prze-

strzenne lasów i zabudowy zwartej , katastrofy komunikacyjne, katastrofy budowlane, 

gwałtowne, niekorzystne zjawiska atmosferyczne (huragany, trąby powietrzne, nadmierne 

opady deszczu i inne), skażenie chemiczno – ekologiczne, 

2) Komendant  Powiatowy  Policji -  do  prowadzenia  akcji  ratowniczej  w  czasie             

powstania sytuacji kryzysowej spowodowanej przez: demonstracje, zamieszki, akty terro-

ru, 

3) Państwowy  Powiatowy   Inspektor  Sanitarny  -  do   prowadzenia   akcji   ratowniczej 

w czasie powstania sytuacji kryzysowej spowodowanej przez: epidemie, masowe          

zatrucia, bioterroryzm, skażenie promieniotwórcze, 

4) Powiatowy Lekarz Weterynarii - do  prowadzenia  akcji  ratowniczej w  czasie powstania 

sytuacji kryzysowej spowodowanej przez: epizootie,  
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5) Kierownik Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu Oddział 

Kluczbork – do  prowadzenia  akcji  ratowniczej w  czasie powstania sytuacji kryzysowej 

spowodowanej przez powódź, 

6) Kierownik Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasion w Opolu Oddział                 

w Kluczborku do prowadzenia akcji   ratowniczej w  czasie  powstania sytuacji kryzysowej 

spowodowanej przez: epifitozy, inwazję szkodników roślin,  

7) Naczelnik  Wydziału  Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Starostwa                 

Powiatowego - do   prowadzenia   akcji   ratowniczej w  czasie  powstania sytuacji             

kryzysowej spowodowanej przez: długotrwałą suszę.  

 

§ 11.1. W skład Grupy Zabezpieczenia Logistycznego, wchodzą: 

1) Sekretarz Powiatu, 

2) Skarbnik Powiatu Kluczborskiego, 

3) Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych lub wyznaczony przedstawiciel, 

4) Kierownik Biura Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu Starostwa 

Powiatowego, 

5  Naczelnik Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego, 

6) Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego, 

7) Naczelnik Wydział Edukacji i Sportu Starostwa Powiatowego, 

8) Geodeta Powiatowy,  

9) specjaliści ds. logistyki z Komendy  Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, 

10) specjaliści od spraw logistyki Komendy Powiatowej Policji. 

2. Na kierownika grupy powołuję Sekretarza Powiatu. 

 

§ 12.1. W  skład  Grupy   Opieki  Zdrowotnej  i  Pomocy  Socjalno  –  Bytowej   wchodzą: 

1) Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, 

2) Wiceprezes Powiatowego Centrum Zdrowia S.A NZOZ Szpital Powiatowy lub wyznaczony 

przedstawiciel, 

3) Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej lub wyznaczony                  

przedstawiciel, 

4) Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, 

5) Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Kluczborku, 

6) Skarbnik Powiatu Kluczborskiego lub wyznaczony pracownik Wydziału Finansowego, 

7) Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia 

Starostwa Powiatowego lub wyznaczony pracownik, 

8) Naczelnik Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego lub wyznaczony pracownik 

9) Komendant Powiatowy  Policji lub wyznaczony przedstawiciel. 

2. Na kierownika grupy wyznaczam Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy  Rodzinie. 

 

§ 13.1. Grupy robocze o charakterze czasowym: Operacji i Organizacji Działań,            

Zabezpieczenia Logistycznego oraz Grupa Opieki Zdrowotnej i Pomocy Socjalno-Bytowej 

podporządkowane są Szefowi Zespołu. 

2. W zależności od rozwoju sytuacji kryzysowej Starosta   Kluczborski  może powołać inne 

grupy. 

 

§ 14.1. Do pracy w stałych i czasowych grupach roboczych Szef Zespołu może powołać 

doraźnie pracowników Starostwa, przedstawicieli  powiatowych służb, inspekcji,  straży, 

przedstawicieli społecznych organizacji ratowniczych oraz zaprosić specjalistów                          

w określonej  dziedzinie  będących przedstawicielami instytucji, zakładów oraz innych   
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podmiotów, które będą zaangażowane w proces zarządzania kryzysowego w sytuacji          

zagrożenia katastrofą naturalną lub awarią techniczną.  

2. W sprawach dotyczących sytuacji kryzysowych występujących na terenie danej gminy 

na posiedzenie Zespołu zapraszany jest burmistrz lub wójt tej gminy.  

 

§ 15. Zespół działa na podstawie zatwierdzonego przez Starostę Kluczborskiego rocznego 

planu pracy, który opracowuje Szef Zespołu. 

 

§ 16.1. Siedziba Zespołu znajduje się w Starostwie Powiatowym w Kluczborku                         

ul. Katowicka 1. Do pracy Zespołu mogą być wykorzystane pomieszczenia w Komendzie 

Powiatowej PSP w Kluczborku ul. Krakusa 1.  

2. Szef Zespołu może wyznaczyć inne miejsce przeznaczone do pracy Zespołu.  

 

§ 17. Organizację Zespołu, sposób funkcjonowania, zakres obowiązków osób funkcyjnych, 

tryb pracy oraz sposób dokumentowania jego działań i prac określa regulamin Zespołu 

stanowiący załącznik Nr 1  do  niniejszego zarządzenia.  

 

§ 18.Traci moc Zarządzenie Nr 5/03 Starosty Kluczborskiego z dnia  02  kwietnia   

2003r. w sprawie powołania, Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego. 

 

§ 19. Traci moc  Zarządzenie Nr 9/03 Starosty Kluczborskiego z dnia 10 czerwca 2003r.   

 w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego „Regulaminu bieżących prac Powiatowego 

Zespołu Reagowania Kryzysowego oraz działań w sytuacjach zagrożeń katastrofą naturalną 

lub awarią techniczną noszącą znamiona klęski żywiołowej”. 

 

§ 20. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu oraz Naczelnikowi             

Wydziału Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia Starostwa 

Powiatowego. 

 

§ 21. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

 

 

 

 

 

 



 

475 
 

                                                                 Załącznik  Nr 1 

                                                                                     do Zarządzenia Nr 15/ 2009 

                                                                               Starosty Kluczborskiego 

                                                                                       z dnia 12 marca 2009r. 

 

 

Regulamin 

 

 Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 

 

Rozdział I 

 

                                                Postanowienia ogólne. 

 

§ 1. Regulamin Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego zwanego dalej Zespołem, 

określa szczegółowe zadania Zespołu, sposób funkcjonowania, zakres obowiązków osób 

funkcyjnych, tryb pracy Zespołu, sposób dokumentowania jego działań i prac oraz inne 

postanowienia związane z pracą Zespołu. 

 

§ 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 

1) Powiecie - należy przez to rozumieć Powiat Kluczborski, 

2) Starostwie - należy przez to rozumieć Starostwo Powiatowe w Kluczborku, 

3) Zespole – należy przez to rozumieć Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego 

4) Szef Zespołu - należy przez to rozumieć Szefa Powiatowego Zespołu Zarządzania             

Kryzysowego - Wicestarostę Kluczborskiego, 

5) Członek Zespołu - należy przez to rozumieć kierowników komórek organizacyjnych oraz 

pracowników na samodzielnych stanowiskach Starostwa, kierowników powiatowych             

inspekcji, służb i straży, dyrektorów oraz pracowników jednostek administracji publicznej           

i innych jednostek organizacyjnych, a gdy oni osobiście nie mogą pełnić obowiązków             

służbowych, ich zastępców lub inne osoby posiadające pisemne pełnomocnictwa, 

 

§ 3. Zespół działa na podstawie: 

1) ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym ( Dz. U.  89, poz. 590), 

2) ustawy z dnia 18 kwietnia 2002r. o stanie klęski żywiołowej ( Dz. U. Nr 62, poz. 558             

z późn. zm.), 

3) Zarządzenia Nr 15/2009 Starosty Kluczborskiego z dnia 12 marca 2009r. w sprawie   

powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, 

4) Powiatowego Planu Reagowania Kryzysowego, 

5) rocznego planu pracy, 

6) niniejszego regulaminu, 

7) aktów prawnych i normatywnych regulujących działanie administracji publicznej, służb, 

inspekcji i straży.   

 

§ 4. Starosta, przy pomocy Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, wykonuje 

zadania w czasie  wystąpienia sytuacji kryzysowej, w celu zapobieżenia  skutkom klęski 

żywiołowej lub ich usunięcia oraz w czasie wojny. 
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Rozdział II 

 

                Zadania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. 

 

§ 5. 1. W celu przeciwdziałania wystąpieniu lub zaistnieniu zdarzeń kryzysowych              

dotyczących sytuacji kryzysowych, klęski żywiołowej lub  ich usunięcia i innych stanów 

nadzwyczajnych Zespół pracuje w fazach zapobiegania, przygotowywania, reagowania           

i odbudowy. 

2. W fazie zapobiegania Zespół podejmuje działania redukujące lub eliminujące               

prawdopodobieństwo wystąpienia sytuacji kryzysowej oraz klęski żywiołowej lub zdarzenia 

o znamionach klęski żywiołowej albo w znacznym stopniu ograniczającym ich skutki,                

a szczególności :  

a) analizowanie wszystkich potencjalnych zagrożeń możliwych do wystąpienia na obszarze 

powiatu, 

b) skatalogowanie i ocena  elementów  infrastruktury  technicznej, środowiska                     

naturalnego  oraz  grup i środowisk społecznych szczególnie wrażliwych na skutki                     

wystąpienia sytuacji kryzysowej oraz klęsk żywiołowych lub zdarzeń o znamionach klęski 

żywiołowej, 

c) analiza  i  ocena  funkcjonujących  aktów  prawnych  pod  kątem  prawidłowości                    

i  skuteczności  oraz aktualności zawartych w nich rozwiązań prawnych z zakresu             

bezpieczeństwa narodowego, 

d) monitorowanie i udział w procesie planowania zagospodarowania przestrzennego         

w aspekcie rejonów, obszarów i stref szczególnie podatnych na negatywne skutki klęsk 

żywiołowych lub zdarzeń  o znamionach klęski żywiołowej, 

e) planowanie  środków  finansowych  oraz  trybu  i  źródeł  ich  pozyskiwania  -                   

przeznaczonych  na finansowanie przedsięwzięć realizowanych we wszystkich fazach prac 

Zespołu. 

3. W fazie przygotowania Zespół podejmuje działania planistyczne w zakresie sposobu      

reagowania w warunkach wystąpienia sytuacji kryzysowej oraz klęski żywiołowej                  

lub zdarzenia o znamionach klęski żywiołowej, a także zabezpieczenia niezbędnych sił           

i środków do działań ratowniczych między innymi poprzez organizowanie i prowadzenie 

gier decyzyjnych i ćwiczeń w celu przygotowania członków Zespołu i sił ratowniczych               

do skoordynowanego i skutecznego prowadzenia działań, a w szczególności :  

a) opracowanie  i  aktualizowanie Powiatowego  Planu  Reagowania  Kryzysowego                       

i  wszystkich   dokumentów uzupełniających, 

c) bieżące monitorowanie stanu organizacji i możliwości rozwinięcia stanowiska pracy           

Zespołu  w obiekcie zastępczym oraz awaryjnego ruchomego centrum kierowania, 

d) opracowanie, weryfikacja i aktualizowanie rozwiązań organizacyjno prawnych                    

oraz technicznych z zakresu komunikacji (łączności) pomiędzy wszystkimi ogniwami                

organizacyjnymi systemu zarządzania i reagowania kryzysowego, monitorowania zagrożeń 

i ich skutków, utrzymania   w gotowości systemu ostrzegania i alarmowania, 

e) przygotowanie zasad wymiany informacji, ich formy i zakresu w relacjach ze wszystkimi 

jednostkami organizacyjnymi zaplanowanymi do udziału w pracach Zespołu, obejmujących 

wszystkie fazy pracy Zespołu (wszystkie fazy zarządzania kryzysowego), 

g) opracowanie, aktualizowanie i tworzenie zgodnie z potrzebami bieżącymi baz danych 

teleadresowych, materiałowo  -  sprzętowych, medycznych, itp. określających wielkość 

poszczególnych kategorii zasobów ludzkich, środków i materiałów na potrzeby                    

prowadzonych akcji ratowniczych oraz zabezpieczenia potrzeb ludności, 

h) planowanie, koordynowanie  i  udział  w  realizacji  procesu  szkolenia  struktur               

reagowania kryzysowego oraz sił ratowniczych, 
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i) przygotowanie warunków i rozwiązań organizacyjno – prawnych zabezpieczających                

koordynację pomocy humanitarnej dla ludności poszkodowanej, 

j) określenie   zasad   i  kreowanie   polityki  informacyjnej   z   zakresu   realizowanych   

przez  Starostę i wszystkie elementy organizacyjne systemu zarządzania i reagowania  

kryzysowego przedsięwzięć na rzecz   systemu  bezpieczeństwa narodowego  w powiecie, 

k)  przygotowanie pakietu aktów prawnych niezbędnych do zabezpieczenia warunków             

do właściwego kierowania przez Starostę działaniami prowadzonymi w celu zapobieżenia 

skutkom wystąpienia sytuacji kryzysowej oraz klęski żywiołowej lub zdarzenia                  

o znamionach klęski żywiołowej i ich usunięcia na obszarze powiatu, 

l) analizowanie  przebiegu  działań  ratowniczych  i  odbudowy  prowadzonych                        

w  przeszłości  na  terenie powiatu i poza jego obszarem oraz wyciąganie wniosków              

zapewniających sprawne  i skuteczne prowadzenie działań w przyszłości, 

m)  określanie oraz zabezpieczanie potrzeb materiałowo - technicznych i finansowych           

niezbędnych do realizacji przyjętych zadań. 

4. W fazie reagowania Zespół podejmuje działania polegające zapewnieniu wszechstronnej 

pomocy poszkodowanym, zatrzymaniu lub zahamowaniu rozwoju zjawisk i zdarzeń          

wywołujących straty i zniszczenia oraz ograniczenia ich zasięgu, a w szczególności :  

a) podjęcie procesu czynnej koordynacji działań ratowniczych i porządkowo-ochronnych 

prowadzonych przez jednostki organizacyjne zaangażowane w reagowanie kryzysowe                

na obszarze powiatu, 

b)  podjęcie pracy w układzie całodobowym w składzie grup roboczych o charakterze           

stałym i roboczym z zapewnieniem zmianowości pracy osób wchodzących w ich skład, 

c) uruchomienie wszystkich systemów, struktur ratowniczych i procedur w celu                     

zabezpieczenia   możliwości realizacji przez Starostę funkcji kierowania w warunkach stanu 

klęski żywiołowej lub zdarzenia o znamionach klęski żywiołowej na obszarze województwa 

lub kraju, 

d) zabezpieczenie procesu stałej, całodobowej wymiany informacji w zakresie zagrożeń                              

i podejmowanych (podjętych) działań oraz współdziałanie ze służbami (zespołami) innych 

organów administracji publicznej, resortów, organizacji pozarządowych i społecznych, 

e) monitorowanie zagrożeń i ich skutków oraz prognozowanie ich dalszego rozwoju, 

f) wypracowanie optymalnych propozycji decyzji i rozwiązań operacyjno  -  taktycznych 

mających na celu właściwe i skuteczne wykorzystanie znajdujących się w dyspozycji sił             

i środków ratowniczych oraz korygowanie przebiegu działań, 

g) korygowanie działań w ramach procesu ewakuacji oraz z zakresu pomocy społecznej                              

i humanitarnej, stworzenia doraźnych warunków do przetrwania osób poszkodowanych,           

ze szczególnym zwróceniem uwagi na pomoc medyczną i opiekę psychologiczną, 

h) wyegzekwowanie   na   wszystkich   poziomach   zarządzania   kryzysowego                   

oraz   uruchomienie na szczeblu Powiatu punktów informacyjnych dla ludności, 

i) koordynacja procedur związanych z dysponowaniem sił i środków na potrzeby akcji          

ratowniczych  ze szczebla centralnego, w tym znajdujących się w dyspozycji Ministra 

Obrony Narodowej oraz ze źródeł zagranicznych, 

j) wprowadzenie w życie   pakietu   aktów   prawnych   niezbędnych   do   zabezpieczenia  

warunków  do właściwego kierowania przez Starostę działaniami prowadzonymi                        

w celu    zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej i ich usunięcia  na obszarze powiatu, 

k) przyjmowanie meldunków i informacji o stanie realizacji poszczególnych zadań, 

l)  opracowywanie raportu z prowadzonych działań. 

5. W fazie odbudowy Zespół podejmuje działania w celu odtworzenia zdolności                         

do reagowania, obejmujące siły i środki ratownicze, techniczno  -  budowlaną strukturę 

ochronną i alarmową, telekomunikacyjną, energetyczną, paliwową, transportową                      
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i zabezpieczającą dostarczenie wody oraz struktur organizacyjnych i powiązań                   

funkcjonalnych między nimi, a w szczególności: 

a) nadzorowanie procesu szacowania szkód oraz opiniowanie wniosków uprawnionych               

organów i instytucji o udzielenie pomocy finansowej i rzeczowej, na usunięcie strat                     

i szkód wywołanych sytuacją kryzysową oraz klęską żywiołową lub  zdarzeniem                 

o znamionach klęski żywiołowej, 

b) zapobieganie powstawaniu wtórnych zagrożeń spowodowanych sytuacją kryzysową, 

skutkami klęski  żywiołowej, 

c) zapewnienie dostatecznych warunków życia ludności poszkodowanej, 

d) monitorowanie systemu pomocy społecznej oraz dystrybucji środków pochodzących           

z pomocy humanitarnej na rzecz ludności poszkodowanej, 

e) monitorowanie możliwości systemu służby zdrowia w zakresie leczenia i rehabilitacji 

ludności poszkodowanej, 

f) monitorowanie prawidłowości i skuteczności funkcjonowania instytucji ubezpieczenio-

wych i procesu wypłat świadczeń odszkodowawczych na rzecz  instytucji i osób fizycznych, 

g)  podjęcie  przedsięwzięć  skutkujących  odtworzeniem  sił, środków  i  zasobów  służb  

ratowniczych, do poziomu gwarantującego osiągnięcie ich pełnej gotowości i zdolności              

do działań, 

h) koordynowanie i  monitorowanie    przedsięwzięć     realizowanych    na    wszystkich    

poziomach administracji związanych z przywróceniem sprawności infrastruktury technicz-

nej, budowlanej, transportowej, łącznościowej, systemu zaopatrzenia ludności, produkcji 

przemysłowej i usług, oświaty  i wychowania, kultury i sztuki, 

i)  koordynowanie i monitorowanie przedsięwzięć realizowanych na wszystkich poziomach 

administracji związanych z przywróceniem równowagi i bezpieczeństwa ekologicznego                         

i pierwotnego stanu środowiska naturalnego, 

j) opracowanie ocen, opinii i analiz oraz niezbędnej dokumentacji sprawozdawczej, w celu 

wypracowania i podjęcia realizacji wniosków i zaleceń mających na celu zmniejszenie                     

w przyszłości podatności powiatu, jako całości na negatywne skutki klęski żywiołowej,  

zdarzenia o znamionach klęski żywiołowej lub innego nadzwyczajnego zagrożenia, 

k) opracowanie projektów  prawnych  i   propozycji   zmian   organizacyjnych   mających    

na   celu podniesienie sprawności i skuteczności działań aparatu administracyjnego, służb 

ratowniczych i instytucji w warunkach klęski żywiołowej, zdarzenia o znamionach klęski 

żywiołowej lub innego nadzwyczajnego zagrożenia, 

l) zmodyfikowanie  i  aktualizacja  planów  reagowania  kryzysowego, ocen  zagrożenia                              

i  dokumentów pochodnych, 

m) opracowanie wniosków Starosty Kluczborskiego w tym wystąpienia z wnioskiem                  

o pomoc.  

 

§ 6. Grupa Planowania Cywilnego realizuje zadania w zakresie: 

1) koordynacji  przedsięwzięć planistycznych z udziałem służb powiatowych związanych            

z  opracowaniem, aktualizacją  Powiatowego Planu Reagowania Kryzysowego oraz jego 

zgodności z „ Planem  operacyjnym funkcjonowania Powiatu na okres zewnętrznego               

zagrożenia bezpieczeństwa państwa, kryzysu polityczno – militarnego i wojny”                               

i  „Planem operacyjnym ochrony przed powodzią Powiatu Kluczborskiego”, 

     2) planowania wsparcia organów kierujących działaniami na niższym szczeblu administracji  

publicznej, 

3) opracowania  koncepcji  oraz  planu  rozwinięcia  Zespołu  na  zastępczych  miejscach  

pracy  oraz  w awaryjnym ruchomym centrum kierowania, 

4) opracowywanie programów i procedur reagowania, 
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5) sporządzanie projektów wniosków do Wojewody Opolskiego o wprowadzenie stanu         

klęski żywiołowej, 

6)  nadzór nad sporządzaniem  raportów  odbudowy i  opracowywanie  wniosków   w celu 

pozyskania środków finansowych na odbudowę, 

7)  merytoryczna i kancelaryjno – biurowa obsługa Zespołu, 

8)  planowanie i organizowanie szkoleń oraz ćwiczeń z problematyki zarządzania                 

kryzysowego, 

9) zapewnienie warunków do pracy i ćwiczeń Zespołu oraz zaplecza socjalnego,             

sanitarnego i technicznego, 

10) opracowanie i aktualizacja bazy informatycznej o zasobach sił i środków reagowania. 

 

§ 7. Grupa Monitorowania, Prognoz i Analiz realizuje zadania w zakresie: 

1)  monitorowania,  przy  współpracy  ze  służbami  dyżurnymi  zespolonych  służb,             

inspekcji i  straży,  sytuacji na terenie powiatu oraz prognozowania  rozwoju sytuacji, 

2)  opracowania i aktualizowanie procedur działania, 

3) zabezpieczenia stałej wymiany informacji z instytucjami szczebla wojewódzkiego,            

sąsiednimi powiatami i gminami powiatu, 

4) formułowanie wniosków z bieżącej analizy i oceny zagrożeń, 

5) Uruchamianie procedur reagowania kryzysowego oraz systemu alarmowania członków 

Zespołu. 

§ 8. Grupa Operacji  i Organizacji Działań realizuje zadania w zakresie: 

1) kierowania akcją ratowniczą, 

2) prowadzenia bieżącej analizy i oceny zagrożeń oraz prognozowanie ich rozwoju, 

3) przygotowania i  przedstawienia propozycji prowadzenia operacji i akcji w ramach           

reagowania kryzysowego, 

4) koordynowania działań różnych służb reagowania, przekazywanie zadań dla jednostek 

organizacyjnych uczestniczących w prowadzonych operacjach i akcjach w ramach                

reagowania kryzysowego, 

5) kierowanie dodatkowych sił i środków w rejony o dużym zagrożeniu,  

6) organizowania współdziałania i elementów zabezpieczenia działań reagowania, 

7) sporządzania bieżących i końcowych raportów, meldunków, sprawozdań do Wojewódz-

kiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, 

8) udział w planowaniu i organizowaniu przedsięwzięć mających na celu przywrócenie 

zdolności reagowania kryzysowego powiatu. 

§ 9. Grupa Zabezpieczenia Logistycznego realizuje zadania w zakresie: 

1) organizacji   zabezpieczenia   logistycznego   na   potrzeby   sił   reagujących                 

oraz   zabezpieczenie potrzeb własnych Zespołu, 

2) bieżącego  rozpoznania  lokalizacji, wielkości  i  asortymentu  zasobów  niezbędnych        

na potrzeby przygotowywanych i prowadzonych akcji i operacji ratowniczych, dla                   

zabezpieczenia warunków życiowych poszkodowanej ludności oraz wsparcia działań              

sił  reagowania oraz przywracających naruszony porządek i bezpieczeństwo publiczne, 

3) przygotowania propozycji decyzji i poleceń umożliwiających pozyskanie oraz przemiesz-

czenie zasobów niezbędnych do zabezpieczenia prowadzonych działań, 

4) organizowanie i koordynowanie przedsięwzięć mających na celu odbudowę zapasów, 

służb technicznych oraz odtworzenie kluczowej dla funkcjonowania powiatu infrastruktury 

telekomunikacyjnej, energetycznej, paliwowej, transportowej i dostarczania wody, 

poszkodowanej ludności oraz wsparcia działań sił reagowania: 

a) określenie miejsc składowania zasobów, 

b) organizowanie dystrybucji materiałów, sprzętu i usług, 

5) koordynowanie czynności związanych z szacowaniem strat i szkód; 
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6) sporządzanie i przedstawianie Wojewodzie Opolskiemu Raportu Odbudowy,                  

z uwzględnieniem: 

a) szczegółowego wykazu strat w infrastrukturze oraz w potencjale ratowniczym,  

b) projektu harmonogramu likwidacji strat i odbudowy, 

c) wstępnego bilansu potrzeb finansowych w zakresie odbudowy, 

7) opracowywanie bieżących sprawozdań, meldunków, raportów o przebiegu działań             

reagowania w części dotyczącej logistyki, 

8) opracowywanie planu wsparcia logistycznego działań reagowania. 

 

§ 10. Grupa Opieki Zdrowotnej i Pomocy Socjalno – Bytowej realizuje zadania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

w zakresie: 

1) wypracowanie propozycji decyzji i poleceń mających na celu zabezpieczenie warunków 

opieki zdrowotnej i opieki socjalno – bytowej na rzecz ludności poszkodowanej, 

2) współdziałania z kierującym (dowodzącym) akcją ratowniczą w celu koordynacji działań 

związanych z ewakuacją ludności poszkodowanej (w tym i zwierząt), 

3) rozpoznania bieżących faktycznych potrzeb ludności poszkodowanej w zakresie pomocy 

bytowej oraz medycznej oraz źródeł i wielkości jej pozyskania, 

4) koordynowanie  pomocy  medycznej,  w  tym  poszkodowanym,   transportu   rannych 

i usług pogrzebowych, 

5) prowadzenie bazy danych o zasobach medycznych, 

6) koordynacji międzynarodowej i krajowej pomocy humanitarnej adresowanej do Powiatu 

Kluczborskiego oraz akcji pomocowej realizowanej na potrzeby innych. 

7) pozyskiwanie miejsc do składowania darów w ramach pomocy humanitarnej oraz udział 

w organizowaniu ich dystrybucji, 

8) opracowywanie planu zabezpieczenia medycznego oraz pomocy socjalno bytowej             

działań reagowania, 

9) opracowywanie bieżących sprawozdań, meldunków, raportów o przebiegu działań             

reagowania, w części dotyczącej opieki medycznej i pomocy socjalno – bytowej. 

 

Rozdział III 
          Zadania członków Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. 

§ 11. Do zadań Szefa Zespołu zależy: 

1) przewodniczenie posiedzeniom Zespołu, 

2) ustalanie przedmiotu i terminu posiedzeń, 

3) zapraszanie na posiedzenia osób nie będących członkami Zespołu, 

4) zawiadamianie o terminach posiedzeń Zespołu, 

5) przedstawianie  rocznego planu pracy Zespołu do zatwierdzenia Staroście, 

6) zwoływanie w trybie natychmiastowym posiedzeń Zespołu w związku z wystąpieniem 

symptomów lub stanu klęski żywiołowej, 

7) wyznaczanie  ze  składu  Zespołu  kierownika Grupy Operacji i Działań w przypadku  

wystąpienia  symptomów  lub klęski żywiołowej nie uwzględnionej w planie reagowania 

kryzysowego lub wystąpienia kilku zdarzeń jednocześnie, 

8) podejmowanie  decyzji  i  kierowanie  organizacją  działań  ratowniczych w czasie           

wystąpienia sytuacji kryzysowej oraz przed, w  trakcie i po wystąpieniu klęski żywiołowej, 

9)  występowanie z wnioskami o pomoc sił i środków ze szczebla wojewódzkiego oraz          

zaangażowania sił i środków wojska. 

 

§ 12. Do zadań Zastępcy Szefa, Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich, Zarządzania 

Kryzysowego i Promocji Zdrowia Starostwa Powiatowego  oprócz zadań, o których mowa            

w ust. 2 należy: 
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1) opracowanie   rocznego   planu   pracy   Zespołu   na   podstawie   propozycji                 

zgłaszanych przez członków Zespołu,  

2)  koordynacja bieżących prac Zespołu. 

 

§ 13.1. Do zadań Zastępców Szefa Zespołu należy: 

1) zastępowanie Szefa Zespołu w czasie jego nieobecności jeżeli nie wyznaczył innego  

zastępcy, 

1) nadzór nad monitoringiem zagrożeń, 

2) opracowanie prognoz i analiz zagrożeń; 

3) kierowanie opracowaniem dokumentacji gier decyzyjnych i ćwiczeń; 

4) wnioskowanie o uruchomienie do działania grup roboczych o charakterze czasowym, 

5) zgłaszanie do rozpatrzenia przez Zespół i ewentualnego wdrożenia w powiecie nowych 

rozwiązań mających wpływ na skuteczność podejmowanych działań, 

6) kierowanie opracowywaniem dokumentów decyzyjnych, 

7) zapewnienie sprawnego powiadamiania członków Zespołu  w   przypadku   zarządzenia 

alarmowego  posiedzenia Zespołu, 

8) nadzorowanie  i  koordynowanie  przedsięwzięć  związanych  z  ewakuacją  ludności  

oraz  jej ostrzeganiem, powiadamianiem i alarmowaniem, 

9) zapewnienie sprawnego działania łączności radiowej sieci zarządzania powiatem, 

10) prowadzenie działalności informacyjnej. 

2. Za przygotowanie specjalistyczne i realizację zadań grup roboczych odpowiadają              

kierownicy tych grup. 

 

§ 14. Do zadań członków Zespołu należy: 

1) stawiennictwo na każde polecenie Szefa Zespołu, 

2) ustalenie zastępstwa na czas swojej nieobecności, 

3) uczestnictwo w szkoleniach organizowanych dla Zespołu, 

4) zgłaszanie  wniosków  w  zakresie  zagadnień  dotyczących  zapewnienia  ochrony  lud-

ność i środowiska naturalnego, 

5) podnoszenie wiedzy i umiejętności w prowadzeniu działań. 

 

    § 15. Członkowie Zespołu realizują w trakcie jego prac swoje statutowe zadania                           

i obowiązki. Realizacja statutowych zadań przez członków Zespołu ma zapewnić bezkoli-

zyjne i efektywne współdziałanie wszystkich jednostek organizacyjnych  w zakresie            

zapobiegania, przygotowania oraz reagowania i odbudowy w ramach zarządzania                 

kryzysowego w tym sytuacji klęski żywiołowej  obejmującej jedno lub więcej zagrożeń,            

a także zapewnić współdziałanie z siłami i środkami innych podmiotów. 

Rozdział IV 

 Ogólne zasady funkcjonowania i tryb pracy Zespołu.  

 

§ 16.  Miejscem funkcjonowania grup roboczych będą:  

1) Grupa   Planowania Cywilnego  - pomieszczenia Wydziału   Spraw Obywatelskich,           

Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia Starostwa, 

2) Grupa Monitorowania Prognoz i Analizy - pomieszczenia Stanowiska Kierowania               

Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej,  

3) Grupa Operacji i Organizacji Działań - pomieszczenia Starostwa lub pomieszczenia          

Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, 

4) Grupa Zabezpieczenia Logistycznego - pomieszczenia Starostwa, 

5) Miejscem funkcjonowania  Grupy Opieki Zdrowotnej i Pomocy Socjalno – Bytowej-    

pomieszczenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. 
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6) Szef Zespołu w zależności od sytuacji może wyznaczyć inne miejsca pracy grup                

roboczych. 

 

§ 17. Posiedzenia Zespołu zwołuje Szef Zespołu w zależności od potrzeb, nie rzadziej              

niż raz na pół roku oraz co najmniej raz w roku będą się odbywały ćwiczenia Zespołu.  

 

§ 18. Zespół obraduje  w składzie  ustalonym  każdorazowo przez Szefa Zespołu.  

 

§ 19. Ze względu na wagę podejmowanych decyzji mających znaczenie dla prowadzenia 

działań, Szef Zespołu może wprowadzić tajność obrad. 

 

§ 20.Decyzje w  sprawach  będących przedmiotem  działania  Zespołu  podejmuje  Szef 

Zespołu w oparciu o przeprowadzoną przez Zespół analizę i ocenę zagrożenia oraz wypra-

cowaną koncepcję działania. 

 

    § 21. Do udziału w organizowanych posiedzeniach, szkoleniach grach decyzyjnych                 

i ćwiczeniach Szef Zespołu może zaprosić przedstawicieli powiatowych jednostek                  

organizacyjnych, powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek wchodzących                  

w skład krajowego systemu ratowniczo gaśniczego.   

   

§ 22.  Posiedzenia Zespołu zwołuje Szef Zespołu: 

1)  w  trybie   zwyczajnym  -   zgodnie z rocznym planem pracy, 

2)  w trybie alarmowym  -  w przypadku wystąpienia narastania zagrożenia  lub sytuacji 

kryzysowej (klęski żywiołowej) oraz w innych wymagających tego sytuacjach                              

wymagających natychmiastowej analizy i oceny zagrożeń oraz koordynacji działań ratowni-

czych. 

 

§ 23. Miejscem posiedzeń Zespołu zwoływanych w trybie zwyczajnym jest sala narad Sta-

rostwa  lub sala narad Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, a w trybie             

alarmowym miejsce określone przez Szefa Zespołu. 

 

§ 24. O posiedzeniach zwoływanych w trybie zwyczajnym Szef Zespołu zawiadamia człon-

ków Zespołu, co najmniej na 10 dni przed jego terminem, informując o czasie, miejscu             

i porządku obrad. 

 

§ 25.  O posiedzeniu Zespołu zwoływanym w trybie alarmowym Szef Zespołu zawiadamia 

członków Zespołu poprzez służbę dyżurną Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego 

określając skład osobowy, miejsce i czas rozpoczęcia posiedzenia. 

 

§ 26. Alarmowanie oraz obieg informacji dla Zespołu organizuje się poprzez Powiatowe    

Centrum Zarządzania Kryzysowego,  stanowiska  kierowania i dowodzenia służb, straży          

i inspekcji a także dyżury uczestników działań. 

 

     

§ 27. W warunkach wystąpienia klęski żywiołowej lub zdarzenia o znamionach klęski         

żywiołowej kierownicy komórek organizacyjnych Starostwa delegują na polecenie Szefa 

Zespołu pracowników do zabezpieczenia prac Zespołu oraz wydzielają na potrzeby Zespołu 

pomieszczenia służbowe wraz z wyposażeniem techniczno  -  biurowym w zakresie                    

i terminie wskazanym w poleceniu. 
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     § 28. W przypadku wystąpienia zagrożenia militarnego i w czasie wojny Zespół realizuje 

zadania zgodnie z Planem Operacyjnym Funkcjonowania Powiatu Kluczborskiego              

w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa i w czasie wojny. 

   

§ 29. Na wypadek niemożności użytkowania pomieszczeń wyznaczonych dla Zespołu,           

zostanie wyznaczony decyzją Starosty inny obiekt oraz zapewnione zostanie przy pomocy 

sił i środków Starostwa, Komendy Powiatowej Policji i Komendy Powiatowej Państwowej 

Straży Pożarnej  awaryjne, ruchome centra kierowania. 

 

§ 30. Członkowie zespołu pracują na stanowiskach pracy w swoich macierzystych instytu-

cjach, a w przypadku wystąpienia symptomów lub klęski żywiołowej w miejscu wyznaczo-

nym przez Szefa Zespołu. 

 

§ 31. W czasie obowiązywania stanu klęski żywiołowej lub innego  stanu nadzwyczajnego  

Zespół pracuje w strukturze określonej przez Szefa Zespołu, w trybie ciągłym,                           

z zapewnieniem zmianowej pracy osób wchodzących w ich skład. 

§ 32. Dokumentami prac bieżących Zespołu są: 

1) Powiatowy Plan Reagowania Kryzysowego, 

2) Planem   Operacyjnym    Funkcjonowania    Powiatu   Kluczborskiego   w    warunkach 

zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa i w czasie wojny. 

3) roczny plan pracy Zespołu, 

4) raporty, 

5) raporty odbudowy: 

a) raport  odbudowy  zawiera  opis  i  analizę  skutków  zaistniałego  zdarzenia                        

oraz  propozycję  działań mających na celu przywrócenie stanu faktycznego w strukturze 

materialnej, społecznej oraz środowisku naturalnym do co najmniej do stanu pierwotnego. 

Raport odbudowy podlega przedstawieniu organowi właściwemu do kierowania działaniami 

w czasie stanu klęski żywiołowej lub zdarzenia o znamionach klęski żywiołowej, 

6) dziennik działania Zespołu (odpowiednio grupy roboczej), 

7) karty zdarzeń: 

a) karta zdarzeń zawiera chronologiczny opis przebiegu zdarzeń, wypracowanych decyzji                          

i wdrażanych kolejno działań podejmowanych w celu likwidacji zagrożeń, pomocy                

poszkodowanym i ograniczenia strat, 

8) polecenia, zarządzenia, decyzje, 

9) dokumenty graficzno  -  tekstowe ( mapy, plany, szkice, itp.), 

10) wydruki  sytuacyjne  i  analizy, 

11) harmonogramy przedsięwzięć i grafiki pracy, 

12)protokoły posiedzeń Zespołu zawierające: 

a) porządek obrad, 

b) wykazu osób uczestniczących w posiedzeniu, 

c) treści ustaleń podjętych na posiedzeniu, 

d) dokumentów i materiałów przygotowanych przed i w trakcie posiedzenia, 

4) analizy, oceny i opinie, 

13) inne niezbędne dokumenty. 

§ 33. Protokół z posiedzenia Zespołu zatwierdza Szef Zespołu. 

§ 34.1. Propozycje zmian w Regulaminie członkowie Zespołu składają Szefowi  Zespołu. 

2. Zmiany w niniejszym regulaminie wymagają formy pisemnej oraz akceptacji Starosty. 

 

§ 35. Bieżącą  obsługę   kancelaryjno  –   biurową   Zespołu  zapewnia   Wydział   Spraw 

Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia.  
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Hz.54 Zarządzenie Starosty NR 16  z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie powołania  Powiatowego 

Centrum Zarządzania Kryzysowego 

 

 

Zarządzenie Nr 16/2009 

 Starosty Kluczborskiego 

                                               z dnia  12  marca  2009r. 

 

sprawie powołania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego 

 

        Na podstawie art.18 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu         

kryzysowym ( Dz. U. Nr 89  poz.590), zarządzam co następuje: 

§ 1. Tworzy się Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Kluczborku, które realizu-

je zadania Starosty Kluczborskiego z zakresu zarządzania kryzysowego na terenie powiatu 

kluczborskiego. 

§ 2. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Kluczborku pełni całodobowy dyżur  

w celu zapewnienia przepływu informacji oraz realizuje obowiązek podjęcia działań                  

w zakresie zarządzania kryzysowego w przypadku otrzymania informacji o wystąpieniu 

zagrożenia.  

§ 3. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego funkcjonuje w godzinach pracy                  

Starostwa Powiatowego w Kluczborku ul. Katowicka 1 w pomieszczeniach  Wydziału Spraw 

Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia Starostwa Powiatowego,        

natomiast w dni powszednie po godzinach pracy Starostwa Powiatowego, w soboty,               

niedziele  i święta działa w oparciu o Stanowisko Kierowania Państwowej Powiatowej Stra-

ży Pożarnej w Kluczborku ul. Krakusa 1. 

     § 4. Powiatowe   Centrum  Zarządzania   Kryzysowego   tworzą  członkowie  stałych  grup 

Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego: Grupy Planowania Cywilnego składającą 

się z pracowników  Wydziału Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji 

Zdrowia Starostwa Powiatowego  w Kluczborku oraz Grupa Monitorowania, Prognoz           

i Analiz wchodzą dyżurni na Powiatowym Stanowisku Kierowania Komendanta Państwowej 

Straży Pożarnej oraz wyznaczeni przez Komendanta funkcjonariusze Komendy  Powiatowej 

PSP  w Kluczborku. 

§ 5. W czasie  obowiązywania  stanu   klęski   żywiołowej,   stanu   wyjątkowego,   stanu 

wojennego  oraz  wystąpienia  sytuacji  kryzysowej,  do pracy  w  Powiatowym   Centrum  

Zarządzania  Kryzysowego  mogą być skierowani pracownicy innych wydziałów Starostwa 

Powiatowego.   

§ 6. Szefem Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego jest  Naczelnik Wydziału 

Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia Starostwa                   

Powiatowego w Kluczborku. 

§ 7. Zadania i kompetencje Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego  określa          

Regulamin stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.  

     § 8. Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich, 

Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia Starostwa Powiatowego oraz Komendantowi 

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku. 

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  
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  Załącznik  Nr 1 

                                                                                           do Zarządzenia 16 / 2009 

                                                                                         Starosty Kluczborskiego 

                                                                                            z dnia 12  marca 2009r. 

 

Regulamin 

Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego 

w  Kluczborku 

                                                       Rozdział I 

                                             Postanowienia  ogólne. 

§ 1. Regulamin przedstawia  zasady funkcjonowania,  sposób  organizacji   oraz   zadania     

i rolę Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Kluczborku  zwanego w  dalszej 

części „Centrum”. 

§ 2. Istotą działania Centrum jest realizowanie przedsięwzięć, które nie będą mogły                

być zrealizowane na niższych szczeblach zarządzania kryzysowego w czasie wystąpienia 

sytuacji noszącej znamiona kryzysu. 

 

                                                     Rozdział II 

                                         Procedury rozwijania Centrum. 

§ 3. Zarządzanie kryzysowe w powiecie  oznacza uruchomienie przygotowanego                        

w ramach planowania obrony cywilnej natychmiastowego reagowania struktur powiatu 

kluczborskiego w sytuacjach  noszących  znamiona kryzysu   i  stanach  nadzwyczajnych. 

 

§ 4. Zarządzanie kryzysowe obejmuje: 

1) wszystkie rodzaje zagrożeń  powodowanych przez siły naturalne (klęski żywiołowe)             

lub przez działalność człowieka (awarie techniczne), w tym konflikty zbrojne, 

2) wszystkie poziomy zarządzania oraz sektory publiczny i prywatny, a także mieszkańców 

powiatu: gdzie na szczeblu powiatowym zapewnia się koordynację współdziałania             

wszystkich jednostek organizacyjnych administracji rządowej i samorządowej, służb,             

inspekcji i straży w zakresie zapobiegania zagrożeniom życia  i zdrowia ludności,                 

zagrożenia środowiska, utrzymania porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, 

ochrony ich praw oraz zapobiegania klęskom żywiołowym i innym nadzwyczajnym              

zagrożeniom, a także zwalczania i usuwania ich skutków na terenie powiatu                 

kluczborskiego.                 

 

                                                 Rozdział III 

              Zadania i rola Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. 

  

§ 5. Centrum spełnia zasadniczą rolę przy tworzeniu i funkcjonowaniu systemu zarządzania 

kryzysowego powiatu kluczborskiego, obiegu informacji, a w  szczególności pełni funkcje: 

1) pośredniego elementu systemu wczesnego ostrzegania, 

2) ośrodka koordynacyjno-operacyjnego dla organu odpowiedzialnego za podejmowanie 

działań  sytuacjach nadzwyczajnego zagrożenia, 

3) ośrodka przekazywania informacji oraz wspomagania i podejmowanie decyzji                   

w sytuacjach zagrożeń, katastrof bądź sytuacjach noszących znamiona kryzysu. 

 

§ 6.1. Centrum realizuje zadania wynikające z ustawy o zarządzaniu kryzysowym,  

a w szczególności : 
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1) pełni całodobowy dyżur w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby                  

zarządzania kryzysowego, 

2) współdziała z Centrami Zarządzania Kryzysowego administracji publicznej,  

3) pełni nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem systemu wykrywania, alarmowania 

oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności, 

4) w ramach współpracy z instytucjami realizującymi monitoring środowiska, 

5) współdziała z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze  

i humanitarne, 

6) współdziała w realizacji zadań stałego dyżuru na potrzeby  podwyższania gotowości 

obronnej państwa, 

7) prowadzi dokumentowanie działań podejmowanych. 

2. Wymienione przedsięwzięcia są realizowane w pięciu zakresach zadaniowych: 

1) zbieranie i aktualizacja danych, 

2) przyjmowanie informacji, 

3) analizowanie i prognozowanie rozwoju zdarzeń i sytuacji, 

4) przekazywanie informacji, 

5) koordynacja działań ochronno-ratowniczych i likwidacja skutków. 

 

               § 7. Centrum współpracuje z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji 

publicznej oraz współdziała z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze         

i humanitarne, a szczególności z: 

1) Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Opolskiego, 

2) powiatowymi centrami zarządzani kryzysowego powiatów sąsiednich: 

a) oleskim, 

b) opolskim, 

c) namysłowskim, 

d) kępińskim (województwo wielkopolskie), 

e) wieruszowskim ( województwo łódzkie), 

3) osobami pełniącymi całodobowy dyżur w gminach: 

a) Kluczbork, 

b) Wołczyn, 

c) Byczyna, 

d) Lasowice Wielkie. 

4) służbami pełniącymi całodobowy dyżur: 

a) Komendy Powiatowej Policji, 

b) Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Oleśnie, 

c) Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną 

5) innymi podmiotami: 

a) Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska, 

b) Rejonem Dróg Krajowych w Kluczborku, 

c) Zarządem Dróg Powiatowych, 

d) Powiatowym Inspektoratem Weterynarii, 

e) Powiatowym Inspektoratem Nadzoru Budowlanego, 

f) Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych Oddział w Kluczborku, 

g) Zakładem Gazowniczym, 

h) Rejonem Energetycznym, 

i) Zakładem Energetyki Cieplnej, 

j) Polskimi Kolejami Państwowymi, 

k) Państwową Komunikacją Samochodową, 

l) Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Roślin i Nasion w Opolu Oddział w Kluczborku, 

m) Strażami  Miejskimi w Kluczborku i Wołczynie, 

6) innymi podmiotami w zależności od sytuacji kryzysowej. 
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                                                  Rozdział III 

            Funkcjonowanie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.  

§ 8. Obowiązki funkcyjne obsady Centrum: 
1) opracowywanie i aktualizacja wszelkich dokumentów planistycznych na potrzeby                

Centrum , 

2) obsługa urządzeń łączności radiowej, radiotelefonicznej, teleinformatycznej                       

oraz systemów łączności przewodowej w ramach zarządzania kryzysowego znajdującego 

się na wyposażeniu Centrum, prowadzenie treningów łączności z jednostkami                  

współpracującymi z Centrum, 

  3) przyjmowanie informacji o sytuacji bieżącej lub kryzysowej oraz przekazywanie                

jej w zależności od rodzaju zdarzeń odpowiednim służbom w celu podjęcia przez                    

nie działania, 

  4) przyjmowanie i przekazywanie komunikatów ostrzegawczych o zagrożeniach do gmin 

powiatu kluczborskiego i innych podmiotów według stwierdzonej konieczności, 

  5) koordynacja działań służb ratowniczych, 

  6) informowanie Szefa Centrum o zaistniałej na terenie powiatu sytuacji kryzysowej,  

  6) informowanie oraz opracowywanie i przesyłanie meldunków doraźnych o rozwoju               

sytuacji kryzysowej do służby dyżurnej Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego 

Wojewody Opolskiego w przypadku zaistnienia zdarzenia kryzysowego, 

          7) wymiana informacji dotyczących zagrożeń z Centrami Zarządzania Kryzysowego 

powiatów sąsiednich, 

8) realizacja zadań związanych z alarmowaniem i aktywizacją członków Powiatowego           

Zespołu Zarządzania Kryzysowego.  

 

§ 9. Do głównych obowiązków  kierującego pracą Centrum należy: 

1) kierowanie pracą Centrum  w celu zapewnienia jego prawidłowego funkcjonowania, 

2)wydawanie poleceń dyżurnym w sprawach związanych z pełnieniem dyżuru, 

3) informowanie Starosty Kluczborskiego o zdarzeniach kryzysowych zaistniałych                     

na terenie powiatu kluczborskiego oraz o podwyższeniu gotowości obronnej państwa,         

      4) współdziałanie z Powiatowymi Centrami Zarządzania Kryzysowego, z Centrum             

Zarządzania Kryzysowego Wojewody Opolskiego  oraz  gminami  powiatu  kluczborskiego 

w zakresie reagowania w sytuacjach kryzysowych, 

5) nawiązywanie i utrzymywanie współpracy z instytucjami prowadzącymi monitoring          

środowiska, organami samorządu terytorialnego, kierownikami zespolonych służb, inspek-

cji i straży w zakresie reagowania kryzysowego. 

 

§ 10.Kierownicy komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Kluczborku                  

zobowiązani są do udzielania wszelkiej niezbędnej pomocy i współpracy celem zapewnienia 

prawidłowego funkcjonowania Centrum, szczególnie w przypadku konieczności                    

dodatkowego zwiększenia obsady osobowej Centrum. 
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10. Załączniki funkcjonalne planu głównego 
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1.  Procedury realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 

WYKAZ  
procedur realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, w tym związane z ochroną infrastruktury krytycznej 

(PZK) 
Numer 

procedury 
Nazwa procedury Strona 

PZK – 1 
Działanie Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych  w Opolu Oddział w Kluczborku podczas zagrożenia powodziowego 
lub wystąpienia powodzi  

490 

PZK – 2 Działanie Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Kluczborku  podczas zagrożenia powodziowego lub wystąpienia powodzi 492 

PZK – 3 Działanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku  podczas sytuacji kryzysowych 497 

PZK – 4 Działanie Komendy Powiatowej Policji  w Kluczborku podczas sytuacji kryzysowych 500 

PZK – 5 Działanie Powiatowego  Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kluczborku podczas pożarów i katastrof budowlanych 505 

PZK – 6 Działanie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu podczas skażenia chemiczno-ekologicznego 509 

PZK – 7 Działanie Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Kluczborku  podczas zagrożenia epidemicznego i epidemii. 511 

PZK – 8 
Działanie TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu podmiotu odpowiedzialnej za dostawę i dystrybucję energii podczas zakłóceń 
w dostawach energii 

515 

PZK – 9 
Działanie Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Zabrzu Zakład w Opolu Rejon Dystrybucji Gazu w Kluczborku  podmiotu             
odpowiedzialnego za dostawę i dystrybucję gazu podczas zakłóceń w dostawach gazu 

518 

PZK – 10 Działanie Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Kluczborku  podczas zakłóceń w dostawie wody (skażenia ujęcia wody) 521 

PZK – 11 Działanie Zarządu Dróg Powiatowych w Kluczborku podczas katastrofy drogowej 523 

PZK – 12 Działanie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu podczas katastrofy drogowej 525 

PZK – 13 Działanie Rejonu w Kluczborku Oddziału Opole Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad podczas katastrofy drogowej 527 

PZK – 14 Działanie PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Zakładu Linii Kolejowych w Opolu podczas katastrofy kolejowej 529 

PZK – 15 Działanie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kluczborku podczas zagrożenia wystąpieniem lub wystąpienia choroby zwierząt 532 

PZK – 16 
Działanie Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Kluczborku  podczas zagrożenia wystąpieniem lub wystąpienia choroby 
zwierząt 

537 

PZK – 17 
Działanie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa Oddział w Kluczborku podczas zagrożenia wystąpieniem lub 
wystąpienia organizmów szkodliwych. 

539 

PZK – 18 
Działanie Nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach i Leśnego Zakładu Doświadczalnego                                
w Siemianicach na terenie powiatu kluczborskiego podczas zagrożenia wystąpieniem lub wystąpienia choroby roślin 

541 

PZK – 19 Działanie Wydziału Organizacyjnego podczas awarii sieci teleinformatycznych w Starostwie Powiatowym w Kluczborku 543 

PZK – 20 Działanie Komendy Powiatowej Policji  w Kluczborku  podczas strajków, zamieszek i demonstracji 545 

PZK – 21 
Działanie T-Mobile Polska Spółka Akcyjna w zakresie zapewnienia ciągłości świadczenia ciągłości świadczenia (odtworzenia) usług tele-
komunikacyjnych w sytuacjach kryzysowych  

551 

PZK – 22 
Działanie Wydziału Organizacyjnego w sytuacji wykrycia w Starostwie Powiatowym w Kluczborku naruszenia bezpieczeństwa teleinforma-
tycznego 

554 
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PZK – 1 

Rodzaj 
dokumentu 

PROCEDURA REALIZACJI ZADAŃ  
Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 

Data 19 stycznia 2016 r.  

Nazwa             
dokumentu 

 
DZIAŁANIE WOJEWÓDZKIEGO ZARZĄDU MELIORACJI  

I URZĄDZEŃ WODNYCH W OPOLU ODDZIAŁ W KLUCZBORKU 
 PODCZAS ZAGROŻENIA POWODZIOWEGO  

LUB WYSTĄPIENIA POWODZI 
 

Podmiot            
opracowujący 

WOJEWÓDZKI          
ZARZĄD              

MELIORACJI                             
I URZĄDZEŃ              
WODNYCH                
W OPOLU 
ODDZIAŁ                       

W KLUCZBORKU 

 
I.      Cel procedury 

Określenie sposobu działania Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu Oddział w Kluczborku podczas zagrożenia    
powodziowego lub wystąpienia powodzi. 

 
 
II.      Lider/ Uczestnicy procedury 
         Kierownik Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych  w Opolu Oddział w Kluczborku (WZMiUW)/, Starosta Kluczborski,    
           Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej, Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego (PZZK), Szef Powiatowego Centrum  
          Zarządzania Kryzysowego (PCZK). 
 
 
III.     Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 
 
 

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury 

 
Informacja o wystąpieniu 
zagrożenia powodziowego. 

 
Zrealizowanie                
przyjętych zadań           
zarządzania              
kryzysowego.   

 
 ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (DZ.U.2015.469 zpóźn.zm.); 
 ustawa  z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.2015.1445                

z późn. zm.), 
 ustawa z dnia 27 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U.2013.1166                

z późn. zm.). 
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IV. Opis postępowania   
  

Przedsięwzięcia Wykonawcy 

 
1. Monitorowanie zagrożenia powodziowego. Przyjmowanie komunikatów o zagrożeniu i warunkach hy-

drometeorologicznych z Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych                                 
w Opolu /Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. 

 Kierownik Oddziału WZMiUW, 
 PCZK. 

 
W przypadku ostrzeżenia o wysokim stanie wody lub o nadejściu fali powodziowej na rzekach  powia-
tu kluczborskiego skierowanie na miejsce zdarzenia sił będących w służbie w celu zebrania dodatko-
wych szczegółowych informacji związanych ze zdarzeniem oraz podjęcia niezbędnych działań. 

2.   Przekazywanie informacji sytuacji na rzekach do PCZK. 

 
3. Udział w posiedzeniach Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. 

4.   Przygotowanie sił i sprzętu w magazynie przeciwpowodziowym na wypadek zagrożenia.  Kierownik Oddziału WZMiUW 

 
5.   Wzmacnianie skarp, brzegów rzek na zagrożonym terenie, udrażnianie koryt rzek.  

 
 Kierownik Oddziału WZMiUW. 
 Komendant Powiatowy 

Państwowej Straży Pożarnej. 

 
4. Utrzymanie i eksploatacja urządzeń melioracyjnych podstawowych (rzeki, kanały, skarpy, brzegi). 
 

 Kierownik Oddziału WZMiUW 
 

5. Realizacja wielozadaniowych zbiorników retencyjnych i stopni wodnych, zwiększanie naturalnej reten-
cji dolin rzecznych z zachowaniem równowagi stanu ekologicznego i technicznego utrzymania rzek. 

 
6. Opracowanie i wdrażanie powiatowych programów małej retencji. 
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PZK – 2 

Rodzaj 
dokumentu 

PROCEDURA REALIZACJI ZADAŃ  
Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 

Data 14 stycznia 2016 r. 

Nazwa           
dokumentu 

 
DZIAŁANIA  

POWIATOWEJ STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ                    
W KLUCZBORKU 

PODCZAS ZAGROŻENIA POWODZIOWEGO  
LUB WYSTĄPIENIA POWODZI 

Podmiot          
opracowujący 

PAŃSTWOWY 
POWIATOWY           
INSPEKTOR            
SANITARNY  

W KLUCZBORKU 

 

I.      Cel procedury 
        Określenie sposobu i zasad  działania Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Kluczborku podczas zagrożenia   powodziowego 
        lub wystąpienia powodzi.   
 
II.      Lider/ Uczestnicy procedury 
         Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kluczborku  (PPIS)/ Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Kluczborku (PSSE)                             
.  
III.     Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 
 

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury 

 
Wystąpienie zagroże-
nia sanitarno-
epidemiologicznego 
w czasie powodzi. 

 
Działania Powiato-
wej Stacji Sanitarno 
– Epidemiologicznej 
w Kluczborku 
 

 ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j.Dz. U.2015.1412), 
ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób          
zakaźnych u ludzi (Dz. U.2013.947 z poźn. zm.), 

 ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz.U.2014. 333 z późn. zm.) 
 ustawa z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowa-

dzaniu ścieków (t.j.Dz.U.2015.139); 
 rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody          

przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j.Dz.U.2015.1989) ;                                                                            
 ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U.2015. 594 

z późn. zm.);  
 ustawa 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i mieszaninach (Dz. U.2015.1203          

z późn. zm.) 
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IV. Opis postępowania   
  

Przedsięwzięcia Wykonawcy 

I ETAP – ZAGROŻENIE POWODZIOWE NA TERENIE POWIATU KLUCZBORSKIEGO 
 

 

1. Uruchomienie  Zespołu Zarządzania Kryzysowego  Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej                    
w Kluczborku   w związku z wystąpieniem zagrożenia powodziowego. 

 

 PPIS 

 PSSE 

 

2. Ocena napływających meldunków o stanach poziomu wód w rzekach, pod kątem zagrożenia            
powodziowego. 

 

3. Ustalenie potrzeb w zakresie użycia środków dezynfekcyjnych, ich ilości i źródeł zaopatrzenia.        
Uaktualnienie danych adresowych firm przeprowadzających dezynfekcję, dezynsekcję i deratyzację. 

4. Objęcie nadzorem osób będących nosicielami drobnoustrojów mogących stanowić zagrożenie                        
w razie wystąpienia  powodzi. 

 

5. Określenie potrzeb w zakresie wykonania szczepień ochronnych osób narażonych na zakażenie,  
i ilości potrzebnych preparatów szczepionkowych oraz źródeł zaopatrzenia. Wytypowanie         
podmiotów leczniczych  do przeprowadzania  masowych szczepień przeciwepidemicznych,            
na terenach gmin powiatu zagrożonych powodzią. 

 

6. Skontrolowanie stanu sanitarno-higienicznego obiektów wyznaczonych do ewentualnej ewakuacji         
ludności z terenów zatopionych. 

 

7.  Monitorowanie rozwoju sytuacji i składanie bieżących meldunków Staroście Kluczborskiemu                              

    i Opolskiemu Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu. 
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Przedsięwzięcia Wykonawcy 

II ETAP – DZIAŁANIA W CZASIE POWODZI 
 
 

 

1. Uruchomienie Stałego Dyżuru  
 
 

 

 PPIS 

 PSSE 

 

 

 

 

2. Analiza  informacji o miejscach i rozmiarach zatopień, pod kątem bezpieczeństwa ujęć wody            
do picia, sklepów, magazynów i hurtowni spożywczych, sklepów, magazynów i hurtowni środków 
ochrony roślin, środków chemicznych, podmiotów leczniczych, placówek oświatowo-
wychowawczych i innych. 

 
 

3. Monitorowanie aktualnej sytuacji epidemiologicznej na terenie powiatu kluczborskiego - na podsta-
wie zgłoszeń otrzymywanych od lekarzy o podejrzeniach lub rozpoznaniach zakażeń lub chorób za-
kaźnych, prowadzenie dochodzeń  epidemiologicznych oraz informowanie ludności o zagrożeniach. 

 
 

4. Monitorowanie jakości wody przeznaczonej do spożycia – nadzór nad ujęciami wody, nad dystrybu-
cją wody dla mieszkańców, pobranie próbek wody  do badań laboratoryjnych  z sieć wodociągowej,  
cystern  i innych opakowań oraz informowanie ludności o jakości wody. 

 
 

5. Monitorowanie jakości zdrowotnej środków spożywczych - kontrola sklepów, magazynów i hurtowni 
spożywczych, zakładów produkujących żywność,  pobranie  próbek żywności do badań mikrobiolo-
gicznych  i chemicznych oraz informowanie ludności. 

 
 

6. Ocena stanu sanitarno – higienicznego  miejsc pobytu ewakuowanej ludności  oraz zasad organiza-
cji dystrybucji wody, żywności i środków higienicznych. 
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Przedsięwzięcia Wykonawcy 

7.Zbieranie zapotrzebowań, zamawianie i dystrybucje szczepionek, zgodnie z aktualną sytuacją epide-
miologiczną  i wskazaniami Ministra Zdrowia. 
 

 
 PPIS 
 PSSE 

 
. 

8.Weryfikowanie  osób skierowanych do szczepień ochronnych. 
 
 
 
 

9.Nadzór na nad  przeprowadzaniem szczepień przeciwepidemicznych. 

10.Przekazywanie  środków dezynfekcyjnych pozyskanych z Bazy Rezerw Materiałowych oraz nadzór 
nad  wykonywaniem zabiegów dezynfekcyjnych.  

 
 

  11.Prowadzenie akcji oświatowej wśród ludności o postępowaniu w przypadku wystąpienia zagrożeń      

     sanitarnych. 

12.Składanie bieżących meldunków o podejmowanych działaniach do:  PCZK, Opolskiego Państwowego 
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. 

 
 

13.Wnioskowanie do Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o podejmowanie 
decyzji  w sprawach, w których Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny nie ma kompetencji. 
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Przedsięwzięcia Wykonawcy 

III ETAP – DZIAŁANIA PO POWODZI  

 
1. Wydawanie komunikatów o przydatności  wody do spożycia na podstawie przeprowadzonych badań  

mikrobiologicznych i chemicznych. 
  
 
2.   Przekazywanie informacji o czynnościach, jakie należy podjąć przed przystąpieniem do ponownego   
     użytkowania sklepów, hurtowni, podmiotów leczniczych, obiektów oświatowo-wychowawczych,           
     obiektów użyteczności publicznej oraz lokali mieszkalnych.  

 

 PPIS 
 PSSE 

. 
 

 

   3.   Dopuszczanie wybranych obiektów użyteczności publicznej do ponownego użytkowania.        
 

4.  Pobieranie środków spożywczych do badań mikrobiologicznych  i chemicznych oraz wydawanie      
      komunikatów  o ich przydatności do spożycia. 

 

5. Pobieranie próbek wody do picia  do badań  mikrobiologicznych i chemicznych ze  studni                   
     indywidualnych (po przeprowadzeniu przez właścicieli czyszczenia i dezynfekcji) oraz  informowanie    
     odbiorców  o wynikach badań 

 
6.  Prowadzenie działań edukacyjnych wśród ludności w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu               

się zakażeń i chorób zakaźnych. 

7.  Dokonanie końcowej oceny sytuacji epidemiologicznej i sporządzenie sprawozdania z przebiegu          
podejmowanych działań. 

 

 
8. Złożenie końcowego  meldunku o podejmowanych działaniach Staroście Kluczborskiemu,  Opolskiemu 
Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu. 
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PZK – 3 

Rodzaj 
dokumentu 

PROCEDURA REALIZACJI ZADAŃ  
Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 

Data 20 stycznia 2016r. 

Nazwa             
dokumentu 

 
DZIAŁANIE KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY           

POŻARNEJ 
 PODCZAS SYTUACJI KRYZYSOWYCH 

 

Podmiot             
opracowujący 

KOMENDA             
POWIATOWA  
PAŃSTOWEJ 

STRAŻY             
POŻARNEJ  

W KLUCZBORKU 

 
 
 
 
Cel procedury 

Określenie sposobu działania jednostek Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  podczas: 
 zagrożenia powodziowego lub wystąpienia powodzi; 
 pożarów; 
 huraganowych wiatrów i trąb powietrznych; 
 suszy i upałów; 
 skażenia chemiczno-ekologicznego; 
 wystąpienia zdarzeń radiacyjnych; 
 zagrożenia epidemicznego i epidemii; 
 zakłóceń w dostawach gazu – wybuchu gazu; 
 zakłóceń w dostawach wody – awaria sieci wodno-kanalizacyjnej; 
 katastrofy budowlanej, drogowej i kolejowej. 

 
 
II.      Lider/ Uczestnicy procedury 
 
         Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku, Starosta Kluczborski, Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego 
            (PZZK), Szef Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego (PCZK).  
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 III.     Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 
 

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury 

 
Informacja o zagrożeniu 
wystąpieniem lub wystą-
pienie powodzi. 

 
Zrealizowanie           
przyjętych zadań 
zarządzania           
kryzysowego.   

 
 ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U.2013.1340                

z późn. zm);    
 ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U.2016.191); 
 ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015.469), 
 rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lutego 2011 r.                    

w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-
gaśniczego (Dz.U.2011.46.239); 

 ustawa z dnia 27 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U.2013.1166                     
z późn. zm.). 

 „Plan Ratowniczy Powiatu Kluczborskiego”. 

 
 
 
IV. Opis postępowania   
  

Przedsięwzięcia Wykonawcy 

 

1. Monitorowanie zagrożenia powodziowego. Przyjmowanie komunikatów o zagrożeniu i warunkach 
hydrometeorologicznych. 

 Komendant Powiatowy 
Państwowej Straży Pożarnej. 

 

2. Skierowanie na miejsce zdarzenia sił w celu zebrania dodatkowych szczegółowych informacji zwią-
zanych ze zdarzeniem oraz podjęcia niezbędnych działań na miejscu zdarzenia. 

 

3. Podjęcie decyzji o realizacji stosownych zadań związanych z zaistniałą sytuacją. 

4. Przedstawienie Staroście Kluczborskiemu przyjętej decyzji o sposobie i zakresie realizacji zadań 
przez siły Państwowej Straży Pożarnej i OSP powiatu kluczborskiego. 

 

 Komendant Powiatowy 
Państwowej Straży Pożarnej, 

 Starosta Kluczborski, 
 PZZK. 
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Przedsięwzięcia Wykonawcy 

 
5. Wyposażenie w sprzęt ochrony osobistej, przygotowanie własnych obiektów na wypadek zagrożenia. 

  Komendant Powiatowy 
Państwowej Straży Pożarnej, 

 

 
6. Podjęcie działań zgodnie z „Planem Ratowniczym Powiatu Kluczborskiego” i jego procedurami   

– zgodnie z przyjętą decyzją: 

1) zabezpieczenie strefy działań ratowniczych, w tym wyznaczenie i oznakowanie strefy zagrożenia 
włączenie lub wyłączenie instalacji, urządzeń i mediów mających wpływ na bezpieczeństwo zagro-
żonych lub poszkodowanych osób oraz na bezpieczeństwo ratowników; 

2)  priorytetowe wykonanie czynności umożliwiających dotarcie i wykonanie dostępu do zagrożonych 
lub poszkodowanych osób, wraz z udzieleniem im kwalifikowanej pierwszej pomocy; 

3) przygotowanie dróg ewakuacja i zagrożonych lub poszkodowanych osób oraz ratowników; 

4) likwidacja zagrożeń związanych z pożarem; 

5) likwidacja zagrożeń związanych z huraganowymi wiatrami, w tym szczególnie: 
a) usuwanie połamanych drzew, 
b) zabezpieczanie zerwanych połaci dachowych; 

6) likwidacja zagrożeń powodziowych – w tym: 
a) pompowanie wody z zalanych terenów i obiektów, 
b)  pomoc w zabezpieczaniu skarp i brzegów rzek w powiecie; 

7) likwidacja zagrożeń związanych ze skażeniem chemiczno-ekologicznym, a w szczególności: 
a) ewakuacja i ratowanie osób, a następnie zwierząt oraz środowiska i mienia przed skutkami 

bezpośrednich zagrożeń stwarzanych przez substancje niebezpieczne, 
b) stawianie zapór na zbiornikach, ciekach lub akwenach zagrożonych skutkami rozlania substancji 

niebezpiecznych, 
c) prowadzenia czynności z zakresu dekontaminacji wstępnej; 

8) współudział w informowaniu ludności – z wykorzystaniem urządzeń głośnomówiących; 

9) współudział w prowadzeniu akcji kurierskiej na rzecz zapewnienia przekazywania informacji, 
danych, wiadomości, zwłaszcza w odniesieniu do dostarczania tych informacji do stosownych 
podmiotów biorących udział w realizacji zadań zarządzania kryzysowego. 

 

7. Udział w pracach Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.  Komendant Powiatowy 
Państwowej Straży Pożarnej,  

8. Nadzór nad realizacją zadań przez poszczególnych wykonawców. 
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PZK – 4 

Rodzaj 
dokumentu 

PROCEDURA REALIZACJI ZADAŃ  
Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 

Data  19 stycznia 2016 r. 

Nazwa           
dokumentu 

 
DZIAŁANIE KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI 

 PODCZAS SYTUACJI KRYZYSOWYCH 
 

Podmiot             
opracowujący 

KOMENDA             
POWIATOWA   

POLICJI                        
W KLUCZBORKU 

 
I.      Cel procedury 

Określenie sposobu działania Komendy Powiatowej Policji  podczas: 
1) zagrożenia powodziowego lub wystąpienia powodzi; 
2) pożarów; 
3) huraganowych wiatrów i trąb powietrznych; 
4) mrozów i opadów śniegu; 
5) suszy i upałów; 
6) skażenia chemiczno-ekologicznego; 
7) wystąpienia zdarzeń radiacyjnych; 
8) zagrożenia epidemicznego i epidemii; 
9) zakłóceń w dostawach energii cieplnej; 
10) katastrofy budowlanej, drogowej i kolejowej. 

 
 
II.      Lider/ Uczestnicy procedury 
         Komendant Powiatowy Policji w Kluczborku/Starosta Kluczborski, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej, Dyrektor   
            Zarządu Dróg Powiatowych w Kluczborku, Kierownik Rejonu w Kluczborku Oddziału Opole Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych              
            i Autostrad, Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Brzegu, Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego (PZZK), Szef               
           Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego  (PCZK). 
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III.     Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury 

 
Informacja o zagrożeniu 
wystąpienia lub  wystąpie-
nie powodzi. 

 

 
Zrealizowanie przyjętych 
zadań zarządzania           
kryzysowego.   

 Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U.2015.355 z późn. zm.), 
 ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 

1137 z późn. zm.), 
 ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U.2013.1166           

z późn. zm.), 
 ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz.U.2014. 333              

z późn. zm.), 
 ustawa  z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.2015.1445          

z późn. zm.), 
 ustawa  z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej  

(Dz.U.2013.1340 z późn. zm.) 
 ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej        

(Dz.U.2016.191), 
 ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym                           

w administracji (Dz.U.2014.1619 z późn. zm.),  
 ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni  
      palnej (Dz.U.2013.628 zpóźn. zm.), 
 dekret z dnia 23 kwietnia 1953 r. o świadczeniach w celu zwalczania klęsk         

żywiołowych (Dz.U.53.23.93 z późn. zm.), 
 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 1953 r. w sprawie wykonania       

art. 5 dekretu o świadczeniach w celu zwalczania klęsk żywiołowych 
(Dz.U.53.37.158), 

 rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 sierpnia 
2001 r. w sprawie sposobu udzielania przez Policję lub Straż Graniczną pomo-
cy lub asysty organowi egzekucyjnemu i egzekutorowi przy wykonywaniu 
czynności egzekucyjnych (Dz.U.01.101.1106), 

 rozporządzenie  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lutego 2011 
r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-
gaśniczego (Dz.U.2011.46.239), 
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Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury 

  
 
 

 zarządzenie nr 23 Komendanta Głównego Policji z dnia 4 września 2014 r.               
w sprawie metod i form przygotowania i realizacji działań Policji w związku      
ze zdarzeniami  kryzysowymi ( Dz.U KGP 2015.65); 

 zarządzenia nr 24 Komendanta Głównego Policji z dnia 10 listopada 1998 r.                        
w sprawie realizacji przez Policję zadań w warunkach katastrof, awarii tech-
nicznych i innych zagrożeń (Dz.Urz.KGP.99.7.36); 

 wytyczne nr 3 Komendanta Głównego Policji z dnia 16 czerwca 2000 r.                    
w sprawie postępowania Policji w warunkach katastrofy naturalnej i awarii 
technicznej oraz w czasie innych zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu     
ludzi i środowiska; 

 „Plan działania Komendanta Powiatowego Policji w przypadku zaistnienia     
katastrofy lub awarii technicznej”. 

 
 
 
IV. Opis postępowania   
  

Przedsięwzięcia Wykonawcy 

 

1. Przyjmowanie komunikatów o zagrożeniach i warunkach hydrometeorologicznych. Monitorowanie 
zagrożeń.  

 Komendant Powiatowy Policji. 
 

2. Skierowanie na miejsce zdarzenia sił będących  w służbie w celu zebrania dodatkowych szczegółowych 
informacji związanych ze zdarzeniem oraz podjęcia niezbędnych działań na miejscu zdarzenia. 
 

3. Podjęcie decyzji o realizacji stosownych zadań związanych z zaistniałą sytuacją. 

4. Przedstawienie Staroście Kluczborskiemu przyjętej decyzji o sposobie i zakresie realizacji stosownych 
zadań przez siły Policji powiatu kluczborskiego. 

 

 Komendant Powiatowy Policji, 
 Starosta Kluczborski, 

 

 



 

503 
 

Przedsięwzięcia Wykonawcy 

 

5. Podjęcie współdziałania poprzez Komendanta Powiatowego Policji, w tym z: 

 Komendant Powiatowy Policji 
 PZZK, GZZK, 
 Szef PCZK, 
 Państwowy Powiatowy 

Inspektor Sanitarny, 
 Powiatowy Lekarz Weterynarii 
 jednostki systemu 

Państwowego Ratownictwa 
Medycznego 
 

1) zespołami zarządzania kryzysowego powiatu i gmin w zakresie: 
a) wymiany informacji o istniejących i przewidywanych zagrożeniach, 
b) uzgadniania zadań w sytuacji prowadzenia ewakuacji ludności, zwierząt i mienia (drogi ewaku-

acji, punkty zbiórek, miejsca rozmieszczenia ewakuowanej ludności i mienia, miejsca rozmiesz-
czenia punktów pomocy humanitarnej), 

c) proponowania wprowadzenia przez właściwe organy administracji publicznej przepisów porząd-
kowych na określonym terenie, 

d) informowania o posiadanych siłach i środkach oraz realizowanych przez nie zadaniach, 
e) uzgadnianie wspólnej polityki informacyjnej; 

2)  jednostkami systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego w zakresie: 
a) uzgadniania i zabezpieczania tras przejazdu karetek pogotowia do miejsc zagrożonych, 
b) wymiany informacji o potrzebach udzielania pomocy przez służbę zdrowia w nagłych wypadkach, 

3)  z  Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w zakresie: 
a) uzgadniania dróg dojazdu sił ratowniczych, dróg ewakuacji ludzi i mienia, 
b) pomocy w egzekwowaniu poleceń wydanych przez kierującego akcją ratowniczą dotyczących 

ewakuacji mieszkańców z zagrożonych rejonów, usunięcie pojazdów lub innego sprzętu utrud-
niającego prowadzenie działań, 

c) wymiany informacji o ofiarach i osobach zaginionych; 

 Komendant Powiatowy Policji, 
 Komendant Powiatowy 

Państwowej Straży Pożarnej, 
 Dyrektor Zarządu Dróg Powia-

towych w Kluczborku,  
 Kierownik Rejonu  Dróg 

Krajowych i Autostrad                        
w Kluczborku, 

 Kierownik  Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w Opolu 
Oddział Terenowy w Oleśnie   

 Komendant Wojskowej 
Komendy Uzupełnień                   
w Brzegu 
 

4) zarządcami dróg w zakresie: 
a) uzgadniania objazdów rejonów zagrożonych oraz ich oznakowanie, 
b) wymiany informacji na temat nieprzejezdnych odcinków dróg oraz sposobu ich zamknięcia, 
c) wymiany informacji o sytuacji na drogach oraz informowania użytkowników dróg za 

pośrednictwem środków masowego przekazu; 

5) organami administracji wojskowej w zakresie: 
a) organizowania i prowadzenia wspólnych patroli prewencyjnych z Żandarmerią Wojskową, 
b) wymiany informacji o przegrupowaniach wojsk i potrzebach odnośnie zabezpieczenia ich prze-

mieszczenia; 
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Przedsięwzięcia Wykonawcy 

6) Strażą Graniczną w zakresie: 
a) wymiany informacji o sytuacji mającej wpływ na stan bezpieczeństwa i porządku publicznego. 

 Komendant Powiatowy Policji, 
 Placówka  Straży Granicznej              

w Opolu. 
 

6. Realizacja szczegółowych zadań – zgodnie z przyjętą decyzją oraz „Planem działania Komendanta 
Powiatowego Policji w przypadku zaistnienia katastrofy lub awarii technicznej”, a w tym: 

 Komendant Powiatowy Policji, 
  (ewentualnie siły wsparcia). 

1) ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zapewnienie spokoju w miejscach 
publicznych oraz w środkach publicznego transportu i komunikacji publicznej, a także w miejscach 
pracy punktów medycznych, punktów zbiórek poszkodowanych 

2) zlokalizowanie miejsc newralgicznych na drogach i ich zabezpieczenie oraz organizowanie objazdów;  

3) wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych – identyfikacja ofiar 
śmiertelnych zdarzeń; 

4) wsparcie ewentualnej ewakuacji poszkodowanej ludności albo ludności, której zagraża bezpieczeń-
stwo utraty życia lub zdrowia, ochrona mienia wyewakuowanej ludności; 

5) udostępnianie policyjnych środków transportu na potrzeby działań ratowniczych; 

6) proponowanie wprowadzenia przez właściwe organy administracji publicznej przepisów porządko-
wych na określonym terenie; 

7) zabezpieczanie wprowadzonych działań interwencyjnych. 

8) współudział w informowaniu ludności – z wykorzystaniem urządzeń głośnomówiących; 

9) współudział w prowadzeniu akcji kurierskiej na rzecz zapewnienia przekazywania informacji, danych, 
wiadomości, zwłaszcza w odniesieniu do dostarczania tych informacji do stosownych podmiotów 
biorących udział w realizacji zadań zarządzania kryzysowego. 

7. Udział w pracach Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.  Komendant Powiatowy Policji. 

8. Nadzór nad realizacją zadań przez poszczególnych wykonawców. 
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PZK – 5 

Rodzaj 
dokumentu 

PROCEDURA REALIZACJI ZADAŃ  
Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 

Data 30 grudnia 2015r. 

Nazwa            
dokumentu 

 
DZIAŁANIE POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU                

BUDOWLANEGO PODCZAS  
POŻARÓW I KATASTROF BUDOWLANYCH 

 

Podmiot            
opracowujący 

POWIATOWY          
INSPEKTOR          
NADZORU          

BUDOWLANEGO 
W KLUCZBORKU 

 

 
I.      Cel procedury 

Określenie sposobu działania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego po pożarze, w wyniku którego obiekt budowlany  
może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi, bezpieczeństwu mienia lub środowiska 

 
 
II.      Lider/ Uczestnicy procedury 

 Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kluczborku/Starosta Kluczborski,  Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej, 
 Komendant Powiatowy Policji, Szef Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego (PCZK). 

 
III.     Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 
 
 

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury 

 
Otrzymanie informacji                      
o pożarze w wyniku którego 
mogły ulec uszkodzeniu         
elementy konstrukcyjne obiek-
tu. 
 
 

 
Działania zmierzające do usunię-
cia zagrożenia bezpieczeństwa 
użytkowników obiektu budowlane-
go, bezpieczeństwa mienia              
lub środowiska. 

 
 ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz.U.2013.1409          

z późn. zm.)    
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IV. Opis postępowania   
  

Przedsięwzięcia Wykonawcy 

 
1. Przyjęcie informacji o wystąpieniu zagrożenia.  

 Powiatowy Inspektor Nadzoru 
Budowlanego. 

 
2. Sprawdzenie właściwości rzeczowej organu nadzoru budowlanego – WINB lub PINB w zależności           

od rodzaju zagrożonego/ych obiektu/ów budowlanego. 

 
3. Rozpoznanie, analiza i prognozowanie możliwości wystąpienia zagrożeń. 

POŻAR 
1. W przypadku stwierdzenia, że obiekt/y budowlany/e może/gą zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi, 

bezpieczeństwu mienia organ nakazuje, w drodze decyzji, usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, 
określając termin wykonania tego obowiązku. W decyzji tej, organ może zakazać użytkowania obiektu 
budowlanego lub jego części do czasu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. Decyzja o zakazie 
użytkowania obiektu z powodu na występujące zagrożenie życia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź 
środowiska podlega natychmiastowemu wykonaniu i może być ogłoszona ustnie (art. 66 ust 1 Pb). 

 
2. W razie stwierdzenia potrzeby opróżnienia w całości lub w części budynku przeznaczonego na pobyt 

ludzi, bezpośrednio grożącego zawaleniem, organ nadzoru budowlanego jest zobowiązany: 

1)  nakazać, w drodze decyzji, na podstawie protokołu oględzin, właścicielowi lub zarządcy obiektu 
budowlanego opróżnienie lub wyłączenie w  określonym terminie całości lub części budynku z 
użytkowania; 

2)  przesłać decyzję obowiązanemu do zapewnienia lokali zamiennych; 

3)  zarządzić: 
a) umieszczenie na budynku zawiadomienia o stanie zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia 

oraz o zakazie jego użytkowania, 
b) wykonanie doraźnych zabezpieczeń i usunięcie zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia,              

z  określeniem technicznie uzasadnionych, terminów ich wykonania (art. 68 Pb). 
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Przedsięwzięcia Wykonawcy 

 
3. W razie konieczności niezwłocznego podjęcia działań mających na celu usunięcie niebezpieczeństwa 

dla ludzi lub mienia, właściwy organ zapewni, na koszt właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego, 
zastosowanie niezbędnych środków zabezpieczających. 
Do zastosowania ww. środka upoważnione są również organy Policji i Państwowej Straży Pożarnej.                
W przypadku podjęcia takich działań organy te winny  niezwłocznie zawiadomić właściwy organ nadzo-
ru budowlanego. 

 
 Powiatowy Inspektor Nadzoru 

Budowlanego,  
 Komendant Powiatowy Policji,  
 Komendant Powiatowy 

Państwowej Straży Pożarnej. 

 
4. Sprawdzenie wykonania obowiązków wynikających z wydanych decyzji. 

 
 Powiatowy Inspektor Nadzoru 

Budowlanego. 

KATASTROFA BUDOWLANA 
1. Nawiązanie współpracy w celu wymiany informacji z organem administracji publicznej i innymi 

instytucjami, właściwymi w sprawach ratownictwa technicznego i chemicznego. 
 Powiatowy Inspektor Nadzoru 

Budowlanego. 
 

2. Kontrola  i egzekwowanie działania kierownika budowy, właściciela  lub zarządcy obiektu budowlanego 
dotycząca czynności polegających na doraźnej pomocy poszkodowanym, zapobieganiu rozszerzenia 
się jej skutków oraz miejsca katastrofy przed zmianami uniemożliwiającymi prowadzenie postępowania 
wyjaśniającego. 

3. Uzgodnienie zadań w zakresie prowadzenia działań na miejscu zdarzenia. 

 Powiatowy Inspektor Nadzoru 
Budowlanego,  

 Komendant Powiatowy Policji,  
  Komendant Powiatowy 

Państwowej Straży Pożarnej. 

4. Niezwłocznie powiadomić o zaistniałej katastrofie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego 
oraz GINB. 

 Powiatowy Inspektor Nadzoru 
Budowlanego. 

 
5. Wszczęcie postępowania wyjaśniające. 

 
6. Niezwłoczne podjęcie działań określonych przepisami rozdziału 7 (Katastrofy budowlane) ustawy Pra-

wo budowlane, w tym: 

1) sporządzenie 1 części wstępnej ankiety katastrofy budowlanej i przekazanie jej  do Wojewódzkiego 
Inspektora Nadzoru Budowlanego (WINB), dokonanie wpisu o zaistniałej katastrofie do prowadzo-
nego przez WINB Rejestru Katastrof Budowlanych (RKB); 

 



 

508 
 

 

Przedsięwzięcia Wykonawcy 

2) powołanie komisji w celu ustalenia przyczyn i okoliczności katastrofy budowlanej (skład komisji                      
w zależności od rodzaju i charakteru obiektu budowlanego który uległ katastrofie; 

 Powiatowy Inspektor Nadzoru 
Budowlanego. 

3) wydanie decyzji określającej zakres i termin wykonania niezbędnych robót zabezpieczeń oraz wy-
znaczenie terminu wykonania decyzji. 

 
7. Po zakończeniu działań komisji sporządzić drugą część ankiety katastrofy budowlanej oraz przesłać          

ją do WINB, jak też uzupełnić w systemie RKB dane dotyczące II części ankiety. 

UWAGI: 
1. Po zakończeniu postępowania właściciel, zarządca obiektu niezwłocznie podejmuje działania w celu 

usunięcia skutków katastrofy. 
2. Po upływie terminu decyzji ww. sprawdzić jej wykonanie i – w przypadku nie wykonania decyzji lub 

nadmiernej zwłoki w jej wykonaniu – zapewnić jej wykonanie na koszt zobowiązanego. 
3. Zabezpieczyć dokumenty dotyczące obiektu budowlanego, takie jak: dokumentacja budowy, opraco-

wania projektowe dotyczące obiektu, książka obiektu budowlanego z załącznikami 
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PZK – 6 

Rodzaj 
dokumentu 

PROCEDURA REALIZACJI ZADAŃ  
Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 

Data 2016 r. 

Nazwa               
dokumentu 

 
DZIAŁANIE OPOLSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA 

 OCHRONY ŚRODOWISKA PODCZAS SKAŻENIA  
CHEMICZNO-EKOLOGICZNEGO 

Podmiot            
opracowujący 

OPOLSKI 
 WOJEWODZKI 

INSPEKTOR 
OCHRONY              

ŚRODOWISKA             
W OPOLU 

  
PROCEDURA WOJEWÓDZKA UZGODNIONA PRZEZ WBiZK OUW 

 
I.      Cel procedury 

Określenie sposobu postępowania Opolskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska podczas skażenia chemiczno-
ekologicznego. 
 
II.      Lider/ Uczestnicy procedury 
         Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska (WIOŚ) /Wojewoda Opolski, Marszałek Województwa Opolskiego, Opolski  
            Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Opolskiego    
            Urzędu Wojewódzkiego (WBiZK), Kierownik Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego (WCZK), Starosta Kluczborski,   
            Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego (PCZK) 
 
 

II. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 
 
 

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury 

Wystąpienie skażenia 
chemiczno-ekologicznego. 

 
Usunięcie skutków 
skażenia chemiczno-
ekologicznego. 

 
 ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2013.1232              

z poźn. zm..); 
 ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska  

(Dz.U.2013.686 z późn. zm.); 
 „Plan działania Opolskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska 

na wypadek poważnej awarii”. 
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IV. Opis postępowania   
  

Przedsięwzięcia Wykonawcy 

SCHEMAT BLOKOWY – załącznik 128 w planie wojewódzkim   

 
1. Przyjęcie informacji o wystąpieniu poważnej awarii przemysłowej, weryfikacja informacji.  

 
 Kierownik WCZK. 

2. Powiadomienie o otrzymaniu informacji o awarii Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Śro-
dowiska oraz Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej. Przyjęcie informacji przez OWIOŚ. 
 

 
 Kierownik WCZK, 
 Opolski Wojewódzki Inspektor 

Ochrony Środowiska.  

 
3. Podjęcie działań poprzez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska (oględziny miejsca zdarze-
nia, pobór prób wody, badania wody), zastosowanie środków niezbędnych do usunięcia skutków awarii 
skażenia określenie w szczególności związanych z tym obowiązków organów administracji i podmiotów 
korzystających ze środowiska.   Opolski Wojewódzki Inspektor 

Ochrony Środowiska.  
2. Wstępna ocena szkód powstałych w wyniku awarii. 

 
3. Uzgodnienie z przedstawicielami władz samorządowych sposobu i miejsca czasowego gromadzenia 

ewentualnych odpadów powstałych w wyniku akcji ratowniczej, zakres ewentualnej rekultywacji. 

 
4. Przygotowanie i przekazanie wstępnej informacji Wojewodzie. 

 
 Kierownik WCZK. 

 
5. Stosownie do przebiegu akcji ratowniczej – okresowe przekazywanie Marszałkowi Województwa in-

formacji o przebiegu usuwania awarii i jej skutków, w tym informacji o zakończeniu likwidacji jej skut-
ków -  w formie pisemnej. 

 
 Opolski Wojewódzki Inspektor 

Ochrony Środowiska, 
 Dyrektor WBiZK,  
 Kierownik WCZK. 
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PZK – 7 

Rodzaj 
dokumentu 

PROCEDURA REALIZACJI ZADAŃ  
Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 

Data 14 stycznia 2016 r. 

Nazwa             
dokumentu 

 
DZIAŁANIA 

 POWIATOWEJ STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ                  
W KLUCZBORKU 

PODCZAS ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO I EPIDEMII  
 

Podmiot             
opracowujący 

PAŃSTWOWY 
POWIATOWY            
INSPEKTOR              
SANITARNY  

W KLUCZBORKU 

 
I.      Cel procedury 

Określenie sposobu  i zasad działania Powiatowej Stacji  Sanitarno – Epidemiologicznej w Kluczborku podczas zagrożenia epidemicz-
nego i epidemii.  

II.      Lider/ Uczestnicy procedury 
          Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kluczborku  (PPIS)/ Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Kluczborku (PSSE)  
 
.III.     Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 
 

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury 

 
Wystąpienie            
zagrożenia epide-
micznego                        
i epidemii. 

 
Działania                  
Państwowego             
Powiatowego           
Inspektora                    
Sanitarnego 

 

 
 ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U.2015.                      

1412); 
 ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 

zakaźnych u ludzi (Dz. U.2013.947 z późn. zm.), 
 ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz.U.2014.333 

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

odprowadzaniu ścieków (Dz.U.2015.139 z późn. zm.); 
 rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2015.1989) ;                                                                            
 ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia                 

(Dz. U.2015.594 z późn. zm.);  
 ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013. 21 z późn. zm.) 
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Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury 

 ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2013.1232 z późn. 
zm.); 

 ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych              
(Dz.U.2015.2126); 

 rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie sposobu             
przechowywania zwłok i szczątków (Dz.U.11.75.405); 

    rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie wykazu chorób  
zakaźnych, w przypadku których stwierdzenie zgonu wymaga szczególnego         
postępowania ze zwłokami osób zmarłych na te choroby (Dz.U.01.152.1742); 

 rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania                  
ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz.U.01.153.1783 ze zm.); 

 rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania         
zezwoleń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz.U.07.249.1866); 

 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie warunków                   
i sposobu przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby 
obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. 2012. 741). 

 

 

IV. Opis postępowania   

Przedsięwzięcia Wykonawcy 

I. Etap – działania zapobiegawcze  

1.   Wzmożenie nadzoru nad zgłaszaniem zakażeń, zachorowań i podejrzeń zachorowań  na choroby          
zakaźne do Powiatowej Stacja  Sanitarno- Epidemiologicznej w Kluczborku . 

 PPIS 
 PSSE 
 

2. Ustalenie i wdrożenie zasad natychmiastowego przekazywania przez pracowników informacji                 
o wystąpieniu zakażeń, zachorowań i podejrzeń zachorowań  na choroby zakaźne  bezpośrednim 
przełożonym. 

 

3. Bieżące monitorowanie sytuacji epidemiologicznej i podejmowanie stosownych działań przeciwepi-
demicznych. 
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Przedsięwzięcia Wykonawcy 

 

4. Współpraca z oddziałami zakaźnymi i innymi podmiotami leczniczymi.  

 
 
 

5. Prowadzenie szeroko zakrojonych akcji  informacyjnych dla ludności dotyczącej profilaktyki zakażeń            
i zachorowań na choroby zakaźne. 

II. Etap- detekcja – rozwiniecie działań przeciwepidemicznych  

1. Analiza i weryfikacja otrzymywanych zgłoszeń  o przypadkach zakażeń i zachorowań/podejrzeń      
zachorowań na choroby zakaźne – przekazywanie informacji w tym zakresie, m.in. do OPWIS, GIS,     
Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego, Państwowego Zakładu Higieny. 

 

 

 PPIS 
 PSSE 

2. Wstępne określenie obszaru możliwego skażenia biologicznego. 

 
3. Wytypowanie pracowników do działań przeciwepidemicznych i  ich przeszkolenie. 

 
4. Prowadzenie dochodzenia epidemiologicznego, w tym  ustalenie osób narażonych, osób z kontaktu 

oraz ustalenie dalszego sposobu  postępowania ( np. hospitalizacja, izolacja, zastosowanie chemio-
profilaktyki). 

 
5. Pobranie i przekazywanie do laboratorium  próbek do badań mikrobiologicznych (np. materiał biolo-

giczny od pacjentów, żywność, woda). 

 
6. Stałe monitorowanie zgłoszeń kolejnych przypadków chorób zakaźnych i czynne wyszukiwanie wśród 

nich nowych przypadków z podobnymi objawami. 

 
7. Wstępne określenie możliwości przeprowadzania szczepień ochronnych  wśród określonych grup 

osób narażonych na zakażenie w porozumieniu z OPWIS. 
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Przedsięwzięcia Wykonawcy 

 
8. Dystrybucja preparatów szczepionkowych do wyznaczonych punktów szczepień. 

 PPIS 
 PSSE 

 
9. Weryfikowanie list osób wyznaczonych do szczepień ochronnych i nadzorowanie ich przeprowadze-

nia.  

 
10. Prowadzenie ciągłej akcji informacyjnej dla ludności o sposobach zapobiegania szerzeniu                

się zakażeń. 

 
11. Nadzorowanie przeprowadzania zabiegów dezynfekcyjnych lub/i deratyzacyjnych. 

 PPIS 
 PSSE 

 
12. Wnioskowanie do Starosty Kluczborskiego/ Burmistrza / Wójta o wydanie decyzji, w sprawach,           

w których Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny nie posiada kompetencji. 

13. Bieżące przekazywanie meldunków sytuacyjnych do: OPWIS , Starosty Kluczborskiego                       
oraz właściwego Burmistrza i Wójta. 

 
 PPIS 
 PSSE III. Etap – działania po epidemii – zwinięcie działań przeciwepidemicznych 

 
1. Nadzór nad realizacją zaleceń wydanych w ramach prowadzonych działań przeciwepidemicznych.  

 
 PPIS 
 PSSE 

 
2. Dokonanie analizy i oceny przebiegu epidemii (m.in. źródło zakażenia, drogi szerzenia, zapadalność, 

śmiertelność, ...). 

 
3. Sporządzenie i przekazanie końcowego meldunku z działań przeciwepidemicznych do OPWIS ,          

Starosty Kluczborskiego oraz właściwego Burmistrza i Wójta. 
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PZK – 8 

Rodzaj 
dokumentu 

PROCEDURA REALIZACJI ZADAŃ  
Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 

Data 2016 r. 

Nazwa       
dokumentu 

 
DZIAŁANIE  TAURON  DYSTRYBUCJA S.A. 

ODDZIAŁ W OPOLU PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO                    
ZA DOSTAWĘ  I DYSTRYBUCJĘ ENERGII  

PODCZAS ZAKŁÓCEŃ W DOSTAWACH ENERGII  

Podmiot            
opracowujący 

TAURON                
DYSTRYBUCJA 

S.A. 
ODDZIAŁ               
W OPOLU            

ODDZIAŁOWA 
DYSPOZYCJA  

RUCHU W OPOLU 

 
PROCEDURA WOJEWÓDZKA UZGODNIONA PRZEZ WBiZK OUW 

 
I.      Cel procedury 
 Określenie sposobu działania podmiotów odpowiedzialnych za dostawę i dystrybucję energii podczas zakłóceń w jej dostawach: 
 
 
II.      Lider/ Uczestnicy procedury 

Dyrektor TAURON DYSTRYBUCJA S.A. Oddziału w Opolu Oddziałowa Dyspozycja Ruchu w Opolu, Dyżurny Rejonowej Dyspozycji Ru-
chu (RDR); Starosta Kluczborski, Powiatowe Centrum  Zarządzania Kryzysowego (PCZK), WCZK w Opolu, Burmistrzowie i Wójt. 
  

III.     Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 
 
 

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury 

 
Otrzymanie informacji                     
o zakłóceniach dostaw 
energii elektrycznej  

 
Usunięcie przyczyn           
zakłóceń w dostawach 
energii elektrycznej. 
 

 ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 2012.1059 z późn. 
zm.), 

 ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym   (Dz.U.2013.1166 
z   późn. zm.).  
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IV. Opis postępowania   

 Przedsięwzięcia Wykonawcy 

 

1.Przyjęcie informacji  o zakłóceniach w dostawach energii elektrycznej od odbiorców energii 
elektrycznej lub PCZK. Przekazanie informacji o zaistniałej awarii i potencjalnych skutkach                    
dla odbiorców i/lub wytwórców. 

 Pogotowie Energetyczne  
 Dyrektor Oddzialu w Opolu 
 Dyżurny RDR 
 PCZK 

 

 

2. Przeprowadzenie oceny zdarzenia awaryjnego. Monitorowanie powstałej sytuacji. 
 

3.Udostępnienie możliwości indywidualnego  zasilania obiektów  wysokiej preferencji poprzez 
system przełączeń sieciowych. 

 

4.Sprawowanie nadzoru nad technicznym działaniem sprawnej części sieci w zakresie: 
     - sprawności technicznej; 
     - bazy referencyjnej użytkowników; 
     - danych  o stanie przełączeń; 
     - wykazu podmiotów o szczególnym znaczeniu. 

 

5.Sprawdzanie stopnia realizacji ustalonego planu zasiania awaryjnego i dokonanie przełączeń                        
w systemie sprawnej sieci energetycznej.  

 Dyrektor Oddziału w Opolu 
 Dyżurny RDR 

 

6.Zorganizowanie pomocy w usuwaniu skutków zerwania linii energetycznych. 

 

 Starosta Kluczborski 
 WCZK w Opolu 
 Burmistrzowie i Wójt 

 

7. Współdziałanie ze Starostą Kluczborskim  w zakresie: 
1) ocena potrzeb uruchomienia dodatkowych (zapasowych) źródeł zasilania w obiektach preferen-

cyjnych;  
2) skatalogowanie istniejących typów podłączeń w instytucjach wymagających zapasowych źródeł 

zasilania energetycznego; 
3) pozyskanie dodatkowych agregatów zasilających z terenów nie objętych awariami energetyczny-

mi w województwie opolskim oraz z innych województw 

 Starosta Kluczborski 
 Dyrektor Oddziału w Opolu 
 WCZK w Opolu 

 

8.Dokonanie rozdziału pozyskanych zapasowych źródeł zasilania energetycznego w zależności          
od wymaganej lub niezbędnej mocy (kW). 
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Przedsięwzięcia Wykonawcy 

 
9. Zorganizowanie profesjonalnego wykonania podłączeń zapasowych źródeł zasilania                                        
z uwzględnieniem odłączeń nieżywotnych obwodów. 

 
 Dyrektor Oddziału w Opolu 

Dyżurny RDR 

 
10. Współpraca z Jednostkami Samorządu Terytorialnego w zakresie: 

1) zorganizowania zastępczego zasilania jak największej grupie operatorów telefonii komórkowej 
(centrali oraz stacji przekaźnikowych); 

2) zorganizowania punktów dla ludności z możliwością ładowania telefonów komórkowych w celu 
podtrzymania systemu informacyjnego i ratownictwa 

 
 Dyrektor Oddziału w Opolu  
 Starosta Kluczborski, 
 Burmistrzowie i Wójt 

 
11.Działania naprawcze na uszkodzonych sieciach energetycznych zgodnie z podziałem kompeten-
cji operatywnych. 

 Kierownik Rejonu 
Wykonawstwa Sieci SN i NN                
w Opolu, 

 Dyrektor Oddziału w Opolu 
  

12.Przekazanie informacji do Starosty Kluczborskiego (poprzez Szefa PCZK) o odtworzeniu           
systemu zasilania energetycznego w powiecie kluczborskim 
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PZK – 9 

Rodzaj 
dokumentu 

PROCEDURA REALIZACJI ZADAŃ  
Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 

Data 18 stycznia 2016r. 

Nazwa           
dokumentu 

 
DZIAŁANIE POLSKIEJ SPÓŁKI GAZOWNICTWA SP. Z O.O. ODDZIAŁ 

W ZABRZU  ZAKŁAD W OPOLU REJON DYSTRYBUCJI GAZU                                    
W KLUCZBORKU PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO  

ZA DOSTAWĘ I DYSTRYBUCJĘ GAZU  
PODCZAS ZAKŁÓCEŃ W DOSTAWACH GAZU  

Podmiot          
opracowujący 

POLSKA SPÓŁKA             
GAZOWNICTWA  

Sp. z o.o. ODDZIAŁ  
W ZABRZU       

ZAKŁAD                                           
W OPOLU 

REJON DYSTRY-
BUCJI GAZU                          

W KLUCZBORKU 
 

 
I.      Cel procedury 
 Określenie sposobu działania Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Zabrzu Zakład w Opolu podczas zakłóceń w dostawach 
gazu. 
 
 
II.      Lider/ Uczestnicy procedury 
 Dyrektor Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział  w Zabrzu Zakład w Opolu/Dyspozytor Pogotowia Gazowego w Opolu, Kierownik             
Rejonu Dystrybucji Gazu w Kluczborku, Pracownik Pogotowia Gazowego w Opolu, brygady pogotowia gazowego, Szef Powiatowego Centrum 
Zarządzania Kryzysowego (PCZK), gminne służby dyżurne, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej, Komendant Powiatowy              
Policji. 
 
 
III.     Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 
 
 

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury 

 
Informacja o zakłóceniach 
w dostawach gazu. 

 
Usunięcie przyczyny 
oraz skutków zakłóce-
nia dostaw gazu. 

 
 ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne Dz. U. 2012.1059        

z późn. zm.), 
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IV. Opis postępowania   
 

 Przedsięwzięcia Wykonawcy 

 

1. Przyjęcie zgłoszenia o zakłóceniach w dostawach gazu z PCZK, służb dyżurnych gmin, Komendy 
Powiatowej Policji lub Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. 

 

 Dyspozytor Pogotowia 
Gazowego w Opolu 

 

2. Wysłanie osobiście lub poprzez Dyspozytora Pogotowia Gazowego Rejonu Dystrybucji Gazu                   
w Kluczborku brygad pogotowia gazowego w rejon zdarzenia. W przypadku zdarzenia o rozległym              
zasięgu i znacznych skutkach powiadamia Dyrektora Polskiej Spółki Gazownictwa Oddział w Zabrzu 
Zakład w Opolu. 

 

 Dyspozytor Pogotowia 
Gazowego w Opolu, 

 Dyspozytor Pogotowia 
Gazowego  Rejonu Dystrybucji 
Gazu w Kluczborku 

 

3. Udział w posiedzeniu Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – w przypadku zagrożenia 
mającego rozległy zasięg i mogący wywołać znaczne skutki. 

 

 Dyrektor Polskiej Spółki 
Gazownictwa sp. z o.o. Oddział 
w Zabrzu Zakład w Opolu, 

 Kierownik Rejonu Dystrybucji 
Gazu w Kluczborku 

 PZZK 
 

4. Podjęcie współpracy z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej, Komendy Powiatowej  
Policji,  PCZK , służbami dyżurnymi gmin w zakresie wymiany informacji, udostępniania jednostkom   
KP PSP posiadanego sprzętu specjalistycznego i  prowadzenia ewakuacji z obszarów zagrożonych. 

 

 Dyspozytor Pogotowia 
Gazowego w Opolu 

 

5. Realizacja zadań zmierzających do usunięcia przyczyn, a także skutków zakłóceń w dostawie gazu:  
w szczególności  

 Dyspozytor Pogotowia 
Gazowego  Rejonu Dystrybucji 
Gazu w Kluczborku, 

 brygady pogotowia gazowego, 
 służby, inspekcje i straże, 
 PCZK, 
 służby dyżurne gmin  

1) zabezpieczenie miejsc awarii na sieciach gazowych; 

2) usuwanie nieszczelności i awarii na gazomierzach i reduktorach;  

3) odcięcie dopływu gazu do instalacji wewnętrznych odbiorców; 

4) prowadzenie kontroli sieci gazowej zakwalifikowanej do I kat. Zagrożenia gazowego; 

5) ratowanie ludzi i mienia; 

6) prowadzenie prac zmierzających do naprawy urządzeń, które uległy awarii; 

7) współdziałanie z odpowiednimi służbami; 

8) utrzymywanie łączności z własnymi jednostkami oraz służbami, inspekcjami i strażami. 
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6. Sporządzenie protokołu awarii sieci gazowej, przekazanie informacji o zakończeniu działań Staroście 
Kluczborskiemu (poprzez PCZK). 

 

 Kierownik Rejonu Dystrybucji 
Gazu w Kluczborku  
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PZK – 10 

Rodzaj 
dokumentu 

PROCEDURA REALIZACJI ZADAŃ  
Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 

Data 14 stycznia 2016 r. 

Nazwa           
dokumentu 

 
DZIAŁANIA POWIATOWEJ 

STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ  
W KLUCZBORKU  

PODCZAS ZAKŁÓCEŃ   
W DOSTAWACH WODY – SKAŻENIE UJĘCIA WODY 

 

Podmiot           
opracowujący 

PAŃSTWOWY 
POWIATOWY            
INSPEKTOR            
SANITARNY  

W KLUCZBORKU 

 
I.      Cel procedury 
 Określenie sposobu i zasad działania Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Kluczborku podczas zakłóceń w dostawach 
            wody w wyniku zatrucia ujęć wodnych.  
 
II.      Lider/ Uczestnicy procedury 
         Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kluczborku (PPIS), Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Kluczborku (PSSE) 
 
III.     Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 
 

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury 

 
Wystąpienie 
zatrucia ujęcia 
wody. 

 
 Działania                  
Państwowego             
Powiatowego           
Inspektora                    
Sanitarnego 
 

 ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U.2015.1412);  
 rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej 

do spożycia przez ludzi (t.j.Dz.U. 2015 .1989) ;                                                                            
 ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych 

u ludzi (Dz. U. 2013.947 z późn. zm.), 
 ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz.U.2014.333 z późn. zm.);                                               
 ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 

ścieków ( Dz.U.2015.139 z późn. zm.); 
 ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U.2015.469 z późn. zm.) 
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IV. Opis postępowania   
  

Przedsięwzięcia Wykonawcy 

 

1. Ocena skali i  skutków  skażenia ujęcia wody oraz ich wpływu na bezpieczeństwo zdrowotne  
ludności  

 

  PPIS 
 PSSE 

 

 

 
2. Wydanie decyzji  o ograniczeniu lub zaprzestaniu dostaw wody ze skażonego ujęcia, informowanie 

o bieżącej sytuacji  OPWIS, Starosty Kluczborskiego, właściwego Burmistrza/Wójta oraz ludności. 
 

3. Wskazanie ujęcia  wody, z którego woda będzie pobierana i dostarczana cysternami dla ludności.  

4. Prowadzenie akcji oświatowej wśród ludności. 
 

5. Kontrola jakości wody w sieci wodociągowej oraz w  cysternach. 
 

6. Kontrola efektywności działań naprawczych przeprowadzonych przez przedsiębiorstwa wodociągowo 
– kanalizacyjne poprzez kontrolę jakości wody i  wydanie decyzji stwierdzającej przydatność wody      
do spożycia. 

 

7. Wydawanie komunikatów o przydatności wody do spożycia przez ludzi. 

 
8. Składanie meldunków o podejmowanych działaniach do  Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego 

Inspektora Sanitarnego, Starosty Kluczborskiego oraz właściwego Burmistrza/Wójta. 
 

   10. Podsumowanie działań oraz  przekazanie wniosków Staroście Kluczborskiemu i Opolskiemu 
         Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu. 
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PZK – 11 

Rodzaj 
Dokumentu 

PROCEDURA REALIZACJI ZADAŃ  
Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 

Data 18 stycznia 2016 r. 

Nazwa          
dokumentu 

 
DZIAŁANIE ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W KLUCZBORKU 

 PODCZAS KATASTROFY DROGOWEJ 
 

Podmiot              
opracowujący 

ZARZĄD DRÓG 
POWIATOWYCH 
W KLUCZBORKU 

 

 
I.      Cel procedury 

Określenie sposobu działania podczas katastrofy drogowej 
 
 
II.      Lider/ Uczestnicy procedury 
 Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Kluczborku / Kierownik Obwodu Drogowo-Mostowego w Wołczynie, Komendant Powiatowy Policji, 

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej, Szef Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego (PCZK),  
                                          

III.     Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 
 

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury 

 
Powstanie zdarzenia na 
drodze powiatowej. 

 
Usunięcie skutków 
zdarzenia – przywró-
cenie ruchu na drodze. 
Wyznaczenie trasy  
objazdu po drogach 
powiatowych. 

 
 ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych  

(Dz.U.2015.460 z późniejszymi zmianami), 
  ustawa z dnia 20  czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2012.1137  

z późniejszymi zmianami). 
 

 

 

Powstanie zdarzenia 
 na drodze krajowej  
wymagające objazdu            
po drogach powiatowych. 
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IV. Opis postępowania    
 

 Przedsięwzięcia Wykonawcy 

 
1. Otrzymanie informacji o zdarzeniu drogowym. 

 
 Szef PCZK, 
 Komendant Powiatowy Policji,  

Komendant Powiatowy Państwowej             
Straży Pożarnej. 

 
2. Zabezpieczenie odcinka drogi, kierowanie ruchem oraz powiadomienie ZDP                          

w Kluczborku o powstałym zdarzeniu.  

 
 Komendant Powiatowy Policji,  
 Komendant Powiatowy Państwowej             

Straży Pożarnej. 

 
3. W przypadku wyłączenia odcinka drogi na dłuższy czas, dokonanie oznakowania 

zamkniętego odcinka drogi, wyznaczenie i oznakowania trasy objazdu w uzgodnieniu             
z jednostką zabezpieczającą zdarzenie (Policja lub Straż Pożarna). 

 
 Kierownik Obwodu Drogowo-Mostowego  

        w Wołczynie, 
 Dyrektor ZDP w Kluczborku. 

 
4. Po ustaniu zagrożenia sprawdzenie stanu drogi, w razie potrzeby usunięcie szkód 

drogowych, naprawa drogi i usunięcie tymczasowego oznakowania objazdu. 

 
 Kierownik Obwodu Drogowo-Mostowego 

       w Wołczynie 

 
5. Przy wyłączeniu odcinka drogi krajowej i konieczności zorganizowania objazdu – tranzytu 

drogami powiatowymi, koordynacja zasadniczego wyznaczenia i oznakowania trasy 
objazdu drogami o nawierzchniach dostosowanych do jego przejęcia w wymiarze 
geometrycznym, wytrzymałościowym i ekologicznym.  

 
 Komendant Powiatowy Policji, 
 Kierownik Obwodu Drogowo-Mostowego              

w Wołczynie. 

 
6. Po ustaniu konieczności ruchu objazdowego drogami powiatowymi jak w pkt.5, 

dokonanie oceny stanu dróg powiatowych oraz w razie potrzeby podjęcie decyzji                  
o usunięciu zniszczeń i odtworzeniu parametrów  drogi w tym przepustów, mostów, 
nawierzchni.    

 Dyrektor ZDP w Kluczborku,  
 

 Kierownik Obwodu Drogowo-Mostowego            
w Wołczynie,  

 
 Kierownik Obwodu Drogowo-Mostowego            

w Wołczynie,  
 
 PCZK Kluczborku. 

. 

 
7. Przekazanie informacji o zakończeniu usuwania skutków katastrofy drogowej w części 

dotyczącej działań Zarządu Dróg Powiatowych i przywrócenia ruchu drogowego. 
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PZK – 12 

Rodzaj 
Dokumentu 

PROCEDURA REALIZACJI ZADAŃ  
Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 

Data 14 stycznia 2016 r. 

Nazwa          
dokumentu 

 
DZIAŁANIE ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH PODCZAS            

KATASTROFY DROGOWEJ 
 

Podmiot          
opracowujący 

ZARZĄD DRÓG 
WOJEWÓDZKICH 

W OPOLU               

 
 
 
I.      Cel procedury 

Określenie sposobu działania podczas katastrofy drogowej 
 
 
II.      Lider/ Uczestnicy procedury 

Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu (ZDW)/ Komendant Powiatowy Policji w Kluczborku, Komendant Powiatowy  
Państwowej Straży Pożarnej Kluczborku, Szef Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego (PCZK),  
Kierownik Zarządu Dróg Wojewódzkich Oddział Terenowy w Oleśnie. 

 
 
 
 
III.     Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 
 
 

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury 

 
Powstanie zdarzenia na 
drodze wojewódzkiej. 

 
Usunięcie skutków 
zdarzenia – przywró-
cenie ruchu na drodze. 
 

 
 ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych  

(Dz.U.2015.460 z późniejszymi zmianami) 
 

 
 



 

526 
 

IV. Opis postępowania   
  

Przedsięwzięcia Wykonawcy 

 
8. Otrzymanie informacji o zdarzeniu drogowym. 

 
 Kierownik WCZK, 
 Komendant Powiatowy Policji,  
 Komendant Powiatowy  

Państwowej Straży Pożarnej. 

 
9. Podjęcie decyzji o wysłaniu służb liniowych na miejsce zdarzenia. 

 
 Dyrektor ZDW w Opolu. 

 
10. Powiadomienie wyznaczonych pracowników  Oddziału Terenowego w Oleśnie. 

 
 Naczelnik Wydziału Utrzymania Dróg ZDW. 

 
11. Zorganizowanie brygady, przygotowanie sprzętu i oznakowania. 

 
 Kierownik OT Olesno. 

 
12. Dojazd do miejsca zdarzenia. 

 
 Brygada Służby Liniowej. 

 
13. Zabezpieczenie i oznakowanie miejsca zdarzenia. 

 Komendant Powiatowy  
Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku 

 Komendant Powiatowy Policji w Kluczborku, 
 służba liniowa OT Olesno. 

 
14. Wprowadzenia ograniczeń  w ruchu, organizacja objazdów. 

 
15. Przekazanie informacji o sytuacji na drodze. 

 
 Kierownik OT Olesno,  
 Naczelnik Wydziału Utrzymania Dróg ZDW. 

 
16. Usunięcie oznakowania i ograniczeń w ruchu po ustaniu zagrożenia. 

 
 służba liniowa OT Olesno. 

 
17. Przekazanie informacji o zakończeniu prac i przywróceniu ruchu drogowego. 

 
 Naczelnik Wydziału Utrzymania Dróg ZDW. 
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PZK – 13 

Rodzaj 
Dokumentu 

PROCEDURA REALIZACJI ZADAŃ  
Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 

Data 18 stycznia 2016r. 

Nazwa              
dokumentu 

 
DZIAŁANIE REJONU W KLUCZBORKU ODDZIAŁ OPOLE           

GENERALNEJ DYREKCJI DRÓG  
KRAJOWYCH I AUTOSTRAD  

 PODCZAS KATASTROFY DROGOWEJ 
 

Podmiot               
opracowujący 

REJON                           
W KLUCZBORKU 
ODDZIAŁ OPOLE 

GENERALNA         
DYREKCJA DROG 

KRAJOWYCH          
I AUTOSTRAD 

 

 

I.      Cel procedury 
Określenie sposobu działania Rejonu w Kluczborku Oddziału Opole GDDKIA podczas katastrofy drogowej – ograniczenie skutków   
katastrofy drogowej dla innych użytkowników dróg. 

 
 
II.      Lider/ Uczestnicy procedury 
           Dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział  Opole/  Kierownik Rejonu w Kluczborku Oddziału Opole GDDKIA,   
          Komendant Powiatowej Policji w Kluczborku, Komendant Powiatowy Policji w Kluczborku, Komendant Powiatowy  Państwowej Straży   
          Pożarnej,   
 
 
III.     Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 
 

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury 

 
Zgłoszenie zdarzenia  
przez Policję do Punktu  
Informacji Drogowej Od-
działu Opole GDDKIA. 
 

 
Oddanie drogi do           
ruchu po usunięciu 
skutków katastrofy. 

 
 ustawa z dnia 20  czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2012.1137  

z późniejszymi zmianami). 
 ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2015.460                            

z późniejszymi zmianami), 
 Pismo Zastępcy Komendanta Głównego Policji nr RD-1-1524/1517/09/AO                    

z dnia 21 października 2009 r. 
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IV. Opis postępowania   
  

Przedsięwzięcia Wykonawcy 

 
1. Przyjęcie od dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Kluczborku powstania zdarzenia na drodze 

krajowej.  
   Punkt Informacji Drogowej 

Oddziału Opole GDDKIA   
 

2. Przekazanie informacji do Rejonu  w Kluczborku Oddziału  Opole GDDKIA. 

 
3. Wysłanie patrolu w miejsce zdarzenia. 

 

   Kierownik  Rejonu                               
w Kluczborku Oddziału                    
Opole GDDKIA     
  

 
4. Współudział w zabezpieczeniu miejsca zdarzenia wg wytycznych dowodzącego akcją z Komendy 

Powiatowej Państwowej Straży w Kluczborku (wytyczenie objazdu, oznaczenie objazdu, pomoc                
w kierowaniu ruchem). 

   patrol drogowy Rejonu                 
w Kluczborku Oddziału                     
Opole GDDKIA     

 Brygada robocza Wykonawcy 
robót związanych z 
usuwaniem skutków nagłych 
zdarzeń na drogach 
krajowych   
 

 
5. Sprawdzenie stanu technicznego drogi po likwidacji skutków zdarzenia. 

 
Usuniecie uszkodzeń lub zabezpieczenie infrastruktury drogowej stwarzającej zagrożenie 
bezpieczeństwa ruchu (ustawienie uszkodzonego oznakowania, naprawa barier ochronnych itp.). 

 
6. Dopuszczenie drogi do ruchu po likwidacji skutków zdarzenia (wg. wytycznych dowodzącego akcją). 

 
7. Przywrócenie pierwotnego stanu oznakowania na drogach objazdowych. 

 
8. Powiadomienie Punktu Informacji Drogowej Oddziału GDDKIA Opole o przywrócenie ruchu. 

Kierownik Rejonu                                      
w Kluczborku  Oddziału                     
Opole GDDKIA  
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PZK – 14 

Rodzaj 
Dokumentu 

PROCEDURA REALIZACJI ZADAŃ  
Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 

Data 11 stycznia 2016r. 

Nazwa             
dokumentu 

 
DZIAŁANIE PKP POLSKICH LINII KOLEJOWYCH S.A. 

ZAKŁADU LINII KOLEJOWYCH W OPOLU PODCZAS 
KATASTROFY KOLEJOWEJ  

 

Podmiot          
opracowujący 

PKP PLK S.A.  
ZLK w OPOLU  

 
 
I.       Cel procedury 

Określenie sposobu postępowania pracowników Spółki PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Opolu w przypadku wystąpienia 
 zdarzeń kolejowych na terenie działania Sekcji Eksploatacji w Kluczborku. 

II.      Lider/ Uczestnicy procedury 
Zastępca Dyrektora ds. Eksploatacyjnych/ Dyspozytor Zakładu, Naczelnik Sekcji Eksploatacji, Z-ca Naczelnika Sekcji Eksploatacji        
ds. inżynierii ruchu w Kluczborku, pracownicy inżynierii ruchu, funkcjonariusze Służby Ochrony Kolei Opole Posterunek Służby Ochrony 
Kolei w Kluczborku.  

 
III.  Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 
 

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury 

 
Powstanie          
zdarzenia kolejo-
wego 

 
Zakończenie  
akcji ratunkowej. 

 rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 30 kwietnia 2007 r. w  sprawie poważnych              
wypadków, wypadków i incydentów na liniach kolejowych (Dz.U.07.89.593). 

 Instrukcja Ir – 8 o postępowaniu w  sprawie poważnych wypadków, wypadków i incydentów 
oraz trudności eksploatacyjnych na liniach kolejowych; 

 RID Regulamin dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych. 
 Załącznik 2 (do SMGS); 
 Księga Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem PKP PLK S.A (procedura SMS-PW-06) 
 Uchwały Nr 519/2015 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 16 czerwca 2015 r. 

w sprawie organizacji systemu zarządzania kryzysowego  oraz monitorowania bieżącej pracy 
eksploatacyjno-przewozowej na liniach kolejowych  zarządzanych przez PKP Polskie Linie 
Kolejowe S.A. oraz w budynkach i budowlach przeznaczonych do obsługi osób i rzeczy. Uchwała 
przyjęła  do stosowania: 1) „Zasad postępowania w czasie wystąpienia zagrożeń oraz wystąpienia 
sytuacji kryzysowych na liniach kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 
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Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury 

oraz w budynkach i budowlach przeznaczonych do obsługi osób i rzeczy” stanowiące załącznik    
Nr 1do Uchwały,  2) „Zasad monitorowania bieżącej pracy eksploatacyjno-przewozowej 
i postępowania w czasie zaistnienia zagrożeń, sytuacji kryzysowych, innych wydarzeń na sieci 
zarządzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz w budynkach i budowlach 
przeznaczonych do obsługi osób i rzeczy” stanowiące załącznik Nr 2 do Uchwały; 

 Porozumienie z dnia 09 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia - ww. Zasad; 
 Procedury działania na wypadek zaistnienia katastrof naturalnych aktów terrorystycznych                  

lub sabotażowych, strajków i protestów połączonych z blokadą  torów i obiektów kolejowych, awarii 
technicznych. 

 Decyzja Dyrektora Zakładu Linii Kolejowych w Opolu w sprawie powołania Zakładowego 
Zespołu Zarządzania Kryzysowego; 

Plan zapewnienia bezpieczeństwa towarów niebezpiecznych wysokiego ryzyka (TWR)                  
dla Zakładu Linii Kolejowych w Opolu. 

 

IV. Opis postępowania   

 Przedsięwzięcia Wykonawcy 

 

1. Przyjęcie informacji o zdarzeniu kolejowym 
 

 Dyżurny Ruchu  
 Dyspozytor ZLK Opole. 

 

2. Rozpoczęcie procedury powiadamiania o zdarzeniu kolejowym według schematu Powiadamiania                    
   w Zakładzie Linii Kolejowych Podczas Wystąpienia Sytuacji Kryzysowych zgodnie z Regulaminem    
   Technicznym Stacji. 

 Dyżurny Ruchu  
 Dyspozytor ZLK Opole, 
 Naczelnik Sekcji Eksploatacji 

w Kluczborku, 
 Dyrektor ZLK Opole, 
 Dyspozytor Liniowy, 
 Komendant Posterunku  

Straży Ochrony Kolei                      
w Kluczborku 

 

3. Dalszy proces powiadamiania o zdarzeniu kolejowym zgodnie ze „Schematem informowania w 
przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej na liniach zarządzanych przez PKP PLK S.A. oraz w 
budynkach i budowlach przeznaczonych do obsługi osób i rzeczy.” 
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4. W przypadku wystąpienia zdarzenia z materiałem niebezpiecznym należy postępować zgodnie                         
z „Planem Zapewnienia Bezpieczeństwa Przewozu Towaru Wysokiego Ryzyka dla Zakładu                   
Linii Kolejowych w Opolu” ujętego w procedurach stanowiskowych. 

 
 

 
5.Prowadzenie akcji ratunkowej: 

   1) wezwanie pogotowia ratunkowego, jeżeli w wyniku zdarzenia są poszkodowani; 
   2) poinformowanie o zdarzeniu sąsiednich posterunków ruchu oraz posterunku SOK; 

   3)zgłoszenie niezwłocznie zdarzenia swojemu bezpośredniemu przełożonemu, dyspozytorowi                        
      liniowemu i zakładowemu oraz Dyżurnemu Zmiany Posterunku SOK w Kluczborku; 

   4) wezwanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku, w celu zapewnienia   
      ratownictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego; 

   5) zamknięcie toru, na którym powstała przeszkoda dla ruchu lub całkowicie wstrzymanie ruchu   
       pociągów; 

   6) wezwanie pociągu ratownictwa technicznego 

   7) powiadomienie Komendy Powiatowej Policji w Kluczborku;  

   8) powiadomienie dyspozytora zasilania elektroenergetycznego. 
 

4. Dalszy tok postępowania zainteresowanych pracowników zgodnie z Instrukcja Ir – 8 o postępowaniu 
w sprawie poważnych wypadków, wypadków i incydentów oraz trudności eksploatacyjnych na 
liniach kolejowych. 

5. Zakończenie prowadzonych działań, przywrócenie ruchu kolejowego. 

 

 Dyrektor ZLK Opole, 
 Naczelnik Sekcji Eksploatacji 

w Kluczborku. 
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PZK – 15 

Rodzaj 
dokumentu 

PROCEDURA REALIZACJI ZADAŃ  
Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 

Data 30 grudnia 2015 r. 

Nazwa          
dokumentu 

 
DZIAŁANIE POWIATOWEGO INSPEKTORATU  

WETERYNARII W KLUCZBORKU PODCZAS ZAGROŻENIA           
WYSTĄPIENIEM  

LUB WYSTĄPIENIA CHOROBY ZWIERZĄT 
 

Podmiot              
opracowujący 

POWIATOWY          
LEKARZ               

WETERYNARII 
W KLUCZBORKU 

 

I.      Cel procedury 
 Określenie sposobu działania Powiatowego Lekarza Weterynarii podczas zagrożenia wystąpieniem lub wystąpienia choroby zwierząt.  
 
II.      Lider/ Uczestnicy procedury 
         Powiatowy Lekarz Weterynarii (PLW) /Starosta Kluczborski, Zespół Kryzysowy PLW. 
 
 
III.     Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 
 
 

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury 

 
Informacja o podejrzeniu 
wystąpienia lub wystąpie-
nie choroby  zakaźnej 
zwierząt. 

 
Zakończenie zagroże-
nia wystąpienia lub 
wystąpienie choroby  
zakaźnej zwierząt. 

 
 ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U.2015.1482); 
 ustawa z dnia  11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu  

chorób zakaźnych (Dz.U.2014.1539 z późn. zm.); 
 ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz.U.2014.333 z     

 późn. zm.) 
 ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 (Dz.U.2013.885 z poźn. zm) 
 stosowne rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Instrukcje 
    Głównego Lekarza Weterynarii. 
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Przedsięwzięcia Wykonawcy 

 
1. Działania PLW w celu utrzymania stanu gotowości zwalczania choroby zakaźnej zwierząt: 

 Powiatowy Lekarz 
Weterynarii w Kluczborku 
 

1) aktualizuje – stosownie do nowelizowanego prawa – Powiatowy Plan Gotowości Zwalczania Chorób 
Zakaźnych Zwierząt; 

2) przedstawia Staroście Kluczborskiemu do akceptacji zatwierdzony przez WLW powiatowy plan goto-
wości; 

3) wydaje i aktualizuje zarządzenia powołujące Zespół Kryzysowy PLW; 

4) przeprowadza szkolenia podległych służb weterynaryjnych; 

5) dokonuje okresowych przeglądów sprzętu, materiałów i zapasów –  sporządzając odpowiednią doku-
mentację; 

6) występuje do WLW o  ośrodki z rezerwy finansowej pozwalającej na podjęcie działań zmierzających                 
do likwidacji ognisk choroby zakaźnej zwierząt na terenie powiatu kluczborskiego;  

2. Działania PLW w sytuacji przyjęcia zawiadomienia o podejrzeniu wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt   
z terenu powiatu kluczborskiego: 

 Powiatowy Lekarz 
Weterynarii w Kluczborku, 
 

 

1) rejestruje zgłoszenie podejrzenia  wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt; 

2) zawiadamia WLW o podejrzeniu wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt; 

3) wysyła środek transportu w celu przejęcia pobranego materiału do badań laboratoryjnych                                          
i dostarczenia go do laboratorium; 

4) aktywuje Zespół Kryzysowy  przy PLW; 

5) wydaje  decyzję o podejrzeniu wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt 

6) dokonuje analizy skali zagrożenia dla powiatu kluczborskiego i sąsiednich powiatów; 

3. Działania PLW  po wykluczeniu podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt w ognisku:  
 Powiatowy Lekarz 

Weterynarii w Kluczborku, 
 

 
 

1) powiadamia WLW o wykluczeniu podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt 

2) wstrzymuje pracę ZK przy PLW; 

3) wydaje decyzję uchylającą wcześniejszą decyzję  o podejrzeniu wystąpienia choroby zakaźnej 
zwierząt; 

4) opracowuje dokumentację opisującą zgłoszony przypadek podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej   
   zwierząt oraz podjęte działania, a  następnie ją archiwizuje. 
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Przedsięwzięcia Wykonawcy 

4. Działania PLW  po potwierdzeniu podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt : 

 Powiatowy Lekarz       
Weterynarii i pracownicy  
PIW Kluczbork, 

 Wyznaczeni wolnoprakty-
kujący lekarze weterynarii, 

 Starosta Kluczborski, 
 Wojewódzki Lekarz 

Weterynarii w Opolu, 
 PCZK. 
 Burmistrzowie ( Wójt) Gmin 

1) przekazuje informację o stwierdzeniu choroby zakaźnej zwierząt Staroście Kluczborskiemu; 

2) zgłasza WLW fakt wystąpienia  choroby zakaźnej zwierząt;  

3) wydaje  decyzję o wystąpieniu choroby zakaźnej zwierząt; 

4) wydaje  decyzję  wyznaczającą ognisko  choroby zakaźnej  i  określającą okręg  zapowietrzony, w razie 
potrzeby  wydaje rozporządzenie  w sprawie zwalczania choroby na terenie niektórych miejscowości  
leżących na obrębie gmin zlokalizowanych na terenie powiatu kluczborskiego , a w szczególności 
wnioskuje o wprowadzenie ograniczeń określonych w art. 23 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej;   

5) analizuje stan zagrożenia, a wnioski przedstawia WLW i Staroście Kluczborskiemu, kieruje działaniami 
związanymi  z prowadzeniem zwalczania chorób zakaźnych zwierząt; 

6) wnioskuje do WLW o  wsparcie kadrowe i sprzętowe potrzebne do prowadzenia zwalczania choroby 
zakaźnej zwierząt; 

7) wnioskuje do WLW o wsparcie finansowe  z  rezerw budżetu   Wojewody do prowadzenia zwalczania 
choroby zakaźnej zwierząt; 

8) koordynuje współpracę pomiędzy PZK PLW, a PZZK  w Kluczborku; 

9) uzgadnia zasady współdziałania pomiędzy sąsiednimi ZZK PLW z sąsiednich powiatów; 

10) zapewnia wspólnie z WLK środki finansowe na wykonanie wyceny wartości rynkowej zwierząt oraz 
odszkodowania za zwierzęta zabite ze swojego nakazu, a także za sprzęt i materiały zniszczone                                
w trakcie likwidacji choroby; 

11) nadzoruje i koordynuje uśmiercanie zwierząt w sposób i na zasadach określonych w rozporządzeniach wyko-
nawczych dla poszczególnych chorób zakaźnych zwierząt; 

12) nadzoruje i koordynuje prowadzenie utylizacji zwłok zwierzęcych – zgodnie z zasadami określonymi                                   
w rozporządzeniach lub instrukcjach dla  poszczególnych chorób zakaźnych zwierząt; 

13)  nadzoruje i koordynuje zabiegi oczyszczania i dezynfekcji na każdym etapie zwalczania choroby zakaźnej 
zwierząt, w sposób i na zasadach określonych w rozporządzeniach wykonawczych  dla poszczególnych chorób;  

14) sporządza raporty dla  Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii   oraz opracowuje materiały  Informacyjne dla PCZK; 

15) nadzoruje i koordynuje, uwzględniając dobrostan zwierząt, ubój drobiu w  sposób i na zasadach określonych               
w rozporządzeniach wykonawczych  dla poszczególnych  chorób zakaźnych zwierząt; 

16) prowadzi szkolenia pracowników fachowych i innych niezbędnych służb; 

17) kieruje zespół  monitoringu do ogniska po usunięciu zwierząt i wykonanej dezynfekcji końcowej,          
w celu wykonania inspekcji, potwierdzającej prawidłowość przeprowadzenia zwalczania; 
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Przedsięwzięcia Wykonawcy 

 
5. Działania PLW  po likwidacji ogniska choroby zakaźnej zwierząt:      

 Powiatowy Lekarz 
Weterynarii w Kluczborku. 

1) występuje do WLW o spowodowanie wycofania wprowadzonych ograniczeń przez Wojewodę 

2) prowadzi monitoring serologiczny na terenie powiatu; 

3) dokonuje archiwizacji dokumentacji związanej z prowadzonym zwalczaniem choroby oraz finansowej. 

 
6. Działania komórek organizacyjnych Zespołu Kryzysowego przy Powiatowym Lekarzu Weterynarii: 

 Powiatowy Lekarz 
Weterynarii w Kluczborku, 

 Zespół Kryzysowego  
przy WLW w Opolu. 

1) Przewodniczący: 
a) kieruje Zespołem Kryzysowym Powiatowego Lekarza Weterynarii; 
b) współdziała z instytucjami i organizacjami uczestniczącymi w zwalczaniu choroby  zakaźnej zwie-

rząt; 
c) przygotowuje uzasadnia do wniosków do WLW  o uruchamianie dodatkowych środków finanso-

wych; 
d) wnioskuje do WLW o zwiększenie sił i środków w celu prowadzenia zwalczania choroby zakaźnej 

zwierząt; 
e) składa WLW meldunki o postępie w zwalczaniu choroby zakaźnej zwierząt. 

2) Zastępca Przewodniczącego – wykonuje w zastępstwie zadania Przewodniczącego Zespołu Kryzyso-
wego. 

3) Koordynator – Sekretarz: 
a) organizuje i koordynuje  prace Zespołu Kryzysowego; 
b) organizuje nadzór nad systemami łączności; 
c) nadzoruje  zaopatrzenie i funkcjonowanie biura Zespołu Kryzysowego przy PLW; 
d) utrzymuje stały kontakt z Powiatowym Zespołem Zarządzania  Kryzysowymi, PCZK. 

4) Zespół Analizy Zagrożeń: 
a) na podstawie zarejestrowanych w zgłoszeniu informacji , dokonuje wstępnej    analizy zagrożenia 

rozprzestrzenienia się choroby zakaźnej zwierząt; 
b) na podstawie wstępnych analiz prognozuje zapotrzebowanie na siły i  środki potrzebne do 

likwidacji ogniska w sytuacji potwierdzenia podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt; 
c) opracowuje dokumentację i prowadzi sprawozdawczość związaną z choroby zakaźnej zwierząt, 

prowadzi bieżąca analizę zagrożeń w trakcie prowadzonego zwalczania  tej choroby; 
d) nadzoruje system monitoringu. 
e) współpracuje z zespołami ekspertów  WZK i Krajowego Zespołu Kryzysowego. 
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Przedsięwzięcia Wykonawcy 

5) Zespół Zwalczania Choroby, Organizacji, Nadzoru, Kontroli, BHP i dobrostanu zwierząt: 
a) prowadzi zwalczanie choroby zakaźnej zwierząt poprzez koordynację działań PZK, w sposób             

i na zasadach określonych w rozporządzeniach wykonawczych dla poszczególnych chorób; 
b) nadzoruje prawidłowość prowadzenia uśmiercania zwierząt w sposób i na zasadach określonych 

w rozporządzeniach wykonawczych dla poszczególnych chorób zakaźnych zwierząt, oraz 
zachowanie warunków dobrostanu zwierząt oraz BHP w trakcie prowadzonego zwalczania; 

c) nadzoruje prawidłowość prowadzenia utylizacji zwłok zwierząt w i na zasadach określonych                   
w   rozporządzeniach wykonawczych dla poszczególnych chorób zakaźnych zwierząt;   

d) nadzoruje prawidłowość prowadzenia zabiegów oczyszczania i dezynfekcji na każdym etapie 
zwalczania choroby zakaźnej  zwierząt na zasadach  określonych w rozporządzeniach 
wykonawczych  dla poszczególnych chorób; 

e) współpracuje z podmiotami współdziałającymi; 
f) przedstawianie Przewodniczącemu ZK zapotrzebowania na wsparcie osobowe, techniczne, 

logistyczne w zakresie prowadzonych działań oraz przekazuje wstępną analizę zgłoszonych przez 
PZK potrzeb; 

 

 Powiatowy Lekarz 
Weterynarii w Kluczborku, 

 Zespół Kryzysowego  
przy WLW.w Opolu 

6) Zespół monitoringu   
a) obsługa systemu ZCHZZ   
b) przeprowadzanie perlustracji okręgu zakażonego i zagrożonego   
c) przeprowadzanie końcowej inspekcji, wynik której będzie podstawą do  cofnięcia restrykcji nałożo-

nych na ognisko choroby zakaźnej zwierząt. 
 

7) Obsługa administracyjna: 
a) obsługuje administracyjnie, finansowo i prawnie Zespół Kryzysowy przy PLW; 
b) zaopatruje ZK w niezbędny do funkcjonowania sprzęt i środki; 
c) zapewnia funkcjonowanie łączności i organizację transportu. 
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PZK – 16 

Rodzaj 
dokumentu 

PROCEDURA REALIZACJI ZADAŃ  
Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 

Data 14 stycznia 2016 r. 

Nazwa              
dokumentu 

 
DZIAŁANIA  POWIATOWEJ  

STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ  
W KLUCZBORKU  

 PODCZAS ZAGROŻENIA WYSTĄPIENIEM LUB WYSTĄPIENIA 
CHOROBY ZWIERZĄT 

 

Podmiot           
opracowujący 

PAŃSTWOWY 
POWIATOWY            
INSPEKTOR            
SANITARNY  

W KLUCZBORKU 

 

I.      Cel procedury 
            Określenie sposobu i zasad działania Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Kluczborku w przypadku wystąpienia chorób 
            zakaźnych zwierząt. 
 
 
 
II.      Lider/ Uczestnicy procedury 
           Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  w Kluczborku (PPIS), Powiatowy Lekarz Weterynarii (PLW), Opolski Wojewódzki                                                   

        Inspektor Ochrony Środowiska (WIOŚ), Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kluczborku (PSSE), lekarze.  
 
 
 
III.     Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 
 

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury 

 
Zagrożenie wystąpienia 
lub wystąpienie zachoro-
wań na chorobę zakaźną 
zwierząt. 

 
Zakończenie zagrożenia                
wystąpienia lub wystąpienie       
zachorowań na chorobę            
zakaźną zwierząt. 

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia  z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie 
współdziałania między organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej,          
Inspekcji Weterynaryjnej oraz Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie 
zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych, które mogą być przenoszone   
ze zwierząt na ludzi lub z ludzi na zwierzęta ( Dz.U.2013.160) 
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IV. Opis postępowania   
  

Przedsięwzięcia Wykonawcy 

 
1. Wymiana informacji o wystąpieniu zachorowania na chorobę zakaźną lub chorobę odzwierzęcą po-

między Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Kluczborku,  Powiatowym Inspektora-
tem Weterynarii  oraz Wojewódzkim  Inspektoratem Ochrony Środowiska. 

 
 PPIS 
 PLW 
 WIOŚ 

 

 
2. Współdziałanie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kluczborku, Powiatowego    

Lekarza Weterynarii  oraz Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w zakresie                       
ich ustawowych kompetencji tj.: 

 
1)    wspólnego likwidowania ognisk zakażeń i chorób zakaźnych; 

 PPIS 
 WLW 
 WIOŚ 

 

 
2)    wzajemnego udzielania pomocy w przypadku wystąpienia zagrożenia epidemicznego  

i epizootiologicznego; 

 
3)    ustalania sposobu wykorzystania posiadanych sił i środków, które mogą być wykorzystane            

do zwalczania chorób zakaźnych i zakażeń; 

 
4)    prowadzenia akcji informacyjnej w zakresie bezpieczeństwa zdrowia publicznego; 

 
5)    uzgadniania sposobów postępowania przy zwalczaniu odzwierzęcych chorób zakaźnych. 

 
3. Uczestnictwo, w ramach Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, w zwalczaniu ognisk 

chorób zakaźnych zwierząt. 

 
 PPIS 
 PLW 
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PZK – 17 

Rodzaj 
dokumentu 

PROCEDURA REALIZACJI ZADAŃ  
Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 

Data 18 stycznia 2016r. 

Nazwa                
dokumentu 

 
DZIAŁANIE WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU  

OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W OPOLU ODDZIAŁ             
W KLUCZBORKU  PODCZAS  

ZAGROŻENIA WYSTĄPIENIEM  
LUB WYSTĄPIENIA ORGANIZMÓW SZKODLIWYCH 

 

Podmiot               
opracowujący 

WOJEWODZKI 
INSPEKTORAT 

OCHRONY ROŚLIN 
I NASIENNOICTWA 

W OPOLU                
ODDZIAŁ                     

W KLUCZBORKU 

 
 
 
I.      Cel procedury 

Określenie zagrożenia i sposobu zwalczania agrofagów. 
 
II.      Lider/ Uczestnicy procedury 
 Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa (WIORiN)/Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Wojewoda  
           Opolski, Kierownik i pracownicy Oddziału WIORiN w Kluczborku: DNF, Laboratorium i Oddziałów WIORiN. 
 
 
III.     Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 
 

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury 

 
Wystąpienie agrofagów 
(choroby roślin, szkodniki   
i chwasty) w nasileniu,  
które miałoby konsekwen-
cje i wpływ na gospodarkę 
kraju. 

 
Eradykacja agrofagów 
(choroby roślin, 
szkodniki i chwasty) 
lub opanowanie jej do 
rozmiarów, które nie 
wywierają sutków  
ekonomicznych. 

 
 ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz.U.2016.17 z późn. zm.). 
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IV. Opis postępowania   
  

Przedsięwzięcia Wykonawcy 

 

1. Podjęcie decyzji o konieczności kontroli i lustracji upraw w związku z zagrożeniem chorobą. 
 

 Wojewoda Opolski, 
 Główny Inspektor Nasiennictwa                

i Ochrony Roślin, 
 Opolski Wojewódzki Inspektor 

Ochrony Roślin i Nasiennictwa. 
 

2. Lustracje i kontrole upraw, roślin, badania laboratoryjne, w celu stwierdzenia zagrożenia 
wystąpienia lub wystąpienie choroby. Przekazywanie wyników z przeprowadzonych lustracji                  
i kontroli upraw, roślin do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa. 

 

 Kierownik i pracownicy Oddziału 
WIORiN w Kluczborku,   Dział 
Nadzoru Fitosanitarnego                         
i Laboratorium WIORiN. 

3. Podjecie decyzji o sposobach zwalczania agrofagów. 

 

 Wojewoda Opolski, 
 Główny Inspektor Nasiennictwa                      

i Ochrony Roślin, 
 Opolski Wojewódzki Inspektor 

Ochrony Roślin i Nasiennictwa,   
we współpracy z instytutami 
naukowymi. 

 

4. Opracowanie komunikatów, ostrzeżeń i innych niezbędnych informacji dotyczących występujących 
agrofagach. 

 

 Dział Nadzoru Fitosanitarnego 
Wiolin 

 

5. Dystrybucja komunikatów do prasy, mediów, Internetu i większych jednostek rolniczych. 

 Kierownik i pracownicy Oddziału 
WIORiN w Kluczborku 

 

6. Współdziałanie z instytucjami i jednostkami rolniczymi. 
 

7. Lustracje i kontrole upraw roślinnych, badania laboratoryjne i sporządzanie doraźnych raportów                
z sytuacji i prognoz dalszego rozwoju choroby. 
 

8. Podjęcie decyzji o zakończeniu kontroli i lustracji upraw 
 

 Wojewoda Opolski, 
 Główny Inspektor Nasiennictwa               

i Ochrony Roślin, 
 Opolski Wojewódzki Inspektor 

Ochrony Roślin i Nasiennictwa. 
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PZK – 18 

Rodzaj 
dokumentu 

PROCEDURA REALIZACJI ZADAŃ  
Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 

Data 13 stycznia 2016r 

Nazwa         
dokumentu 

 
DZIAŁANIE NADLEŚNICTW REGIONALNEJ DYREKCJI LASÓW  

PAŃSTWOWYCH W KATOWICACH I LEŚNEGO ZAKŁADU              
DOŚWIADCZALNEGO W SIEMIANICACH NA TERENIE POWIATU 

KLUCZBORSKIEGO PODCZAS 
ZAGROŻENIA WYSTĄPIENIEM  

LUB WYSTĄPIENIA CHOROBY ROŚLIN 
 

Podmiot             
opracowujący 

NADLEŚNICWA-
REGIONALNEJ 

DYREKCJI             
LASOW                  

PAŃSTWOWYCH 
W KATOWICACH, 
LEŚNY ZAKŁAD 

DOŚWIADCZALNY  
W SIEMIANICACH 

 
I.      Cel procedury 
 Określenie sposobu działania Nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach  oraz Leśnego Zakładu    
           Doświadczalnego w Siemianicach w  powiecie kluczborskim  podczas zagrożenia wystąpieniem lub wystąpienia choroby roślin,                      
          w szczególności uwzględniając sposób informowania o  planowanych opryskach. 
 
II.      Lider/ Uczestnicy procedury 
 Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych (RDLP) w Katowicach/, Nadleśniczowie Nadleśnictw powiatu kluczborskiego,   
           Nadleśniczy Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Siemianicach, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kluczborku, Opolski  
          Wojewódzki  Inspektor Ochrony Środowiska, Kierownik Oddziału Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kluczborku,   
          Komendant Powiatowy Policji , Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej, Wojewódzki Związek Pszczelarzy, Miejsko –         
          Gminne Koło Pszczelarzy  w Kluczborku, Starosta Kluczborski, Burmistrzowie i Wójt, publikatory. 

 
 

III.     Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury 

 
Decyzja Dyrektora Regionalnej 
Dyrekcji Lasów Państwowych          
w Katowicach o przeprowadzeniu 
akcji samolotowego zwalczania. 

 
Zakończenie  
oprysków. 

 
 ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. 2015.1210); 
 zarządzenie Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych                          

w Katowicach w sprawie ograniczenia zagrożeń ze strony szkodliwych owa-
dów, grzybów patogenicznych i innych zjawisk szkodotwórczych             
(opracowywane w razie konieczności,  najczęściej  corocznie) 
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IV. Opis postępowania   
  

Przedsięwzięcia Wykonawcy 

1. Powołanie zespołu operacyjnego do zorganizowania i przeprowadzenia zabiegu ratowniczego.  Dyrektor Regionalnej Dyrekcji 
Lasów Państwowych 
Katowicach.   

2. Przekazanie do Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie współrzędnych 
geograficznych pól zabiegowych i lądowisk celem przekazania do Polskiej Agencji Żeglugi 
Powietrznej. 

 Wydział Ochrony Lasu RDLP   
w Katowicach. 

3. Przekazanie informacji o planowanych opryskach z użyciem aparatury lotniczej, miejscu, czasie, 
stosowanych pestycydach oraz okresie ich karencji, adresowanej do Wojewody, Wojewódzkiej Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicznej, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Wojewódzkiego 
Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Wojewódzkiej Komenda Policji, Wojewódzkiego Związku 
Pszczelarzy, publikatory. 

4. Przekazanie informacji o planowanych opryskach z użyciem aparatury lotniczej, miejscu, czasie,    
   stosowanych pestycydach oraz okresie ich karencji  do Powiatowej Stacji Sanitarno -
Epidemiologicznej  w Kluczborku,  Oddziału WIORIN w Kluczborku, Komendy Powiatowej Policji,  
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej,  Miejsko – Gminne Koło Pszczelarzy                  
w Kluczborku, 
 
 
 
 
 

 Wojewódzka Stacja Sanitarno-
Epidemiologicznej, Wojewódzki 
Inspektorat Ochrony Środowiska, 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony 
Roślin i Nasiennictwa, Wojewódzka 
Komenda Policji, Wojewódzka 
Komenda Państwowej Straży 
Pożarnej, Wojewódzki Związek 
Pszczelarzy, 
 

-Nadleśniczowie Nadleśnictw:              
w Kluczborku Turawie, 
Namysłowie, Oleśnie,. 
Nadleśniczy Leśnego Zakładu 
Doświadczalnego                           
w Siemianicach  

    5. Przekazanie informacji o planowanych opryskach z użyciem aparatury lotniczej, miejscu, czasie,    
       stosowanych pestycydach oraz okresie ich karencji, adresowanej do Starosty Kluczborskiego                                     
        i Burmistrza i Wójta na których terenie planowane są opryski samolotowe. 

 
  6. Wywieszenie informacji o planowanych opryskach na tablicach informacyjnych w gminach. 

. 
 

7. Oznakowanie terenów leśnych objętych zabiegami tablicami informującymi o zakazie wstępu do lasu 
z powodu prowadzonych oprysków. 
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PZK – 19 

Rodzaj 
dokumentu 

PROCEDURA REALIZACJI ZADAŃ  
Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 

Data 19 stycznia 2016r 

Nazwa        
dokumentu 

 
DZIAŁANIE WYDZIAŁU ORGANIZACYJNEGO STAROSTWA         

POWIATOWEGO  W  KLUCZBORKU 
 PODCZAS AWARII SIECI TELEINFORMATYCZNEJ                                   
W STAROSTWIE POWIATOWYM W KLUCZBORKU 

 

Podmiot            
opracowujący 

NACZELNIK            
WYDZIAŁU             
ORGANIZACYJNY 
STAROSTWA         
POWIATOWEGO   
W KLUCZBORKU 

 

 
I.      Cel procedury 

Określenie sposobu procedury na wypadek awarii sieci teleinformatycznej w Starostwie Powiatowym w Kluczborku. 
 
 
II.      Lider/ Uczestnicy procedury 

Sekretarz Powiatu, Naczelnik Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kluczborku (OR),  Informatyk Starostwa Powiato-
wego (OR),                  

 
 
III.     Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 
 

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury 

 
1.  Awaria sieci   
    Teleinformatycznej    
    Starostwa Powiatowego          
    w Kluczborku. 
2. Brak dostępu do sieci  
     (Internet, Poczta). 
 

 
Prawidłowa praca sieci 
teleinformatycznej           
Starostwa Powiatowego          
w Kluczborku. 
 

 
 Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Kluczborku 
     Uchwała Nr 43/165/2015 Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia                           
    31 grudnia  2015 r. 
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IV. Opis postępowania   
  

Przedsięwzięcia Wykonawcy 

 
1. Zidentyfikowanie awarii sieci teleinformatycznej Starostwa Powiatowego w Kluczborku. 

 
 Naczelnik Wydziału 

Organizacyjnego, 
 Informatyk OR,  

 

 
2. Uruchomienie procedury przejścia na łącze zapasowe  zapewniające dostęp do Internetu i poczty. 

Dostęp do Internetu oraz zapasowej poczty. 
 Naczelnik Wydziału 

Organizacyjnego 
 

3. Przekazanie informacji o awarii sieci Sekretarzowi Powiatu. 

 
4. Ustalenie przyczyny i/lub stopnia awarii. 

 
 Informatyk OR. 

 
5. Podjęcie decyzji o konieczności uruchomienia łącza zapasowego bez poczty dla całego Starostwa 

Powiatowego. 

 
 Naczelnik Wydziału 

Organizacyjnego. 

 
6. Usunięcie awarii lub ustalenie terminu usunięcia awarii. 

 Informatyk OR, 
 Naczelnik Wydziału 

Organizacyjnego 
 

7. Przekazanie informacji o zakończeniu awarii . 

 
8. Przejście z łącza zapasowego na łącze główne. 

 Naczelnik Wydziału 
Organizacyjnego 

 
 

9. Potwierdzenie informacji o usunięciu awarii i prawidłowej pracy sieci teleinformatycznej. 
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PZK – 20 

Rodzaj 
dokumentu 

PROCEDURA REALIZACJI ZADAŃ  
Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 

Data 19 stycznia 2016 r. 

Nazwa               
dokumentu 

 
DZIAŁANIE KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W KLUCZBORKU 

PODCZAS STRAJKÓW, ZAMIESZEK I DEMONSTRACJI 
 

Podmiot             
opracowujący 

KOMENDANT          
POWIATOWY            

POLICJI 
W KLUCZBORKU 

 

 
I.      Cel procedury 
 
 
II.      Lider/ Uczestnicy procedury 
         Komendant Powiatowy Policji w Kluczborku/Starosta Kluczborski, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej, Dyrektor   
           Zarządu Dróg  Powiatowych w Kluczborku, Kierownik Rejonu w Kluczborku Oddziału Opole Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych                        
           i Autostrad, Kierownik Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu Oddział Terenowy w Oleśnie, Komendant Placówki  Straży  Granicznej    
          w Opolu, Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego (PZZK), Szef  Powiatowego Centrum   Zarządzania Kryzysowego PCZK). 
 
III.     Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 
 

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury 

 
Otrzymanie informacji o:    

1) planowanych strajkach 
      i demonstracjach, 
2) wystąpieniu zamieszek, 

nieplanowych strajków                 
i demonstracji. 

 
 

 
Działania zmierzające 
do zapewnienia bez-
pieczeństwa ludzi,  ich 
mienia oraz zwierząt. 

 
 ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U.2015.355 z późn. zm.), 
 ustawa  z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym  

        (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.)  
 ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji  

        (Dz.U.2014.1619 z późn. zm.); 
 ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni          

        palnej (Dz.U.2013.628 z późn. zm.); 
 „Plan działania Komendanta Powiatowego Policji w przypadku zaistnienia           

katastrofy lub awarii technicznej”. 
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IV. Opis postępowania   
 

 Przedsięwzięcia Wykonawcy 

 

1. Przyjęcie informacji o strajkach, zamieszkach, demonstracjach. 

 Komendant Powiatowy  
Policji.  

 

2. Skierowanie na miejsca zdarzenia sił będących w służbie w celu zebrania dodatkowych, szczegółowych 
informacji związanych ze zdarzeniem oraz podjęcia niezbędnych działań. 

 

3. Powiadomienie o zdarzeniu inne służby, straże i inspekcje. 
 

4. Powołanie sztabu kryzysowego. 
 

5. Przygotowanie i zabezpieczenie własnych obiektów na strajków, zamieszek, demonstracji. 
 

6. Udział w posiedzeniach Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. 
 

7. Przygotowanie i przekazanie Staroście Kluczborskiemu decyzji o sposobie i zakresie realizacji             
stosownych zadań przez siły Policji. 

 

8. Podjęcie współdziałania poprzez Komendanta Powiatowego Policji, w tym z:  

 Komendant Powiatowy  
Policji, 

 Kierownik PCZK, 
 Komendant  

Powiatowy Państwowej  
Straży Pożarnej. 

1) zespołami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej w zakresie: 
a) wymiany informacji o istniejących i przewidywanych zagrożeniach, 
b) uzgadnianie wspólnej polityki informacyjnej; 

2) jednostkami systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego w zakresie: 
a) uzgadniania i zabezpieczania tras przejazdu karetek pogotowia do miejsc zagrożonych, 
b) wymiany informacji o potrzebach udzielania pomocy przez służbę zdrowia w nagłych wypadkach. 

3) Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w zakresie: 
a) uzgadnianie organizacji ruchu drogowego w rejonie prowadzenia działań w sytuacjach zagrożenia 

pożarowego lub skażenia niebezpiecznymi substancjami chemicznymi, 
b) pomoc w egzekwowaniu poleceń wydanych przez dowodzącego akcją dotyczących ewakuacji          

ludzi z zagrożonego rejonu, usunięcie pojazdów lub innego sprzętu utrudniającego prowadzenie 
działań. 
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Przedsięwzięcia Wykonawcy 

4) zarządcami dróg w zakresie: 
a) uzgadniania objazdów rejonów zagrożonych oraz ich oznakowanie, 
b) wymiany informacji na temat nieprzejezdnych odcinków dróg oraz sposobu ich zamknięcia, 
c) wymiany informacji o sytuacji na drogach oraz informowania użytkowników dróg za pośrednictwem 

środków masowego przekazu; 

 Komendant Powiatowy 
Policji, 

 Komendant Placówki              
Straży Granicznej w Opolu. 5) Placówką Straży Granicznej w Opolu w zakresie: 

a) uzgadniania wspólnych działań porządkowych, 
b) wymiany informacji o sytuacji mającej wpływ na stan bezpieczeństwa i porządku publicznego. 

 

2. Uruchomienie działań zgodnie z „Planem działania Komendanta Powiatowego Policji                           
w przypadku zaistnienia katastrofy lub awarii technicznej”, w tym: 

 

ZAMIESZKI 
WARIANT I – zdarzenie nagłe i dynamiczne bez wcześniejszego rozpoznania zagrożenia 

 

1) Uzyskanie informacji o wystąpieniu strajków, zamieszek (okupacji) obiektu, demonstracji.  

 Komendant Powiatowy 
Policji, 

  ewentualnie siły wsparcia.  

2) Skierowanie w rejon zagrożony patrolu Policji w celu weryfikacji informacji i przeprowadzenia         
wstępnej oceny zagrożenia, tj.: ustalenie przyczyny zamieszek, liczby uczestników, przewidywanego 
kierunku przemieszczania się. 

3) Opracowanie i przekazanie środkom masowego przekazu informacji o zaistniałych utrudnieniach                 
w rejonie zagrożonym. 

4) Wysłanie w rejon zamieszek wszystkich dostępnych sił Policji celem izolacji terenu 

5) Ogłoszenie alarmu przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu w razie  konieczności dla sił 
Samodzielnych Pododdziałów Prewencji Policji (SPPP) i Nieetatowych Oddziałów Prewencji (NOP)  
w celu zapewnienia odpowiednich sił i środków adekwatnych do zagrożenia. 

6) Poinformowanie właściwego miejscowo prokuratora o zaistniałym zdarzeniu.  

7) Przygotowanie decyzji w sprawie powołania sztabu, opracowanie planu działania dowódcy operacji, 
w tym pozyskanie planów rejonu działań z uwzględnieniem dróg dojazdowych i ewakuacyjnych. 

8) Zapewnienie obsady personalnej stanowiska dowodzenia, przygotowanie planu działania dowódcy 
operacji (akcji). 

9) Skierowanie w rejon zamieszek adekwatnych do istniejącego zagrożenia sił i środków Policji. 

10) Organizacja systemu łączności. 

11) Organizacja współpracy i współdziałania. 
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Przedsięwzięcia Wykonawcy 

12) Przystąpienie do działań zaporowych – izolacji terenu objętego zajściami. 

 Komendant Powiatowy 
Policji, 

 ewentualnie siły wsparcia. 

13) Poinformowanie (w obecności prokuratora o konieczności zaprzestania przez nich działań                    
niezgodnych z prawem oraz możliwości podjęcia przez Policję. 

14) Realizacja działań rozpraszających zmniejszających liczebność tłumu. 

15) Przywracanie naruszonego porządku prawnego  oraz zatrzymanie sprawców dokonujących naruszeń  
prawa. 

16) Opracowanie meldunku z działań z opisem przebiegu działań z uwzględnieniem zdarzeń              
nadzwyczajnych, strat w mieniu policyjnym, liczebności użytych sił i środków. 

17) Bieżące dokumentowanie zdarzeń techniką filmową lub fotograficzną. wykonanie dokumentacji             
filmowo-fotograficznej. 

WARIANT II – zagrożenie jest monitorowane przez Policję z uwagi na poprzedzające informacje                      
o ewentualnym zdarzeniu. W tym przypadku przygotowane są adekwatne siły i środki gotowe do 
użycia, powołany jest sztab akcji /operacji/ wyznaczony jest dowodzący działaniami. W zależności           
od eskalacji zachowań podejmowane będą odpowiednie do zagrożenia działania. 

 

1) Skierowanie w rejon zamieszek sił pozostających w dyspozycji dowódcy akcji (operacji). 

 Komendant Powiatowy 
Komendant Policji, 

 ewentualnie siły wsparcia.  

2) Przystąpienie do działań zaporowych – izolacji terenu objętego zamieszkami. 

3) Poinformowanie (w obecności prokuratora o konieczności zaprzestania przez nich działań niezgod-
nych z prawem oraz możliwości podjęcia przez Policję. 

4) Realizacja działań rozpraszających zmniejszających liczebność tłumu. 

5) Przywracanie naruszonego porządku prawnego  oraz zatrzymanie sprawców naruszeń  prawa. 

6) Opracowanie meldunku z działań z opisem przebiegu działań z uwzględnieniem zdarzeń nadzwy-
czajnych, strat w mieniu policyjnym, liczebności użytych sił i środków.  

7) Bieżące dokumentowanie zdarzeń techniką filmową lub fotograficzną. wykonanie dokumentacji             
filmowo-fotograficznej. 

BLOKADY: dróg, obszarów kolejowych i ruchu kolejowego  

1) Uzyskanie informacji o zorganizowanej blokadzie, zgromadzeniu, manifestacji, wiecu, nawiązanie 
kontaktu z organizatorem. 

 Komendant Powiatowy 
Policji, 

 ewentualnie siły wsparcia. 

2) Ustalenie zasad organizacji ruchu drogowego i oznakowania objazdów z właściwymi terytorialnie         
zarządcami dróg. 

3) Opracowanie i przekazanie środkom masowego przekazu informacji o utrudnieniach w ruchu            
drogowym w związku z trwającą blokadą z jednoczesnym wskazaniem wyznaczonych objazdów. 
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Przedsięwzięcia Wykonawcy 

4) Określenie sił i środków niezbędnych do właściwego wykonania zadania, (wsparcia działań Służby 
Ochrony Kolei i Straży Granicznej). 

 Komendant Powiatowy 
Policji, 

 ewentualnie siły wsparcia.  

5) Koncentracja Samodzielnych Pododdziałów Prewencji Policji (NPPP), Sekcji Antyterrorystycznych 
(SAT), Nieetatowych Pododdziałów Prewencji (NPP). 

6) Zapewnienie obiegu informacji o sytuacji. 

7) Organizacja systemu łączności. 

8) Organizacja współpracy i współdziałania. 

9) Włączenie do działań negocjatorów. 

10) Zapewnienie obsady personalnej stanowiska dowodzenia, przygotowanie planu działania dowódcy 
operacji (akcji). 

11) Przygotowanie decyzji w sprawie powołania sztabu, opracowanie planu działania dowódcy operacji, 
w tym pozyskanie planów rejonu działań z uwzględnieniem dróg dojazdowych i ewakuacyjnych. 

12) W razie konieczności - udzielanie pomocy właściwym podmiotom w prowadzeniu negocjacji. 

13) Poinformowanie blokujących o konieczności zaprzestania przez nich działań niezgodnych z prawem 
oraz możliwości podjęcia przez Policję działań odblokowujących. 

14) Poinformowanie osób posiadających immunitet o konieczności opuszczenia przez nich rejonu            
działań. 

15) Usunięcie blokujących oraz sprzętu, którym się posługiwali. 

16) Opracowanie meldunku z działań z opisem przebiegu działań z uwzględnieniem zdarzeń nadzwy-
czajnych, strat w mieniu policyjnym, liczebności użytych sił i środków i przesłanie go do szefa sztabu. 

17) Bieżące dokumentowanie zdarzeń techniką filmową lub fotograficzną. wykonanie dokumentacji fil-
mowo-fotograficzne. 

OKUPACJA I BLOKADA OBIEKTÓW  

5. Uzyskanie informacji o zaistniałej blokadzie (okupacji) obiektu. Skierowanie w rejon obiektu patrolu 
Policji w celu weryfikacji informacji i przeprowadzenia wstępnej oceny zagrożenia, tj.: ustalenie            
organizatora i przyczyny protestu, liczby uczestników, przewidywanego czasu trwania protestu.  

 Komendant Powiatowy 
Policji, 

 ewentualnie siły wsparcia. 6. Opracowanie i przekazanie środkom masowego przekazu informacji o zaistniałych utrudnieniach                      
w rejonie blokowanego obiektu.  
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Przedsięwzięcia Wykonawcy 

7. Nawiązanie kontaktu z administratorem obiektu (kierownikiem urzędu administracji) w celu uzyskania 
niezbędnych informacji dotyczących: rozmieszczenia wyjść ewakuacyjnych z uwzględnieniem       
rozkładu pomieszczeń, danych o liczbie osób przebywających na terenie obiektu (w tym o pracowni-
kach),  funkcjonowania na terenie systemów fizycznej i technicznej ochrony obiektu. 

 Komendant Powiatowy 
Policji, 

 ewentualnie siły wsparcia. 

8. Poinformowanie właściwego miejscowo prokuratora o zaistniałym zdarzeniu oraz spowodowanie jego 
obecności w trakcie działań Policji. 

9. Zapewnienie obiegu informacji o sytuacji. 

10. Organizacja systemu łączności. 

11. Organizacja współpracy i współdziałania. 

12. Włączenie do działań negocjatorów. 

13. Zapewnienie obsady personalnej stanowiska dowodzenia, przygotowanie planu działania dowódcy 
operacji (akcji). 

14. Przygotowanie decyzji w sprawie powołania sztabu, opracowanie planu działania dowódcy operacji, 
w tym pozyskanie planów rejonu działań z uwzględnieniem dróg dojazdowych i ewakuacyjnych. 

15. W razie konieczności - udzielanie pomocy właściwym podmiotom w prowadzeniu negocjacji. 

16. Uzyskanie od administratora (właściciela, zarządcy) obiektu pisemnego wniosku dotyczącego              
przywrócenia na terenie obiektu stanu umożliwiającego normalne funkcjonowanie instytucji. 

17. Skierowanie w rejon obiektu adekwatnych do istniejącego zagrożenia sił i środków Policji. 

18. Poinformowanie (w obecności prokuratora i zarządcy budynku) blokujących o konieczności             
zaprzestania przez nich działań niezgodnych z prawem oraz możliwości podjęcia przez Policję            
działań odblokowujących. 

19. Poinformowanie osób posiadających immunitet o konieczności opuszczenia przez nich rejonu            
działań. 

20. Podjęcie działań odblokowujących. 

21. Opracowanie meldunku z działań z opisem przebiegu działań z uwzględnieniem zdarzeń nadzwy-
czajnych, strat w mieniu policyjnym, liczebności użytych sił i środków i przesłanie go do szefa sztabu. 

22. Bieżące dokumentowanie zdarzeń techniką filmową lub fotograficzną. wykonanie dokumentacji             
filmowo-fotograficznej. 
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   PZK – 21  

Rodzaj 
dokumentu 

PROCEDURA REALIZACJI ZADAŃ 
Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 

Data 2016 r. 

Nazwa  
dokumentu 

 
DZIAŁANIA T – MOBILE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA W ZAKRESIE       

ZAPEWNIENIE CIĄGŁOŚCI ŚWIADCZENIA  (ODTWORZENIA)  USŁUG 
TELEKOMUNIKACYJNYCH  W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH 

 

Podmiot              
opracowujący 

T- Mobile              
Polska Spółka 

Akcyjna 

 
PROCEDURA WOJEWÓDZKA UZGODNIONA PRZEZ WBiZK OUW 

 
I.      Cel procedury 

 Określenie sposobu zapewnienia ciągłości usług telekomunikacyjnych w sytuacjach kryzysowych oraz odtworzenie ciągłości usług 
 w wypadku ich utraty. 

 
 
II.      Lider/ Uczestnicy procedury 
 

Prezes T-Mobile Polska Spólka Akcyjna uprawniony przedstawiciel T-Mobile Polska Spółka Akcyjna. /Kierownik Wojewódzkiego 
Centrum Zarządzania Kryzysowego (WCZK), służby, inspekcje i straże. 
 
 
III.     Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 
 

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury 

 
Wystąpienie potrzeby          
zapewnienia (odtworzenia) 
ciągłości usług telekomu-
nikacyjnych w określonej 
sytuacji kryzysowej. 

 
Utrzymywanie           
(odtworzenie) ciągłości 
usług telekomunikacyj-
nych. 
 

 

 
 ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne                                                   

(Dz.U.2014.243 z późn. zm.). 
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IV. Opis postępowania   
  

Przedsięwzięcia Wykonawcy 

Wariant I - powiadomienie T-Mobile Polska Spółka Akcyjna  przez WCZK:  

1. Powiadomienie przez WCZK przedstawiciela T-Mobile Polska Spółka Akcyjna o zaistnieniu sytuacji 
kryzysowej, wymagającej utrzymania ciągłości świadczenia usług telekomunikacyjnych. 

 Kierownik WCZK. 

2.   Przyjęcie informacji i przesłanie do WCZK formularza: „DANE IDENTYFIKACYJNE” (zał. 43):  

Prezes T-Mobile Polska Spółka  
Akcyjna 

 uprawniony przedstawiciel                  
T-Mobile Polska Spółka Akcyjna 

 

1) dane personalne osoby koordynującej działania służb technicznych na rzecz T-Mobile Polska 
Spółka Akcyjna z numerem telefonu kontaktowego; 

2) lista imienna pracowników T-Mobile Polska Spółka Akcyjna uprawnionych do dostępu do urządzeń, 
wraz z danymi identyfikacyjnymi oraz numerami telefonów; 

3) wykaz sprzętu (środków transportu) wykorzystywanych przez służby techniczne działające na rzecz 
T-Mobile Polska Spółka Akcyjna w obszarze działań ratowniczych; 

4) sposób oznaczenia (identyfikacji) pracowników i środków transportu realizujących zadania na rzecz 
operatora telekomunikacyjnego;  

5) dane dotyczące oczekiwanego wsparcia ze strony struktur zarządzania kryzysowego. 

  3.   Przyjęcie informacji i formularza: „DANE IDENTYFIKACYJNE” (zał. 43) przez przedstawiciela    
WCZK.  Kierownik WCZK. 

  4.   Przekazanie danych zawartych w punkcie 2 do jednostek ratowniczych w zagrożonym rejonie. 

Wariant II - powiadomienie WCZK przez T-Mobile Polska Spółka Akcyjna.:  

1. Powiadomienie przez T-Mobile Polska Spółka Akcyjna przedstawiciela WCZK o zaistnieniu sytuacji 
kryzysowej, wymagającej utrzymania ciągłości świadczenia usług telekomunikacyjnych. 

 Prezes T-Mobile Polska Spółka 
Akcyjna, uprawniony przedsta-
wiciel T- Mobile Polska Spółka 
Akcyjna 

2. Przesłanie do WCZK formularza: „DANE IDENTYFIKACYJNE” (zał. 43):  

1) dane personalne osoby koordynującej działania służb technicznych na rzecz T-Mobile Polska 
Spółka Akcyjna  z numerem telefonu kontaktowego; 

2) lista imienna pracowników T-Mobile Polska Spółka Akcyjna.uprawnionych do dostępu do urządzeń, 
wraz  z danymi identyfikacyjnymi oraz numerami telefonów; 

3) wykaz sprzętu (środków transportu) wykorzystywanych przez służby techniczne działające na rzecz 
T-Mobile Polska Spółka Akcyjna w obszarze działań ratowniczych; 

4) sposób oznaczenia (identyfikacji) pracowników i środków transportu realizujących zadania na rzecz 
operatora telekomunikacyjnego;  

5) dane dotyczące oczekiwanego wsparcia ze strony struktur zarządzania kryzysowego. 
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Przedsięwzięcia Wykonawcy 

  3.   Przyjęcie informacji i formularza: „DANE IDENTYFIKACYJNE” (zał. 43) przez przedstawiciela 
WCZK.  Kierownik WCZK. 

  4.   Przekazanie danych zawartych w punkcie 2 do jednostek ratowniczych w zagrożonym rejonie. 

Działanie w rejonie kryzysu:  

1. Zasady realizacji zadań przez pracowników działających na rzecz T-Mobile Polska Spółka Akcyjna,        
w rejonie prowadzenia działań: 

 Prezes, T-Mobile Polska Spółka 
Akcyjna 

  uprawniony przedstawiciel           
T-Mobile Polska Spółka Akcyjna 

 przedstawiciele struktur          
zarządzania kryzysowego. 

1) utrzymywanie łączności przez pracowników technicznych z osobą koordynującą działania na rzecz 
operatora telekomunikacyjnego; 

2) utrzymywanie łączności przez osobę koordynującą działania na rzecz T-Mobile Polska Spółka 
Akcyjna z lokalnymi strukturami zarządzania kryzysowego. 

2. Realizacja zadań przez pracowników technicznych T-Mobile Polska Spółka Akcyjna  w wypadku 
utraty ciągłości świadczenia usług telekomunikacyjnych - zgodnie z „Planem działania T-Mobile 
Polska Spółka Akcyjna .…….) 

3. Zakończenie działań w trybie kryzysowym - przejście do zwykłych zasad działania. 

 Prezes T-Mobile Polska Spółka 
Akcyjna 

  uprawniony przedstawiciel             
T-Mobile Polska Spółka Akcyjna 

 
UWAGA: 
Pracownicy techniczni realizujący zadania na rzecz podczas wykonywania zadań występują               
z odpowiednimi oznaczeniami oraz identyfikatorami (zał. 43) i okazują je na każde wezwanie 
przedstawicieli struktur zarządzania kryzysowego. 
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PZK – 22 

Rodzaj  
dokumentu 

PROCEDURA REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA 
KRYZYSOWEGO 

Data 
19 stycznia 

2016 r. 

Nazwa  
dokumentu 

DZIAŁANIA WYDZIAŁU ORGANIZACYJNEGO W SYTUACJI  
WYKRYCIA W STAROSTWIE POWIATOWYM  W  KLUCZBORKU 
NARUSZENIA BEZPIECZEŃSTWA TELEINFORMATYCZNEGO 

Podmiot 
opracowujący 

WYDZIAŁ 
ORGANIZACYJNY 

STAROSTWA 
POWIATOWEGO           
W KLUCZBORKU 

 

I. Cel procedury 
 

Określenie sposobu procedury postępowania na wypadek ataku hakerskiego w Starostwie Powiatowym w Kluczborku. 

 

III. Lider/ Uczestnicy procedury 
 

Administrator Danych Osobowych (ADO)+ Starosta Kluczborski, Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI)- Sekretarz Powiatu,                 

Administrator Systemu (AS)- Informatyk, Naczelnik Wydziału Organizacyjnego (NWOR). Pracownicy Starostwa Powiatowego w Kluczborku. 

 

IV. Wejście, wyjście oraz formalne podstawy realizacji procedury 

 

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury 

Niedostępność sieci                        
i systemów 
teleinformatycznych (np. 
poczty, internetu)  
ze względu na naruszenia 
bezpieczeństwa IT. 

Prawidłowa praca 
sieci i systemów 
teleinformatycznych 
Starostwa Powiatowe  
w Kluczborku. 

 Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Kluczborku  - Uchwała Zarządu 
Powiatu w Kluczborku Nr 43/165  z dnia  31 grudnia 2015 r. ,    

-   Zarządzenie Nr 6/2010 Starosty Kluczborskiego z dnia 22 lutego 2010r. w sprawie            
zasad przetwarzania danych osobowych, wprowadzenia polityki bezpieczeństwa systemów 
informatycznych do przetwarzania danych osobowych,  instrukcji zarządzania systemem 
informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych, instrukcji tworzenia kopii 
bezpieczeństwa w systemie informatycznym orazinstrukcji postępowania na wypadek awarii 
systemu informatycznego przy przetwarzaniu danych osobowych w Starostwie Powiatowym                 
w Kluczborku 
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V. Opis postępowania 
 
 

Przedsięwzięcia Wykonawcy 

DZIAŁANIA  

1. Zgłaszanie problemu niedostępności systemów lub naruszenia   bezpieczeństwa IT możliwy          
jest przez: 
1) Administratora Systemu – Informatyk Wydziału Organizacyjnego (OR) 
2) pracownicy Starostwa Powiatowego w Kluczborku, stażyści oraz praktykanci Starostwa Powiatowego        
w Kluczborku. 

 Administrator Systemu (AS) 

 Naczelnik NWOR 

 Pracownicy Starostwa 
Powiatowego w Kluczborku 

2. Zgłoszenie problemu: 

 w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Kluczborku do informatyka tel. 129                           
lub do Naczelnika NWOR tel. wew 111 
 pracownik, stażysta, praktykant posiadający dostęp do systemu informatycznego                         

ma obowiązek przekazać informację o podejrzeniu: informatykowi, Administratorowi 
Bezpieczeństwa Informacji oraz bezpośredniemu  przełożonemu. 

 Informatyk ma obowiązek poinformowania Naczelnika Wydziału Organizacyjnego,                                  
a także Administratora Bezpieczeństwa Informacji. 

 po godzinach pracy do Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Administratora Bezpieczeństwa 
Informacji lub Informatyka 

 

 
 Administrator 

Bezpieczeństwa Informacji 
(ABI) 

 Administrator Systemu (AS) 
 Naczelnik Wydziału 

Organizacyjnego NWOR 

3. Przyjęcie zgłoszenia: 

 przy zgłoszeniu do informatyka – zgłoszenie jest weryfikowane  
i po potwierdzeniu problemu przekazywana jest informacja do Naczelnik Wydziału 
Organizacyjnego NWOR oraz Administratorowi Bezpieczeństwa Informacji (ABI) 

 przy zgłoszeniu po godzinach pracy: 
 Naczelnik Wydziału Organizacyjnego powiadamia Administratora Bezpieczeństwa Informacji 

oraz Administratora Systemu 
 

4. Weryfikacja zgłoszenia: 
Administrator Systemu jest zobowiązany do przeprowadzenia weryfikacji i potwierdzenia naruszenia oraz 
do natychmiastowego poinformowania Naczelnika Wydziału Organizacyjnego NWOR i Administratora 
Bezpieczeństwa Informacji ABI, a także zabezpieczenie dowodu. 

 Administrator Systemu (AS) 
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5. Wykryte naruszenia bezpieczeństwa teleinformatycznego: 
W przypadku potwierdzenia naruszenia Administrator Bezpieczeństwa Informacji ABI decyduje o dalszych 
czynnościach w porozumieniu z Administratorem Systemu oraz Naczelnikiem Wydziału Organizacyjnego 
NWOR. 
W szczególności może: 

 przekazać Administratorowi Danych Osobowych wniosek o poinformowaniu właściwych służb            
lub organów; 

 nakazać komórkom organizacyjnym SP Kluczbork podjęcie odpowiednich działań np.: nakazać 
ochronie fizycznej budynku, podjęcie dodatkowej ochrony mienia lub nakazać pracownikom 
wszystkich Wydziałów natychmiastowe wyłączenie komputerów. 

 Polecić zabezpieczenia mienia dowodowego; 

 Wnioskować do Administratora Danych osobowych o nałożenie kar dyscyplinarnych na osoby 
winne naruszenia bezpieczeństwa lub przekroczenia uprawnień.  

 Administrator Danych 
Osobowych (ADO) 

 Administrator 
Bezpieczeństwa Informacji 
(ABI) 

 Administrator Systemu (AS) 
 Naczelnik Wydziału 

Organizacyjnego NWOR 

6. Działanie pracownika: 
Niezależnie  od powyższego pracownik powinien podjąć niezbędne czynności dla powstrzymania 
niepożądanych skutków zaistniałego naruszenia o ile jest taka możliwość, dbałości o mienie pracodawcy, 
dbanie o dobro zakładu konieczność usuwania awarii oraz w interesie publicznym podjąć wszelkie 
niezbędne działania zgodnie z kodeksem pracy.  

 Pracownicy Starostwa 
Powiatowego w  Kluczborku 
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10.2. Organizacja łączności między podmiotami                           

realizującymi zadania z zakresu Zarządzania Kryzysowego 

          
Skuteczną realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego związanych z obiegiem in-

formacji oraz skutecznym zarządzaniem i kierowaniem działaniami w sytuacjach 

kryzysowych na terenie powiatu kluczborskiego zapewniają poniższe systemy łączności:  

1. telefoniczna łączność przewodowa, 

Dostęp do publicznej sieci telekomunikacyjnej (PSTN) umożliwiającej realizację usług             

powszechnych - komutowanych. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego dysponuje 

linią telefoniczną Starostwa na zewnątrz i wewnętrzną. W ramach usług powszechnych              

centrala telefoniczna Starostwa zapewnia także usługi typu fax. 

2. system łączności komórkowej,  

3. łączność radiowa w sieciach radiowych Wojewody, 

4. łączność radiowa i telefoniczna Policji oraz Straży Pożarnej. 

W organizacji łączności możemy wyróżnić trzy obszary: 

 Łączność powiadamiania 

dotyczy możliwości przekazania informacji o zdarzeniu osobom funkcyjnym czyli staroście, 

pozostałej kadrze kierowniczej, naczelnikom wydziałów Starostwa Powiatowego                       

w Kluczborku, kierownicy jednostek organizacyjnych Starostwa Powiatowego  w Kluczborku, 

członków Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, a także osoby z komórek organi-

zacyjnych   w Urzędach gmin wykonujące zadania z zakresu zarządzania  kryzysowego -  

gminne służby dyżurne  

- oraz w razie konieczności  inne osoby funkcyjne pozostałych instytucji zlokalizowanych                           

w powiecie. 

Powiadamianie osób funkcyjnych realizujących zadania w zakresie zarzadzania kryzysowego 

w  ustalonych grup osób wymienionych jak wyżej odbywa się za pośrednictwem Terminala-

DTG-53 (komunikator SMS – przekazywanie komunikatów o mogących wystąpić 

zagrożeniach.  

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Kluczborku dysponuje m.in. spisem                

numerów telefonów stacjonarnych i komórkowych osób funkcyjnych Starostwa   Powiatowego 

oraz członków Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Kluczborku.  

Łączność kierowania dotyczy kierowania działaniami podczas prowadzenia działań własnymi 

zasobami, głównie w terenie. Na poziomie Starostwa dotyczy osób funkcyjnych urzędu                 

oraz pracowników urzędu biorących bezpośredni udział w akcji. Do tego celu wykorzystuje                        

się łączność komórkową. 

Łączność współdziałania - zorganizowana została dla zapewnienia potrzeb zarządzania 

kryzysowego, w celu przekazywania informacji na jednym wspólnym, wydzielonym kanale 
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radiowym, pomiędzy PCZK w Kluczborku oraz służbami dyżurnymi w gminach. Sieć radiowa 

zarządzania Wojewody Opolskiego w skład której wchodzą: stacja radiowa WCZK OUW,          

stacja PCZK w Kluczborku oraz stacje Gminnych służb ZK powiatu kluczborskiego. 

                  W sieci tej występują relacje: „Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego” na kanale 32. Ponadto sieć może być 

wykorzystywana do prowadzenia korespondencji bieżącej w relacji: powiat – gminy danego 

powiatu oraz powiat – powiat po uzyskaniu zgody stacji wojewódzkiej. Łączność z gminami 

odbywa się na kanale roboczym powiatu kluczborskiego 53.  

Sieć radiotelefoniczna funkcjonuje: 

-   w godzinach pracy urzędu - w sytuacji „normalnej”, 

-   całodobowo (do odwołania) - w sytuacjach kryzysowych. 

Sprawność sieci kontroluje się poprzez nawiązywanie łączności w sieci zarządzania wojewo-

dy,   w relacjach: 

     -    Starostwo Powiatowe w Kluczborku (PCZK) - Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowe-

go i PCZK  - gminy powiatu.  

Sprawność sieci radiowej kontrolowana jest raz w tygodniu, w dniu wyznaczonym do przepro-

wadzenia kontroli sprawności sieci radiowych. W przypadku, gdy dzień wyznaczony jest wolny 

od pracy, łączność sprawdzana jest w następnym dniu pracy. 

Sieć ostrzegania i alarmowania, w skład której wchodzą stacje radiowe central 
alarmowych do uruchamiania syren alarmowych. 
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Systemy informatyczne: 

1)   Internet np.Pogodynka.pl , www.meteo.pl , www.burze.dzis.net , 

www.gddkia.gov.pl , www.lasy.gov.pl, www.czk.pl, www.powiatkluczborski.pl (link PCZK) 

2)   Specjalistyczne oprogramowanie prognostyczno-planistyczne: 

              – baza Arcus 2005, 

3) Systemu raportowania o zdarzeniach i zagrożeniach przekazywanych z PCZK              
do   WCZK w jednolitym systemie Centralnej Aplikacji Raportującej (CAR) 

 

Łączność pomiędzy PCZK, a służbami dyżurnymi w gminach oraz WCZK OUW, a także             

innymi powiatowymi centrami zarządzania kryzysowego nawiązywana jest również poprzez 

systemy informatyczne. Spis adresów e-mail powyższych instytucji znajduje się w PCZK              

w Kluczborku. 

          Schemat organizacji łączności 

A

.

.

STAŁY  DYŻUR

Schemat Schemat oorganizacji rganizacji łąłącznocznośści  ci  

ŁąŁącznocznośćść radiowa radiowa 

OUWOUW

poczta elektroniczna     poczta elektroniczna     

internetinternet

TelefoniaTelefonia

komkomóórkowarkowa

LegendaLegenda

ŁąŁącza  cza  

Operatora Operatora 

TelekomunikacyjnegoTelekomunikacyjnego

ŁąŁącza  cza  MSWiAMSWiA

ŁąŁącza MONcza MON

WZZK

WCZKWCZK
--SSąąsiedzisiedzi

WCZKWCZK

PCZK

GCZK

ELEMENTY SWAELEMENTY SWA

Dyspozytorzy Dyspozytorzy 

zespolonych szespolonych słłuużżb, b, 

inspekcji, strainspekcji, strażżyy

RCBRCB

Administracja 

niezespolona

 

 

http://www.pogodynka.pl/
http://www.meteo.pl/
http://www.burze.dzis.net/
http://www.gddkia.gov.pl/
http://www.lasy.gov.pl/
http://www.czk.pl/
http://www.powiatkluczborski.pl/
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10.3. Organizacja systemu monitorowania zagrożeń,  

         ostrzegania i alarmowania 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                   INFORMACJE   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             MELDUNKI 
 
 
                                                                                                      
                                                              ZADANIA 
 
 
 
 

 

 

  

 
STAROSTA  

KLUCZBORSKI 

POWIATOWY ZE-
SPÓŁ ZARZĄDZANIA 

KRYZYSOWEGO 

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE 
PRZYJMUJĄCE ZGŁOSZENIA NA 

NUMERY ALARMOWE 
1) WCPR 

1) PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA  
        

2) POLICJA                         
                          

3) POGOTOWIE ENERGETYCZNE  
 

4) POGOTOWIE GAZOWE 
 

5) POGOTOWIE WODNO-KAN.  – 
Gm. Kluczbork i Lasowice Wielkie 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ZAGROŻENIE 
 

WCZK 
 

JEDNOSTKI 
SYSTEMU PAŃ-

STWOWEGO 
RATOWNICTWA   
MEDYCZNEGO 

999 
 
 
 

WYDZIAŁ SPRAW                
OBYWATELSKICH                             

I ZARZĄDZANIA                     

KRYZYSOWEGO 

112 
 998 

 
997 

 
991 

 
992 

 
994 

 

MEDIA: 
1) TVP OPOLE 
2 RADIO OPOLE 
3) TELEWIZJA KABLOWA             

W KLUCZBORKU , BYCZYNIE 

POWIATOWE        
CENTRUM             

ZARZĄDZANIA          

KRYZYSOWEGO 

POWIATOWA ADMINISTRACJA 
ZESPOLONA, JEDNOSTKI OR-
GANIZACYJNE POWIATU 

 
INNE PODMIOTY 

1) WOJEWÓDZKI ZARZĄD MELIORACJI I 
URZĄDZEŃ WODNYCH W KLUCZBORKU 

2) REJON W KLUCZBORKU GDDKIA 
3) WOJEWÓDZKI ZARZĄD DRÓG                         

W OLESNIE, 
4) WOEWÓDZKI INSPEKTORAT ROŚLIN           

I NASIENNICTWA W KLUCZBORKU, 
5) Nadleśnictwa, LZD SIEMIANICE, ITP. 

 

LUDNOŚĆ 
KOMUNIKATY 
OSTRZEŻENIA 
TELEFONY 
SYRENY ALARMOWE 
URZĄDZENIA 
     GŁOŚNOMÓWIĄCE 
OBWIESZCZENIA 
PLAKATY, ULOTKI 
 

BURMISTRZOWIE, 
WÓJT 

  

 
GMINNE  ZESPÓŁY ZARZĄDZA-

NIA KRYZYSOWEGO 

 

BURMISTRZOWIE, 
WÓJT 

  
GMINNE SŁUŻBY 

DYŻURNE 
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Monitorowanie zagrożeń i zdarzeń zagrażających zdrowiu lub życiu mieszkańców            

powiatu kluczborskiego, bezpieczeństwu ich mienia oraz ochronie środowiska realizowane   

jest przez wszystkie inspekcje, służby i straże oraz instytucje, zgodnie z ich ustawowymi             

kompetencjami i zadaniami statutowymi. 

 

Główne przedsięwzięcia w tym zakresie to: 

1) zbieranie, ewidencja, analizowanie i ocena danych o zdarzeniach zaistniałych                 

na obszarze powiatu kluczborskiego, związanych z rozwojem cywilizacyjnym             

lub działaniem sił natury; 

2) prognozowanie rozwoju powstałego zagrożenia; 

3) prowadzenie komputerowo wspomaganej analizy i oceny sytuacji zagrożenia                   

na podkładzie mapy cyfrowej powiatu; 

4) posiadanie dostępu do pełnej i aktualnej informacji o infrastrukturze drogowej, 

komunikacyjnej, energetycznej, komunalnej itp. na obszarze powiatu; 

5) przesyłanie danych z baz danych (zbiorów) poszczególnych służb zgodnie z ustaloną 

częstotliwością; 

6) rejestrowanie i ewidencjonowanie meldunków z zaistniałych pożarów, wypadków, 

katastrof technicznych, chemicznych, ekologicznych i innych zgodnie z potrzebami. 

Podmioty prowadzące monitoring zagrożeń i zdarzeń przekazują informacje                    

w tym  zakresie zgodnie z ustaleniami, do określonych służb, inspekcji i straży oraz podmiotów 

współdziałających w zakresie ich likwidacji, w ramach rutynowych działań profilaktycznych             

czy  ratowniczych.  

Natomiast w przypadku, gdy zagrożenie lub zdarzenie nosi znamiona sytuacji kryzysowej, 

wyniki od wszystkich monitorujących przekazywane są obligatoryjnie do Powiatowego              

Centrum Zarządzania Kryzysowego. 

W zależności od rodzaju zagrożenia (zdarzenia) informowany jest o sytuacji Starosta              

Kluczborski oraz Wicestarosta – Szef Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, którzy 

podejmują decyzję o uruchomieniu Zespołu (w składzie determinowanym rozwojem sytuacji,          

z ewentualnym rozszerzeniem o inne osoby spoza Zespołu – ekspertów, specjalistów) – 

zgodnie z zarządzeniem Nr 15/2009 Starosty Kluczborskiego  z dnia   12 marca 2009 roku               

w sprawie powołania Powiatowego Zespołu  Zarządzania  Kryzysowego. 

Poniżej przedstawiono tabelę z poszczególnymi zagrożeniami i służbami je monitorującymi. 
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Rodzaj monitoringu 
Służba prowadząca mo-

nitoring 
UWAGI 

 

Monitoring wypadków                    
w komunikacji             
kolejowej 

 

Polskie Koleje                 
Państwowe Polskich     
Linii Kolejowych S.A. 
Zakładu Linii Kolejo-
wych w Opolu 

 

PCZK otrzymuje informację od  dyżurnego Powiatowego           
Stanowiska Kierowania KP PSP w Kluczborku.   
Służby PKP są zobowiązane informować o wszelkich wypad-
kach i katastrofach kolejowych, które  w konsekwencji wiążą 
się  z wypadkiem masowym, powstaniem poważnej awarii w 
transporcie z uwolnieniem środków  chemicznych lub wystą-
pieniem zdarzenia radiacyjnego PSK PSP. 

 

Monitoring hydrome-
teorologiczny 

 

Dyrektor Instytutu           
Meteorologii                                      
i Gospodarki Wodnej           
Państwowy Instytut           
Badawczy we Wrocławiu 

 

PCZK otrzymuje z WCZK  komunikaty ostrzegawcze                                  
i alarmowe o zagrożeniach hydrometeorologicznych opraco-
wanych przez IMGW. 

 

Monitoring stanu   
sanitarno-
epidemiologicznego 

 

Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny 

 

PCZK otrzymuje od PSSE informacje o występujących              
ogniskach zachorowań lub zatruciach zbiorowych oraz innych 
zagrożeniach sanitarnych i epidemiologicznych. 

 

Monitoring                
środowiska 

 

Opolski Wojewódzki  
Inspektor Ochrony          
Środowiska 

 

Wdział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Starostwa 
Powiatowego w Kluczborku  otrzymuje informacje                          
z monitoringu środowiska prowadzone na terenie powiatu 
kluczborskiego przez  WIOŚ. 

 
Monitoring chorób 
zakaźnych zwierząt 

 
Powiatowy Lekarz            
Weterynarii 

 
PCZK otrzymuje od PLW informacje o występujących choro-
bach zakaźnych zwierząt. 

 
Monitoring stanu             
Zbiornika Retencyjnego 
Kluczbork 
Zbiornika Retencyjnego 
Biskupice – Brzózki, 
 

 
Burmistrz Kluczborka 
Burmistrz Byczyny 
 

 
  PCZK otrzymuje  informacje od stanowisk d.s.  zarządzania   
  kryzysowego lub komórki organizacyjnej prowadzącejj   
  monitoring  w UM  Byczynie i Kluczborku.   

 
Wypadki   komunikacyj-
ne w transporcie dro-
gowym,   jeśli poszko-
dowanych jest więcej 
niż 3 osoby 

 
Komendant Powiatowy 
Państwowej Straży           
Pożarnej,  
Komendant Powiatowy 
Policji 

 
Doraźne informacje o występujących wypadkach. 

 
Monitoring zagrożeń 
bezpieczeństwa                 
i porządku publicznego 

 
Komendant Powiatowy 
Policji 

 
Doraźne informacje o występujących wypadkach. 

 
Monitoring awarii          
przemysłowych 

 
Komendant Powiatowy 
Państwowej Straży           
Pożarnej  

 
Doraźne informacje o występujących awariach. 

 
Monitoring katastrof 
budowlanych 

 
Komendant Powiatowy 
Państwowej Straży           
Pożarnej, Powiatowy 
Inspektor Nadzoru          
Budowlanego 

 
Doraźne informacje o występujących katastrofach. 

 
Monitoring rozległych 
pożarów 

 
Komendant Powiatowy 
Państwowej Straży          
Pożarnej, 

 
Doraźne informacje o występujących pożarach. 

 
Monitoring bezpieczeń-
stwa leków i urządzeń 
medycznych 

 
Opolski Wojewódzki  
Inspektor Farmaceutyczny 

 
Doraźne informacje o występujących zagrożeniach do WCZK. 
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Podmioty prowadzące monitoring zagrożeń i zdarzeń przekazują ich wyniki, zgodnie                         

z wzajemnymi ustaleniami, do określonych służb, inspekcji i straży oraz podmiotów                 

współdziałających w zakresie ich likwidacji, w ramach rutynowych działań profilaktycznych             

czy ratowniczych. Natomiast w przypadku, gdy zagrożenie lub zdarzenie nosi znamiona              

sytuacji  kryzysowej, wyniki od wszystkich monitorujących przekazywane są obligatoryjnie     

dodatkowo do Powiatowego  Centrum  Zarządzania Kryzysowego.  

Wszelkie informacje uzyskane z monitoringu zagrożeń mogą być podstawą do ostrzegania                  

i alarmowania ludności. Na podstawie niektórych informacji Starosta Kluczborski wszczyna 

procedurę ostrzegania w sposób obligatoryjny. Przykładami specyficznego działania                

jest  rutynowe ostrzeganie i alarmowanie w sytuacjach związanych ze zjawiskami               

hydrometeorologicznymi (SPO – 6), informowanie o przekroczeniach dopuszczalnych          

lub alarmowych poziomów substancji niebezpiecznych w powietrzu albo o możliwości takich 

przekroczeń (SPO – 5), oraz przekazywanie ludności informacji wyprzedzającej                                

o zdarzeniu radiacyjnym (SPO – 2 ) . 

W pozostałych sytuacjach wymagających alarmowania i ostrzegania ludności realizowana            

jest procedura ostrzegania i alarmowania ludności (SPO – 7). 

 
Na terenie powiatu kluczborskiego tworzy się System Wczesnego Ostrzegania                 

o zagrożeniach (SWO) oraz System Wykrywania i Alarmowania (SWA). Po wprowadzeniu 

wyższych stanów gotowości obronnej lub stanów nadzwyczajnych SWO wchodzi w skład 

SWA jako jego integralna część.  

Przyjęto zasadę,  że informacje ostrzegania i alarmowania  do prowadzących działania 

przekazywane są za pośrednictwem Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego             

do PCZK,  a PCZK  jednostek organizacyjnych Powiatu Kluczborskiego oraz do służb dyżur-

nych gmin. W przypadku gdy istotne informacje związane z ostrzeganiem                                      

i alarmowaniem przekazywane są pomiędzy uczestnikami akcji, muszą one docierać również 

do  Starosty za pośrednictwem PCZK.  

 

Jednocześnie system wczesnego ostrzegania (SWO) oraz system wykrywania  i alarmowania 

(SWA) wchodzi w skład wojewódzkiego systemu wykrywania i alarmowania,  a ten wchodzi               

w skład krajowego systemu wykrywania i alarmowania zdefiniowanego w rozporządzeniu                      

Rady Ministrów z dnia 07 stycznia 2013 r. w sprawie systemów  wykrywania skażeń                     

i właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 r., poz. 96).  

 

Do głównych zadań realizowanych w ramach działania systemów należą:  

1) Głównymi celami SWO są: 
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a. ostrzeganie i alarmowanie ludności o zbliżającym się niebezpieczeństwie na tyle wcześnie, 

aby było możliwe  podjęcie działań ograniczających potencjalne straty; 

b. informowanie o zalecanych zasadach postępowania (zachowania się) obywateli w sytuacji 

określonego zagrożenia. 

 

W skład Systemu Wczesnego Ostrzegania dla Powiatu Kluczborskiego wchodzą: 

 Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Kluczborku (PCZK); 

 Gminne Centra Zarządzania Kryzysowego (GCZK) lub komórki organizacyjne urzędów 

miejskich i gminnego właściwe w sprawach zarządzania kryzysowego, jeżeli GCZK nie są 

utworzone ; 

 Stanowisko Kierowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku; 

 Stanowisko Kierowania Komendy Powiatowej Policji w Kluczborku; 

 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kluczborku; 

 Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kluczborku; 

 wytypowane zakłady, których służby dyspozytorskie będą przekazywać informacje                    

o nadzwyczajnych zagrożeniach.  

 

Jednostki i instytucje wchodzące w skład  Systemu Wczesnego Ostrzegania  zobowiązane                

są do wymiany informacji uzyskanych w toku własnej działalności statutowej, mających           

bezpośredni lub pośredni związek z wystąpieniem zagrożeń ludności lub środowiska.                   

Włączenie jednostek i instytucji do Systemu Wczesnego Ostrzegania nie zmienia                      

ich służbowego podporządkowania i zakresu realizowanych zadań. 

2. Do zadań realizowanych przez SWA należy: 

 wykrywanie, rozpoznawanie i monitorowanie zagrożeń, umożliwiające natychmiastowe 

stwierdzenie wzrostu zagrożenia w oparciu o przyjęte normy  i standardy krajowe; 

 określanie stopnia skażenia i  zakażenia produktów żywnościowych, wody, powietrza              

i gleby; 

 oznaczanie stref niebezpiecznych; 

 wstępna prognoza skutków zagrożeń; 

 przekazywanie danych o zagrożeniach (w tym skażeniach) do jednostek nadrzędnych, 

podległych i współdziałających; 

 przekazywanie komunikatów i sygnałów alarmowych dla ludności oraz powiadamianie sił 

ratowniczych; 

 określanie skutków zdarzeń oraz prognozowanie ich rozwoju; 

 informowanie ludności o zalecanych sposobach postępowania; 



 

565 
 

 opracowywanie wniosków i propozycji dla organów kierowania  

w powiecie; 

 wymiana informacji z sąsiednimi powiatami (gminami) i innymi jednostkami organizacyj-

nymi według przyjętych procedur. 

 

W skład Systemu Wykrywania i Alarmowania w powiecie kluczborskim wchodzą: 

na szczeblu powiatowym: 

 - Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego w Kluczborku (PZZK), 

 - Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Kluczborku (PCZK), 

 - Stanowisko Kierowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej                     

              w Kluczborku, 

 - Stanowisko Kierowania Komendy Powiatowej Policji w Kluczborku, 

 - Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kluczborku, 

 - Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kluczborku, 

 

na szczeblu gminnym: 

 - Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego (GZZK), 

           - Gminne Centra Zarządzania Kryzysowego (GCZK) lub komórki   

             organizacyjne urzędów miejskich i gminnego właściwe w sprawach  zarządzania  

              kryzysowego, jeżeli GCZK nie są utworzone ; 

 - Punkty  (Posterunki) Alarmowania, 

 - OSP w Gminach, 

 - wytypowane zakłady, których służby dyspozytorskie będą przekazywały informacje                

             o nadzwyczajnych zagrożeniach. 

    

               Ponadto skład SWA uzupełniają jednostki organizacyjne (formacje OC) dodatkowo włączone 

aktami prawa miejscowego stanowionego przez właściwy organ administracji publicznej (szefa 

OC), zależnie od rodzaju i charakteru zagrożeń dla gminy.  

Zadania Centrum Dyspozycyjnego SWA i SWO w powiecie wykonuje Powiatowe 

Centrum Zarządzania Kryzysowego (PCZK). 

Starosta Kluczborski – poprzez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego – 

współdziała ze środkami masowego przekazu w zakresie przekazywania komunikatów 

ostrzegawczych. 

       Koordynację działań w ramach systemów przejmuje Powiatowe Centrum Zarządzania   

Kryzysowego.  
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Starosta Kluczborski – poprzez Powiatowego Rzecznika Starosty Kluczborskiego             

oraz  Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego – współdziała ze środkami masowego 

przekazu.  

 

Za przygotowanie elementów organizacyjnych systemów do realizacji zadań                

odpowiedzialne są w zakresie swoich kompetencji organy i jednostki organizacyjne                       

je tworzące, w szczególności przez działania planistyczne, organizacyjne i szkoleniowe           

dotyczące: 

1) aktualizacji danych o potencjalnych źródłach zagrożeń w ramach Powiatowego Planu 

Zarządzania Kryzysowego; 

2) doskonalenia procedur podnoszenia gotowości tych systemów – stosownie do poziomu 

zagrożeń; 

3) doskonalenia sposobów i procedur współdziałania w zakresie monitoringu, prognozowania, 

rozpoznawania i oceny sytuacji zagrożeń; 

4) organizacji i utrzymania łączności oraz wymiany informacji o zagrożeniach                              

w warunkach pokoju lub stanach nadzwyczajnych; 

5) tworzenie warunków do preferencyjnego przekazu informacji w systemach; 

6) organizowanie szkoleń i doskonalenie osób funkcyjnych w zakresie wiedzy o właściwościach 

źródeł zagrożeń, systemów ochrony przed zagrożeniami, sposobów  i metodyki dokonywania 

pomiarów, oceny sytuacji, usuwania skutków oraz prawnych rozwiązań ochrony przed 

zagrożeniami; 

7) organizowanie oraz prowadzenie ćwiczeń i treningów sprawdzających i doskonalących 

funkcjonowanie tych systemów i procedur oraz udział w takich ćwiczeniach i treningach. 

 

W przypadku zakłóceń lub uszkodzeń w sieci teleinformatycznej zarządzania powiatem 

i telekomunikacyjnej użytku publicznego, należy wykorzystywać do przekazywania sygnałów 

alarmowych i informacji o zagrożeniach wewnętrzne sieci radiotelefoniczne i telefoniczne           

Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i Komendy Powiatowej Policji.                          

W przypadku utraty zdolności do wykonywania zadań przez Powiatowe Centrum Zarządzania 

Kryzysowego w miejscu stałego pobytu, jego zadania przejmuje zapasowe stanowisko                    

z pozostałą do dyspozycji obsadą, wzmocnioną pracownikami wydziałów i biur Starostwa              

Powiatowego w Kluczborku. 

 

         Rozwinięcie Systemu Wykrywania i Alarmowania (SWA) w powiecie kluczborskim  obej-

muje systemy funkcjonujące lub uruchamiane i rozwijane w ramach jednolitego Krajowego  

Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania, w celu zapobieżenia skutkom katastrofy natural-

nej, awarii technicznej lub działaniom terrorystycznym, mogącym spowodować wystąpienie 
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skażeń chemicznych, biologicznych lub promieniotwórczych, a także w przypadku wprowa-

dzenia wyższych stanów gotowości obronnej lub stanu nadzwyczajnego  oraz w przypadku 

wprowadzania ćwiczeń i treningów sprawdzających i doskonalących funkcjonowanie systemu. 
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                                          SCHEMAT ORGANIZACYJNY SWO ORAZ OBIEGU INFORMACJI 

                   

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAROSTA KLUCZBORSKI 

  - SZEF OBRONY CYWILNEJ POWIATU 

 

CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZY-

SOWEGO  

WOJEWODY OPOLSKIEGO 

CENTRUM ZARZĄ-

DZANIA KRYZYSO-

WEGO 

GMIN  POWIATU 

KLUCZBORSKIEGO 

ORAZ  POWIATÓW 

SĄSIEDNICH 

 

LEGENDA: 

                     - koordynacja i współdziałanie 

                     - obieg informacji 

                     - elementy miasta i województwa 

 

 

Komenda Powiatowa                

Państwowej Straży Pożarnej         998      

Komenda Powiatowa Policji          997  

Centrum  Powiadamiania  Ratunkowego 112                                

Opolskie Centru Ratownictwa Medycznego 999 

 

 

                             

 

  

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny 

 

 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii 

 

Lokalne media: 

1) PR „OPOLE” Oddział Kluczbork 

2) NTO –oddział Kluczbork 

3) Kluczborska Telewizja Kablowa 

4) Kulisy Powiatu 

 

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wod-

nych w Opolu  

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wod-

nych w Opolu  

 Oddział w Kluczborku 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej         we 

Wrocławiu  -  Zarząd Zlewni Środkowej Odry Odci-

nek Opolski 

POWIATOWY  ZESPÓŁ  ZARZĄDZANIA 

KRYZYSOWEGO 

POWIATOWE   CENTRUM  ZARZĄDZANIA 

KRYZYSOWEGO 

 

INSPEKCJE WOJEWÓDZKIE: 

- SANITARNA 

- WETERYNARYJNA 

Zakłady pracy   stosujące                         

w produkcji lub przechowujące niebez-

pieczne środki chemiczne (NSCh)  

 

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT 

OCHRONY ŚRODOWISKA 
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ORGANIZACYJNY SWA ORAZ OBIEGU INFORMACJI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAROSTA KLUCZBORSKI - SZEF 

OBRONY CYWILNEJ POWIATU 

 

 

CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZY-

SOWEGO  

WOJEWODY OPOLSKIEGO 

CENTRUM ZA-

RZĄDZANIA KRY-

ZYSOWEGO 

SĄSIADÓW 

LEGENDA: 
 

                     - koordynacja i współdziałanie 

                    

                     - obieg informacji 

 

 

 

INSPEKCJE WOJEWÓDZKIE:  

 

SANITARNA 

 

WETERYNARYJNA 

 

STANOWISKO KIEROWANIA 

 

KOMENDA POWIATOWA POLICJI 

            URZĄDZENIA NAGŁAŚNIAJĄCE 

      TELEWIZJA REGIONALNA 

     TELEWIZJA KABLOWA 

REGIONALNE ROZGŁOŚNIE RA-

DIOWE 

 

OPERATORZY SIECI 

TELEFONICZNYCH 

 

POWIATOWE  INSPEKCJE: 

SANITARNA 

WETERYNARYJNA 

 

POWIATOWE 

 CENTRUM                  

ZARZĄDZANIA           

KRYZYSOWEGO  

 

POWIATOWE STANOWISKO KIEROWANIA 

KP PSP 

URZADZENIA NAGŁAŚNIAJĄCE  

 

 

SZEFOWIE OC GMIN -GMINNE SYS-

TEMY ALARMOWANIA,  - SYRENY,  RU-

CHOME URZĄDZENIA NAGŁAŚNIAJĄCE 
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10.4. Zasady informowania ludności o zagrożeniach  

   i sposobach postępowania na wypadek zagrożeń 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAROSTA          

KLUCZBORSKI 

POWIATOWE CENTRUM 
ZARZĄDZANIA  

KRYZYSOWEGO 
 

PUNKT INFROMACYJNY 
DLA LUDNOŚCI 

MIESZKAŃCY 

SYSTEM 

RADIOWYCH URZĄDZEŃ 
STEROWANIA SYRENAMI 

ALARMOWYMI 

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH 
ZARZĄDZANIAKRYZYSOWEGO I 

PROMOCJI ZDROWIA STAROSTWA 
POWIATOWEGO 

 
 
 

POWIATOWY ZESPÓŁ 
 

 ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 

 

KONFERENCJE 
PRASOWE 

 

GMINY  

WOJEWÓDZKIE CENTRUM 
ZARZĄDZANIA 

KRYZYSOWEGO 

 

RUCHOME URZĄDZENIA 

NAGŁAŚNIAJĄCE 

TELEWIZJA 

RADIO 

PRASA 

ULOTKI, PLAKATY 

TELEFONIA CYFROWA 
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Realizacja informowania ludności o zagrożeniach prowadzona jest za pomocą             

następujących środków: 

1) instrukcji postępowania w razie zaistnienia zagrożenia, opracowywanych                                  

i dystrybuowanych przez organy administracji publicznej; 

2) instrukcji postępowania w razie zaistnienia zagrożenia w formie elektronicznej,                

za pośrednictwem ogólnie dostępnych łączy telekomunikacyjnych (internetowych),     

na stronach organów administracji publicznej; 

3) instrukcji, poradników, ulotek, plakatów i innych publikatorów informujących                       

o zagrożeniach, sposobach zapobiegania i postępowania w razie ich wystąpienia, 

opracowywanych przez organy administracji publicznej, organy służb, inspekcji, straży 

oraz innych podmiotów realizujących zadania w zakresie ochrony ludności; 

4) komunikatów informujących o zagrożeniach, sposobach zapobiegania i postępowania 

w razie ich wystąpienia, podawanych w środkach masowego przekazu. 

 

 

Rodzaje środków informowania ludności, w tym ostrzegania i alarmowania. 

 

Informowanie ludności, w tym ostrzeganie i alarmowanie o zagrożeniach prowadzone 

jest za pomocą następujących środków: 

1) dźwiękowych sygnałów alarmowych; 

2) komunikatów ostrzegawczych i alarmowych nadawanych za pośrednictwem lokalnych 

środków masowego przekazu, ze szczególnym uwzględnieniem rozgłośni radiowych           

i telewizyjnych oraz portali internetowych; 

3) komunikatów przekazywanych za pośrednictwem stałych urządzeń nagłaśniających, 

zwłaszcza w zakładach pracy oraz obiektach użyteczności publicznej; 

4) komunikatów przekazywanych za pośrednictwem ruchomych urządzeń 

nagłaśniających, ze szczególnym uwzględnieniem pojazdów służb, inspekcji i  straży; 

5) komunikatów przekazywanych z wykorzystaniem nowoczesnych systemów 

teleinformatycznych: 

a) w radiofonii – RDS (Radio Data System), 

b) w telewizji – telegazeta, 

c) w telefonii cyfrowej (komórkowej i stacjonarnej) – SMS (Short Message Sernice). 
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Zasady koordynacji przepływu informacji o zagrożeniach i zdarzeniach. 

 

Na terenie powiatu kluczborskiego w przypadku uzyskania informacji o możliwości          

wystąpienia lub wystąpieniu zagrożenia dla ludności podmiot, który ją uzyskał informuje                

o tym fakcie Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego. Powiatowe Centrum Zarządzania 

Kryzysowego powiadamia właściwe służby dyżurne gmin, których zagrożenie dotyczy          

oraz powiadamia WCZK  oraz Szefa PZZK i Starostę Kluczborskiego. 

Jednocześnie w przypadku uzyskania informacji o możliwości wystąpienia                     

lub wystąpieniu zagrożenia dla ludności na terenie powiatu kluczborskiego przez Wojewódzkie 

Centrum Zarządzania Kryzysowego (WCZK), powiadamia ono właściwy organ administracji 

publicznej, równocześnie WCZK przekazuje uzyskaną informację do gminnych służb           

dyżurnych naszego powiatu, których zagrożenie dotyczy oraz powiadamia PCZK                       

oraz  Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RBC). 

 

Właściwe organy administracji publicznej, zgodnie z zakresem realizowanych zadań dokonują 

sprawdzenia wiarygodności uzyskanej informacji. 

W zależności od skali zagrożenia, właściwy organ administracji publicznej podejmuje decyzję 

o uruchomieniu procedury informowania, ostrzegania lub alarmowania, określonej w planie 

zarządzania kryzysowego. 

Właściwym organem administracji publicznej w zakresie uruchomienia procedury                

informowania, ostrzegania lub alarmowania jest: 

1) wójt, burmistrz (prezydent miasta) – w przypadku zagrożeń nie przekraczających 

obszaru gminy; 

2) starosta – w przypadku zagrożeń obejmujących obszar więcej niż jednej gminy; 

3) wojewoda – w przypadku zagrożeń obejmujących obszar więcej niż jednego powiatu; 

4) Szef Obrony Cywilnej Kraju – w przypadku zagrożeń obejmujących obszar więcej           

niż jednego województwa. 

 

Elementy składowe komunikatu o zagrożeniu. 

 

Komunikaty dzieli się na: 

1) informacyjne – zawierające informacje o sposobach zapobiegania zagrożeniom, 

sposobach postępowania na wypadek powstania zagrożenia oraz po jego ustaniu,            

w tym o możliwości uzyskania pomocy, np. sposobach usunięcia skutków zdarzenia, 

dezynfekcji, miejscach rozdziału pomocy itp.; 

2) ostrzegawcze – zawierające informacje wyprzedzające nadchodzące zagrożenie 

(komunikat ten powinien zawierać możliwie najwięcej wskazówek profilaktycznych); 
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3) alarmowe – zawierające informacje o aktualnym zagrożeniu występującym                    

na określonym terenie oraz podające wskazówki i polecenia co do sposobów 

postępowania ludności, np. kierunków i środków ewakuacji, miejsc zbiórki                     

dla ewakuowanych, sposobów ochrony dróg oddechowych itp. 

 

Podstawowymi elementami składowymi komunikatu są: 

1) data i godzina przekazania komunikatu; 

2) numer komunikatu (który to jest komunikat z kolei dotyczący danego zagrożenia); 

3) podmiot przekazujący komunikat (osoba odpowiedzialna za treść komunikatu); 

4) osoba (lub osoby) wyznaczona do kontaktu ze strony podmiotu przekazującego 

komunikat oraz numer jej telefonu; 

5) przyczyna podawania komunikatu (krótka charakterystyka zagrożenia); 

6) obecny stan zagrożenia i obszar jego występowania oraz prognozowany rozwój 

zagrożenia; 

7) określenie grupy osób, do których skierowany jest komunikat; 

8) zalecenia dla ludności związane z zagrożeniem; 

9) ewentualnie – stan przygotowania służb i organów administracji publicznej                     

na nadchodzące zagrożenie (każdorazowo należy rozważyć zasadność umieszczenia 

takiej informacji). 

Podczas wyboru rodzaju środków masowego przekazu, do których w pierwszej kolejności 

należy wysłać komunikat, należy się kierować m.in. rodzajem i wielkością zdarzenia,          

porą dnia, czasem pozostającym do nadejścia zagrożenia oraz liczbą odbiorców. 

Im bliżej niebezpieczeństwa, tym częstotliwość nadawania komunikatu powinna być większa. 

Zalecane jest powtórzenie komunikatu przez stacje radiowe lub telewizyjne raz po razie,              

by mieć pewność, że jego treści dotrą do adresatów. 

Materiały, na bazie których sporządzono komunikaty oraz opracowane komunikaty przekazy-

wane do mediów, należy zbierać i archiwizować. 

 

Informowanie społeczeństwa w zakresie potencjalnych zagrożeń oraz sposobów             

zachowania się na wypadek zagrożenia. 

 

W celu zapewnienia właściwego stopnia percepcji przez ludność przekazywanych              

informacji w ramach informowania, ostrzegania lub alarmowania o zagrożeniu, organy           

administracji publicznej szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego, działając wspól-

nie, powinny zapewnić opracowanie oraz rozpowszechnianie wśród mieszkańców instrukcji 

postępowania zawierającej informacje o sposobach zapobiegania danemu zagrożeniu,           

postępowania na wypadek jego zaistnienia i po ustąpieniu zagrożenia, obejmujących rodzaje 
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zagrożeń mogące wystąpić na danym terenie (powinno się zapewnić dostarczenie minimum         

1 egzemplarza przedmiotowej instrukcji do każdej rodziny). 

Wspomniane powyżej organy zobowiązane są zapewnić publiczną dostępność treści                

wspomnianych instrukcji w formie elektronicznej za pośrednictwem ogólnie dostępnych łączy 

telekomunikacyjnych (internetowych). 

Wymienione wyżej instrukcje powinny zawierać w szczególności: 

1) rodzaje zagrożeń możliwych do wystąpienia na danym obszarze; 

2) sposoby ostrzegania i alarmowania mieszkańców, właściwe dla każdego rodzaju 

zagrożenia; 

3) sposoby zapobiegania danemu zagrożeniu; 

4) sposoby zachowania się mieszkańców na wypadek wystąpienia zagrożenia                      

oraz po jego ustaniu; 

5) wykaz telefonów alarmowych oraz adresów i telefonów wojewódzkich, powiatowych            

i gminnych organów i służb odpowiedzialnych za podjęcie działań operacyjno – 

ratowniczych; 

6) wykaz punktów kontaktowych w zakresie uzyskiwania dodatkowych informacji                  

i wyjaśnień. 

 

W procesie informowania społeczeństwa powinno się wykorzystywać także inne             

instrukcje, poradniki, ulotki, plakaty i tym podobne publikatory, informujące o zagrożeniach, 

sposobach zapobiegania im i postępowania w przypadku ich wystąpienia, opracowywane 

przez organy administracji publicznej, organy służb, inspekcji, straży oraz innych podmiotów 

realizujących zadania w zakresie ochrony ludności.  

Zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz. U. Nr 5, poz. 

24 z późn. zm.), redaktor naczelny jest obowiązany opublikować nieodpłatnie, w miejscu             

i w czasie właściwym ze względu na tematykę i charakter publikacji (…) komunikaty przeka-

zywane przez organy administracji rządowej i samorządu terytorialnego w zakresie sytuacji 

kryzysowych, o których mowa w ustawie z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 

(Dz.U.2013.1166 z późn. zm.). W związku z tym, redaktorzy naczelni gazet, stacji  radiowych        

i telewizyjnych są zobowiązani opublikować nieodpłatnie komunikaty urzędowe wydawane 

przez organy administracji rządowej oraz samorządowej, jeżeli został nadesłany przez rzecz-

nika prasowego Wojewody Opolskiego lub przez rzecznika prasowego Starosty Kluczborskie-

go ze wskazaniem, że publikacja jest obowiązkowa.  

Ludność powiatu informowana jest poprzez opublikowanie obwieszczeń, uchwał                 

lub zarządzeń pochodzących od organów administracji rządowej w województwie lub organów 

gminy lub powiatu, w formie zwięzłych komunikatów, ogłoszenia w dzienniku lub czasopiśmie 

na terenie jego działania – zgodnie z SPO – 4. 

../Dane%20aplikacji/Microsoft/Dane%20aplikacji/Microsoft/Word/BAZA%20DANYCH%20z%20hiper��czami/Hiper��cza%20zewn�trzne.%20III%20Rozdz/1.doc
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Komunikaty przekazywane mogą być również przez organy administracji rządowej           

i samorządu terytorialnego w zakresie sytuacji kryzysowych, o których mowa w ustawie              

z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U.2013.1166 z późn. zm.).  

 

Informowanie przez wojewodę ludności o zagrożeniach i sposobach postępowania odbywa      

się w dwóch wariantach, obligatoryjnym tzn. takim, który wynika jednoznacznie                                     

z przepisów prawa (wojewoda musi w określonych sytuacjach informować społeczeństwo                     

o zagrożeniach) oraz w wariancie uznaniowym, który wynika z decyzji wojewody                               

o konieczności podjęcia działań informowania, oba warianty przy realizacji i współdziałaniu  

Starosty Kluczborskiego . 

Wariant obligatoryjny Wojewody Opolskiego przy realizacji i współdziałaniu  Starosty 

Kluczborskiego . 

1) W przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego powodującego przekroczenie 

poziomów interwencyjnych wojewoda jest zobligowany do poinformowania ludności           

na podstawie danych uzyskanych od Prezesa Polskiej Agencji Atomistyki i wówczas 

Starosta Kluczborski  realizuje  SPO – 2.   

2) W przypadku wystąpienia przekroczeń poziomów dopuszczalnych albo alarmowych 

poziomów substancji w powietrzu wojewoda jest obowiązany poinformować ludność          

o zagrożeniach i wówczas Starosta Kluczborski  realizuje  SPO – 5 . 

3) W przypadku wprowadzania rozporządzeń porządkowych wojewoda również 

zobowiązany jest skutecznie informować ludność o ich treści, wówczas Starosta 

Kluczborski  realizuje  SPO – 4. 

Wariant obligatoryjny Rady Powiatu w Kluczborku i Zarządu Powiatu w Kluczborku. 

1) W przypadku wprowadzania przepisów porządkowych przez  Radę Powiatu                          

w Kluczborku i Zarząd Powiatu w Kluczborku, Starosta Kluczborski  zobowiązany                 

jest skutecznie informować ludność o ich treści, wówczas Starosta Kluczborski  realizuje  

SPO – 4. 

Wariant uznaniowy. 

Wojewoda, z własnej inicjatywy lub na wniosek członków Wojewódzkiego Zespołu            

Zarządzania Kryzysowego, może prowadzić akcję informacyjną dotycząca konkretnych          

zagrożeń lub sposobów postępowania.  

W tym wariancie stosuje się następujące środki przekazu: komunikaty przekazywane 

przez środki masowego przekazu, ulotki, punkt informacyjny dla ludności z dwoma numerami 

telefonów .Akcję informacyjną koordynuje Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego – 

organizując punkt informacyjny dla ludności. 
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Wariant uznaniowy Starosty Kluczborskiego 

Starosta Kluczborski, z własnej inicjatywy lub na wniosek członków Powiatowego           

Zespołu Zarządzania Kryzysowego, może prowadzić akcję informacyjną dotycząca              

konkretnych zagrożeń lub sposobów postępowania.  

W tym wariancie stosuje się następujące środki przekazu: komunikaty przekazywane 

przez środki masowego przekazu, ulotki, punkt informacyjny dla ludności. .Akcję informacyjną 

koordynuje Rzecznik Prasowy Starosty, rzecznicy prasowi służb, inspekcji  i straży              

oraz Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego– zgodnie z (SPO – 3). Sekretarz Powiatu  

koordynuje akcję informacyjną organizując punkt informacyjny  dla ludności – zgodnie                  

z (SPO – 1).  

Tabela możliwości i skuteczności wykorzystania środków do informowania ludności. 

Rodzaj środka 
przekazu 

Możliwość Skuteczność 
Zasady/podstawy  

 uruchomienia 
Uwagi 

 
Syreny 

 
Jest 

 
duża 

 
własny system 

 

 
Lokalna roz-
głośnia 

 
Jest 

 
w dzień duża 
w nocy mała 

prawo prasowe 

 

 
Lokalna TV 

 
Jest 

 
w dzień duża 
w nocy mała 

 

 
TV kablowa 

 
Jest 

 
w dzień duża 
w nocy mała 

 

 
Dzwony ko-
ścielne 

 
Jest 

 
duża, ograniczony 
obszar 

 

 
Gazety 

 
Jest 

 
duże opóźnienie 

 

 
Mobilne urzą-
dzenie nagło-
śniające  

 
Jest 

 
duża, ograniczony 
obszar 

porozumienie 

 

 
Radio System 
RDS  

 
Jest 

 
średnia ograniczo-
na ilość użytkowni-
ków 

 

 
Telefonia sta-
cjonarna 

 
Jest  

skuteczna, ko-
nieczne rozwiąza-
nia techniczne 

 

 
Telefonia ko-
mórkowa SMS 

 
Jest 

skuteczne, trudne 
organizacyjnie, 
ograniczony krąg 
odbiorców 
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10.5. Organizacja ewakuacji z terenów zagrożonych 

 

 
Podstawy  prawne   

1) Art. 5, ust. 2, pkt 3 lit. e (zał. Hz.2)  ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r.                          

o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U.2013.1166 z późn. zm.). 

2) Wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 17 października 2008 r. w sprawie 

zasad ewakuacji ludności, zwierząt i mienia na wypadek masowego zagrożenia            

wraz z Instrukcją (zał. 44). 

 

Cel i zamiar ewakuacji 

          Celem ewakuacji ludności na terenie powiatu kluczborskiego jest zbiorowa  jej ochrona 

przed czynnikami rażącymi oraz skutkami klęsk żywiołowych, awarii i katastrof urządzeń        

hydrotechnicznych, awarii urządzeń transportujących TŚP, urządzeń w zakładach wykorzystu-

jących te środki w produkcji – w czasie pokoju. Ewakuację zarządza się wtedy,                             

gdy ma  się  pewność, że zwiększy ona możliwość przetrwania ludności.  

Ewakuacje ludności prowadzi się w celu ochrony życia i zdrowia ludności zwierząt,  

która znajduje się na terenach zagrożonych w miejsca bezpieczne (w wyznaczone punkty 

ewakuacji). Prowadzi się ją w sposób doraźny natychmiast  po zaistnieniu zagrożenia zdrowia 

i życia ludzkiego. Ewakuację organizuje  się  na polecenie Starosty – Szefa OC Powiatu             

lub osoby kierującej akcją ratunkową na terenie objętym działaniem ratowniczym. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi Starosta zarządza ewakuację                   

w oparciu o opracowany „Plan ewakuacji (przyjęcia) ludności II stopnia Powiatu               

Kluczborskiego na wypadek masowego zagrożenia”. 

Opracowany plan ewakuacji ludności II stopnia na terenie Powiatu  uwzględnia te sytuacje,            

w których zakres zadań przekracza możliwości ewakuacyjne jednej gminy poprzez przygoto-

wanie procedur wsparcia sił ratowniczych oraz udzielanie informacji o poszkodowanej ludności 

(jej miejscu pobytu) przemieszczającej się z zagrożonych obszarów. 

 

Starosta Kluczborski podejmuje decyzję o przeprowadzeniu ewakuacji                         

II stopnia: 

w nw. sytuacjach:  

1) w zależności od rodzaju i skali zagrożenia, z obszarów więcej niż jednej gminy 

powiatu bezpośrednio zagrożonych ; 

1) jeżeli stan klęski wprowadzono na obszarze więcej niż jednej gminy 

wchodzącego w skład powiatu; 
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we współpracy ze Burmistrzami i Wójtem, wydając stosowne zarządzenie w sprawie               

zarządzenia /odwołania ewakuacji na określonym terenie powiatu.  

 

Ewakuacja ta polega na uprzednio przygotowanym planowanym przemieszczeniu             

ludności, zwierząt i mienia z rejonów przyległych do zakładów, obiektów hydrotechnicznych, 

ze stref zalewowych oraz rejonów przyległych do innych obiektów stanowiących potencjalne 

zagrożenie dla ludności, zwierząt lub mienia w przypadku ich uszkodzenia lub awarii.            

Realizuje się ją w sytuacji wystąpienia symptomów takiego zagrożenia. 

 

Praktycznie ewakuację prowadzić będą gminy. Rolą Starosty Kluczborskiego będzie 

wsparcie gmin swoimi służbami, osłona procesu samoewakuacji i informowanie  mieszkańców  

o konieczności opuszczenia danego obszaru i jej egzekwowanie – zgodnie                                    

z SPO – 22  Powiatowego Planu Zarządzania Kryzysowego. 

W celu wsparcia i koordynacji działań utworzony został Powiatowy Zespół ds. Ewakuacji               

i Przyjęcia Ludności, w którego skład wchodzą przedstawiciele Policji i PSP oraz Starosty, 

gdzie zapadają bieżące decyzje o kierowaniu określonych sił i środków do zapewnienia          

koordynacji ewakuacji. Zakłada się, że mieszkańcy dokonujący samoewakuacji nie będą           

stanowić dodatkowego "obciążenia" logistycznego. Natomiast niewielka część niesamodziel-

nych mieszkańców wymagać będzie pomocy socjalno-bytowej organizowanej  w sposób            

doraźny z wykorzystaniem również zasobów lokalnych.  

 

Starosta Kluczborski koordynuje ewakuację na terenie powiatu, w związku                  

z wystąpieniem nw. sytuacji kryzysowych:  

1)powodzi powstałych w wyniku topnienia śniegu lub intensywnych opadów deszczu; 

2)katastrofalnych zatopień spowodowanych przerwaniem tam na zbiornikach retencyjnych; 

3)pożarów przestrzennych; 

4)skażeń toksycznymi środkami przemysłowymi (TŚP) w zakładach produkcyjnych             

oraz transporcie; 

5)groźnych zjawisk meteorologicznych (huraganowe wiatry, trąby powietrzne itp.); 

6)zdarzeń radiacyjnych; 

7)katastrof budowlanych, drogowych i kolejowych; 

8)zdarzeń związanych z zewnętrznym zagrożeniem państwa (militarnym); 

9)zagrożenia lub ataku terrorystycznego. 

 

Na podstawie przeprowadzonej analizy zagrożeń wymagających ewakuacji ludności          

w powiecie, założono, że największe i najczęściej występujące masowe zagrożenie                 
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dla zdrowia i życia ludności w powiecie  to zagrożenie  toksycznymi środkami przemysłowymi     

( TŚP), pożary przestrzennych lasów.    

Jak wynika z powiatowego planów ewakuacji, ewakuacja ludności będzie zamykała                   

się  w granicach administracyjnych gmin powiatu.  

 

Monitoring i obieg informacji  

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego (PCZK) – realizuje zgodnie                      

z  SPO – 1  Powiatowego Planu Zarządzania Kryzysowego. Za przekazywanie  informacji 

mediom w zakresie ewakuacji ludności odpowiedzialny jest Rzecznik Prasowy  Starosty,             

który w tym zakresie współpracuje z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego               

oraz punktem informacyjnym dla ludności.   

Obieg informacji powinien być natychmiastowy w przypadku ewakuacji obywateli         

zagranicznych i spoza województwa. Wszelkie dane o tych osobach muszą być natychmiast 

przekazane do PCZK, a następnie PCZK przekazuje tą informację do WCZK , które powyższe 

informacje przekazuje dalej w formie komunikatu do Ministerstwa Spraw Zagranicznych,                

a osób spoza województwa – poprzez dodatkowo uruchomione linie telefoniczne. 
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ORGANIZACJA EWAKUACJI II STOPNIA  
 

 

 

 

Zarządzanie zasobami sił i środków 

Przyjęcie informacji o zagro-

żeniu wymagającym koordy-

nacji ewakuacją 

GMINA PCZK 
 

STAROSTA  

 

Przekazanie informacji STA-

ROŚCIE 

SZEFOWI PZZK  

Kierownikowi Powiatowego 

Zespołu ds. Ewakuacji            

i Przyjęcia Ludności 
Zwołanie posiedzenia  Powia-

towego Zespołu Zarządzania 

Kryzysowego 

oraz PZEiPL 

Monitorowanie sytuacji 

 

 
Przekazywanie zadań 

podmiotom prowadzącym 

ewakuację 

 

Zbieranie informacji od 

podmiotów działających 
Informowanie przełożonych  

o rozwoju sytuacji 

Przyjmowanie informacji 

zgłaszanych przez Burmi-

strzów, Wójta dotyczą-

cych: 

 

1. Potrzeby wsparcia ewaku-
acji w zakresie: 
 sił i środków wojska, 

Policji, PSP, FOC, orga-
nizacji: rządowych, poza-
rządowych                           
i społecznych; 

 porządku publicznego; 

 pomocy medyczno-
sanitarnej; 

 pomocy społecznej; 

 pomocy psychologicznej;  

 innych potrzeb. 

2. Kierowania pomocą hu-
manitarną. 

Przekazywanie Kier. PZEiPL  

zbiorczych informacji dotyczą-

cych potrzeb 

Przekazywanie innych infor.  

Monitorowanie realizacji 

postawionych zadań zgodnie                 

z decyzją Kierownika PZEiPL   

Opracowywanie dziennych 

meldunków 

Przekazywanie podmiotom prowa-

dzącym ewakuację: 

1. zarządzeń Starosty 

2. wzorów meldunków okresowych  

Zbieranie meldunków okreso-

wych od podmiotów prowadzą-

cych 

Przesyłanie meldunków 

okresowych 

Przekazywanie przełożonym 

informacji zawartych  

w meldunkach okresowych 

Przekazywanie do punktu 

informowania ludności 

informacji zawartych  

w meldunkach okresowych 
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Lp. 
Rodzaj uruchamianych  

sił i środków 
Zasady uruchamiania  

zawarte w 
Wykonawca 

1.  
Siły i środki Krajowego Syste-

mu Ratowniczo-Gaśniczego  
 „Powiatowy Plan Ratowniczy” 

 Komendant 

Powiatowy 

Państwowej Straży 

Pożarnej  

2.  Siły i środki Policji  

„Plan działania Komendanta 

Powiatowego Policji  

w przypadku zaistnienia       

katastrofy lub awarii            

technicznej” 

 Komendant  

Powiatowy Policji 

3.  Siły i środki Obrony Cywilnej  
„Plan Obrony Cywilnej Powiatu 

Kluczborskiego” 

 Naczelnik Wydziału 

Spraw Obywatelskich,                  

Zarządzania 

Kryzysowego                    

i Promocji Zdrowia 

4.  

Sprzęt i materiały  

Powiatowego Magazynu       

Przeciwpowodziowego 

SPO – 11 w Planie Zarządzania 

Kryzysowego  

 Naczelnik Wydziału 

Spraw Obywatelskich,                  

Zarządzania 

Kryzysowego                    

i Promocji Zdrowia 

 
 

W powyższym celu można wykorzystać również program „Arcus 2005”, zawierający  

aktualną bazę danych odnośnie sił i środków. 
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10.6. Organizacja ratownictwa, opieki medycznej, pomocy 

         społecznej oraz pomocy psychologicznej 

 

Organizacja opieki medycznej  w powiecie kluczborskim wynikająca z potrzeb               

zarządzania kryzysowego oparta jest na działaniu jednostek systemu Państwowego Ratownic-

twa Medycznego (PRM) oraz współdziałaniu z podmiotami współpracującymi z tym systemem. 

Funkcjonowanie tego systemu wynika z realizacji wojewódzkiego „Planu działania                

systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne” opracowanego na podstawie rozporządzenia 

Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie wojewódzkiego planu działania systemu 

Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz kryteriów kalkulacji kosztów działania zespołów            

ratownictwa medycznego  (Dz. U.2014.1492) oraz ustawy z dnia 8 września  2006 r.                   

o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. 2013.757 z późn. zm.) 

Pomoc i opieka medyczna. 

            Powiat kluczborski znajduje się w rejonie operacyjnym który tworzą wspólnie powiat 

kluczborski  i oleski. W tym rejonie operacyjnym funkcjonuje:  

1) 6 zespołów ratownictwa medycznego w tym : 2 ZRM typu specjalistyczny i 4 ZRM typu 

podstawowego,                                                                                                                                       

2) Szpitalny Oddział Ratunkowy w Oleśnie 46-300 Olesno ul. Klonowa 1                                      

Tel.  (34) 35 09 634, 

Dysponentem ZRM w rejonie operacyjnym jest Falck Medycyna Sp. z o.o. Biuro Regionalne  w 

Opolu 45 – 446 Opole  ul. Gosławicka 2, tel. 77/403-00-45,  tel. /fax: 77/403-00-37. 

 W powiecie kluczborskim zlokalizowane są: 1 ZRM typu S oraz 2 ZRM typu P                         

z następującymi miejscami stacjonowania:   

- w Kluczborku  ul. Ligonia 14a ; 1ZRM typu S i 1 ZRM typu P,  

- w Wołczynie Hala Widowiskowo – Sportowa przy Zespole Gimnazjalno – Licealnym Wołczyn 

ul. Rzeczna jeden ZRM typu P od godziny 7.00 do godziny 19.00.  

       
 
Świadczeń w zakresie lecznictwa zamkniętego w powiecie kluczborskim udziela           
Powiatowe Centrum Zdrowia S.A.  w Kluczborku ul. Skłodowskiej-Curie 23, tel :                 
77/ 417 35 00.  
Szpital posiada 5 oddziałów:  
oddział chirurgii                                      -        20 łóżek, 
oddział ginekologiczno-położniczy        -         36 łóżek  + 19 łóżek dla noworodków 
oddział laryngologiczny                         -         15 łóżek. 
oddział wewnętrzny                               -         35 łóżka 
oddział dziecięcy                                    -         29 łóżek 
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izba przyjęć 
Liczba sal operacyjnych   – 5  
Liczba sal zabiegowych    – 3 
Liczba łóżek intensywnej opieki medycznej – 6 łóżek 
Liczba stanowisk resuscytacyjnych - 
lecznictwo zamknięte  ordynator  dyżurka lekarska  dyżurka piel.   

oddział wewnętrzny   tel. 77/417-35-60 77/417-35 59              77/417-35-58 

oddział dziecięcy   tel. 77/417-35-40 77/417-35-38                77/417-35-37 

oddział chirurgii ogólnej  tel. 77/417-35-28 77/417-35-26  77/417-35-25 

oddział laryngologiczny  tel. 77/417-35-54 77/417-35-54  77/417-35-57 

oddział gin.-poł.-now.   tel. 77/417-35-48 77/417-35-44  77/417-35-42 

Administracja  tel. 77/417-35-00  fax. 77/417-35-12 
Rejestr Usług Medycznych i Statystyki  tel. 77/417-35-07, 77/417-35-06 
     Do jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świad-
czeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego w województwie opolskim  wg. 
„Planie Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne Dla Województwa Opolskiego 
na lata 2015 i następne” są zaliczane oddziały Powiatowego Centrum Zdrowia S.A.                  
w Kluczborku.  

       Szpital nie posiada Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, jednak w sytuacjach                 

koniecznych może sprostać takim wymogom. oddziały szpitalne udzielają w pełnym zakresie 

świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego. 

      Szpital posiada na Izbie Przyjęć  oraz na każym odziale sprzęt do resuscytacji konieczny 

w sytuacji udzielania pomocy osobom z zagrożeniem zdrowia i życia. 

       Szpital posiada w swojej strukturze Zakład Opiekuńczo – Leczniczy w Wołczynie                  

na 35 łóżek 46 – 250 Wołczyn, ul. Kościuszki 1, tel. 77/414-55-00. ZOL jest zakładem stacjo-

narnym udzielającym całodobowych świadczeń zdrowotnych, obejmujących swoim zakresem 

leczenie, pielęgnację i rehabilitację osób nie wymagających hospitalizacji. 

Stacja Dializ 
46 – 200 Kluczbork, ul. Skłodowskiej-Curie 23, tel. 77/400-82-66 (budynek „starej chirurgii”) 

Stacja czynna: poniedziałki, środy i piątki od 8:00 – 17:00. 

NZOZ Polskiej Grupy Medycznej im. Polonii Świata Oddział Kardiologii inwazyjnej 

46 – 200 Kluczbork, ul. Skłodowskiej- Curie 23, tel. 77/40-49-669, 77/41-08-218 (budynek 

„starej chirurgii”) 

        NOCNA I ŚWIĄTECZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA 

 Na terenie powiatu kluczborskiego po godzinie 18:00 do 8:00 rano dnia następnego       

oraz całodobowo w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy pacjent może               

skorzystać z opieki lekarskiej i pielęgniarskiej w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowot-

nej, którą zapewnia Powiatowe Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku ul. Skłodowskiej-Curie 23, 

tel. 77/418-25-29 (pomieszczenia poradni chirurgicznej), a także będzie mógł szukać pomocy 

w najbliżej położonej poza naszym powiatem, dyżurującej placówce medycznej, która zawarła 

kontrakt z NFZ.   
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  W przypadku zdarzeń masowych przekraczających możliwość udzielania pomocy medycznej  

przez powiat, w szczególności w sytuacjach kryzysowych o dużej liczbie poszkodowanych 

Wojewoda w drodze decyzji administracyjnej nakłada na podmioty lecznicze obowiązek            

pozostawania w stanie podwyższonej gotowości w celu przyjęcia osób  znajdujących                      

się   w stanie nagłego zagrożenia zdrowia. 

Zespół ratownictwa medycznego będzie transportował poszkodowanych do najbliższego              

pod względem czasu dojazdu szpitalnego oddziału ratunkowego (SOR) albo szpitala 

wskazanego przez dyspozytora medycznego lub lekarza koordynatora medycznego 

województwa funkcjonującego przy Centrum Powiadamiania Ratunkowego (CPR) . Jeśli 

będzie tego wymagała sytuacja, poszkodowany będzie mógł zostać przewieziony 

bezpośrednio do szpitala wyspecjalizowanego w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 

niezbędnych  dla ratownictwa medycznego. 

Centrum Powiadamiania Ratunkowego do którego zadań należy: 

1) obsługiwanie zgłoszeń alarmowych z terenu województwa, w szczególności: 

  a) przekierowanych z centrów zgłoszeń alarmowych, kierowanych na numer 
alarmowy 112, 

  b) przekazywanych przez inne środki komunikacji dostępne w Wojewódzkim 
Centrum, 

  c) od służb i podmiotów ratowniczych na poziomie wojewódzkim; 

Dane teleadresowe CPR: 

45-233 Opole, ul. Oleska 123 

tel.: 77'421-68-30 

faks: 77'421-68-31 

Lekarz Koordynator Ratownictwa Medycznego pełniący dyżur w CPR. 

tel.:  77'435-10-96 faks:  77'421-68-31 

Zasady organizacji polowego punktu medycznego:  

W zależności od skali zdarzenia celowe jest tworzenie polowych punktów medycznych 

dysponujących namiotami i podstawowym sprzętem reanimacyjnym. Punkt taki powinien          

być obsługiwany przez wykwalifikowanych ratowników medycznych i społeczne służby           

ratownicze dokonujące segregacji poszkodowanych oraz udzielających pierwszej pomocy. 

Powinien on współpracować ze służbami prowadzącymi akcje ratownicze, w tym dysponen-

tami lotniczych jak i naziemnych zespołów ratownictwa medycznego działających na obszarze 

zdarzenia oraz obszarach przyległych, miejscowymi jednostkami Państwowej Straży Pożarnej, 

Policją oraz szpitalami posiadającymi szpitalne oddziały ratunkowe, stanowiska    obserwacyj-

ne i zabiegowe na terenie całego województwa i województw ościennych.  
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Po przeprowadzonej segregacji chorych, najciężej poszkodowani objęci są opieką zespołów 

ratownictwa medycznego i szpitalną, a osoby lżej poszkodowane są kierowane do punktów 

organizacji pomocy medycznej, socjalnej i psychologicznej. Punkty te zapewniają pomoc       

lekarską i pielęgniarską  pracującą w trybie gotowości ciągłej w stosunku do potrzeb. 

 

Polowy punktu medycznego może zostać zorganizowany: 

-  w zabudowaniach położonych w pobliżu miejsca wystąpienia strat sanitarnych (forma         

najprostsza   i zapewniająca niesienie pomocy poszkodowanym w każdych warunkach); 

− pod namiotami w pobliżu miejsca zdarzenia (forma trudniejsza do realizacji,                        

kiedy  w pobliżu brakuje odpowiednich zabudowań); 

−  poprzez transport poszkodowanych bezpośrednio do najbliższych placówek służby zdrowia 

(forma bardzo korzystna dla rannych, ale trudna do zrealizowania w przypadku wystąpienia 

masowych strat sanitarnych i braku odpowiedniej ilości środków do transportu rannych); 

−  w sposób kombinowany (forma wykorzystująca lokalne uwarunkowania i możliwości              

posiadanych sił i środków). 

Organizacja dodatkowego transportu dla potrzeb ewakuacji rannych do placówek służby 

zdrowia może się odbywać poprzez: 

− wykorzystanie transportu straży i inspekcji: PSP, Policji; 

− ściągnięcie karetek z terenu województwa poprzez działanie Lekarza Koordynatora           

Ratownictwa Medycznego. 

Do wezwania zespołu Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (HEMS) są uprawnieni: 

1) koordynatorzy medyczni i dyspozytorzy pogotowia ratunkowego; 

2) dyspozytorzy zintegrowanych stanowisk kierowania; 

3) dyspozytorzy innych podmiotów ratownictwa (PSP, WOPR); 

4) członkowie naziemnych zespołów ratownictwa medycznego, bezpośrednio z miejsca 

zdarzenia. 

Organizacja i koordynacja działań na szczeblu powiatowym. 

Jednostką właściwą do uruchamiania działań przy wystąpieniu zdarzenia masowego 

lub katastrofy na szczeblu wojewódzkim jest Centrum Powiadamiania Ratunkowego posiada-

jące kompetencje oraz łączność przewodową i bezprzewodową z analogicznymi centrami             

na poziomie województw i powiatów.  

Lekarz koordynator ratownictwa medycznego przy wystąpieniu zdarzenia masowego                    

lub  katastrofy na terenie powiatu, o skali przekraczającej możliwości jednostek systemu          

ratownictwa medycznego rejonu operacyjnego kluczborsko- oleskiego, w celu sprawnego  

podjęcia medycznych czynności ratunkowych ich przeprowadzenia i zapewnienia kierowania 

tymi czynnościami przy wystąpieniu zdarzenia masowego lub katastrofy na terenie powiatu : 
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1) wyznacza dyspozytorów medycznych realizujących zadania  w miejscu zdarzenia,          

a w razie potrzeby ma prawo użycia jednostek systemu spoza rejonu operacyjnego 

dysponenta jednostki;  

2) koordynuje działania dysponentów jednostek; 

3) koordynuje organizację transportu osób poszkodowanych w stanie nagłego zagrożenia 

zdrowotnego do najbliższego zakładu opieki zdrowotnej udzielającego świadczeń 

opieki zdrowotnej w odpowiednim zakresie; 

4) współpracuje z lekarzami koordynatorami ratownictwa medycznego innych 

województw. 

W sytuacji wyczerpania możliwości udzielania pomocy medycznej przez szczebel powiatu 
Wojewoda może udzielić wsparcia: 

1) dodatkowymi środkami transportu poszkodowanych; 
2) dodatkowymi miejscami w szpitalach wojewódzkich; 
3) lotniczym zespołem ratownictwa medycznego z sąsiednich województw; 
4) dodatkowym sprzętem z wojewódzkiego magazynu OC; 
5) siłami i środkami OC z zakładów pracy; 
6) siłami i środkami grup ratowniczych z zakładów przemysłowych; 
7) dodatkową pomocą psychologiczną; 
8) dodatkową pomocą społeczną. 

Ponadto Wojewoda może rozwinąć dodatkowe polowe punkty udzielania pomocy medycznej – 
po wnioskowaniu do ministra obrony narodowej – zgodnie z SPO – 21 oraz udzielić 
dodatkowej specjalistycznej pomocy, poprzez wykorzystanie Wojewódzkich Konsultantów 
Medycznych oraz pomocy logistycznej wojewódzkich służb zespolonych w zabezpieczeniu 
rejonu zdarzenia. 

Wykaz adresów punktów szczepień przewidzianych do wykorzystania w przypadku 
epidemii lub wystąpienia chorób szczególnie niebezpiecznych: 
1.Poradnia Chirurgii Ogólnej i Urazowo –Ortopedycznej oraz 2. Poradnia Ginekologiczna          
Powiatowego Centrum Zdrowia S.A  46-200 Kluczbork,  
ul. M.C. Skłodowskiej 23, tel. 41-73-500 
 
Wykaz środkow transportu przewidzianych do działań przeciwepidemicznych: 
1. Volkswagen Caddy Max – OKL18459 – NZOZ  „ANMED” S.C.  Łowkowice, ul. Ks. Rigola 

13, tel. 77/ 413-15-00 

Wykaz zakładów wykonujących zabiegi dezynfekcji,dezynsekcji i deratyzacji: 
Krzysztof Łuczak Kuniów 49c 46-200 Kluczbork  tel. 41-71-290 do 92 
 

Organizacja opieki społecznej. 
Organizacja opieki społecznej w Powiecie kluczborskim jest realizowana przez jednostki: 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku  

ul. Sienkiewicza 20B 

46-200 Kluczbork 

tel.: 77  418 00 30  

www.pcpr-kluczbork.pl   
e-mail: kluczbork@pcpr-kluczbork.pl   

http://www.pcpr-kluczbork.pl/
mailto:kluczbork@pcpr-kluczbork.pl
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Powiatowe  Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku  jest jednostką organizacyjną,              

realizującą zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej oraz rehabilitacji społecznej                           

i zawodowej osób niepełnosprawnych. 

Udziela pomocy i określonych form wsparcia – osobom  niepełnosprawnym, rodzinom              

zastępczym, pełnoletnim wychowankom tych rodzin oraz placówek opiekuńczo – wychowaw-

czych a także  ofiarom przemocy. Umieszcza skierowane  osoby  w domach opieki.  

PCPR w Kluczborsku prowadzi Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej . 

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej (POIK) mieszczący się w pomieszczeniach 

PCPR -ul. Sienkiewicza 20B .  Obsługę hostelową oraz pomoc  specjalistyczną zapewnia  

pracownicy PCPR.  

W przypadku sytuacji kryzysowej jej ofiary mogą korzystać z pomocy materialnej, medycznej   

i psychologicznej. 

Na terenie Powiatu Kluczborskiego  funkcjonuje 1 placówka opiekuńczo - wychowawcza, 

obejmująca dzieci opieką całodobową. Podmiotem prowadzącym  jest Powiat Kluczborski. 

Jest to: 

Centrum Administracyjnej Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bogacicy 

ul. Wiejska 2 tel. 077 414 49-35:  

-   ma siedzibę w Bogacicy  

-  Dom Dziecka w Bogacicy  jest placówką opiekuńczo - wychowawczą o charakterze socjali-

zacyjno - interwencyjnym,  

-   jest przeznaczony dla dzieci oraz młodzieży powyżej 13 r.ż.,  

-   w Domie Dziecka w Bąkowie przebywaja dzieci powyżej 14 r.ż. w tzw. grupie usamodziel-

niających się wychowanków,  

-   zapewnia całodobową opiekę i wychowanie dzieciom całkowicie lub częściowo                        

pozbawionym  opieki rodziców naturalnych, dla których nie znaleziono rodziny zastępczej                

ani placówki rodzinnej,  

- oraz Dom Dziecka  w Lasowicach Wielkich, 

-   ogółem Domy Dziecka posiadają 44 miejsca,  

Placówka  może zapewnić wsparcie psychologiczne w przypadku wystąpienia sytuacji           

kryzysowej. 

W powiecie kluczborskim funkcjonują ponadto: 
 
Dom Pomocy Społecznej 46-200 Kluczbork, ul. Wołczyńska 25, Telefon: (077) 418-20-89 

Fax: (077) 418-49-17. Miejsc 140 

-  działalność opiekuńcza w trybie stacjonarnym dla osób wymagających całodobowej opieki          

z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącym samodzielnie funkcjonować        
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w codziennym życiu, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług                

opiekuńczych. 

 
 
 
Dom Pomocy Społecznej   Gierałcice ul. Opolska 28,   46-250 Wołczyn  tel. 417 76 10 
W przypadku sytuacji kryzysowej domy pomocy społecznej mogą zapewnić pomoc                 
w postaci transportu osób, mienia i materiałów. Miejsc 70 
 
Ośrodki Pomocy Społecznej w powiecie Kluczborskim. 
 

L.p Miejscowość Powiat Adres jednostki Nr.tel. 

oraz fax 

e-mail 

1. Byczyna Kluczbork ul. Kluczborska 4A/4 

46 - 220 Byczyna 

tel.  
40-24-191 

791-675-222 

opsbyczyna@wp.pl 

2. Kluczbork 

 

Kluczbork ul. Zamkowa 6 

46-200 Kluczbork 

41-85-207  

41-85-281 

41-86-673 tel/fax 

ops.kluczbork@neostrada.pl  

3. Wołczyn Kluczbork ul. K. Miarki 12 

46 - 250 Wołczyn 

41-88-980 tel/fax opswolczyn@poczta.onet.pl 

4. Lasowice Wiel-

kie 

Kluczbork 46 - 282 Lasowice 

Wielkie 99a 

417- 54- 88 

417 -54- 70  

gops@lasowicewielkie.pl 

 

   Ośrodki Pomocy Społecznej : 

a) ustalają liczbę osób poszkodowanych oraz rozpoznają potrzeby osób i rodzin 

poszkodowanych, 

b) przekazują informację w powyższym zakresie Burmistrzowo i Wójtowi, 

c) przyznają i wypłacają pomoc pieniężna ze środków finansowych budżetu państwa, 

osobom poszkodowanym na zasadach określonych przepisami prawa                      

oraz sporządzają bieżące raporty w zakresie wydatkowanych środków. 

Polski Czerwony Krzyż – Zarząd Okręgowy w Opolu Oddział Rejonowy PCK                     

w Kluczborku: 

       ul. Zamkowa 6  46 200 Kluczbork tel. 77 418 13 43: 

a) określa ramy współpracy z organami pozarządowymi województwa oraz innymi 

podmiotami w zakresie przyjmowania,  podziału i dystrybucji pomocy rzeczowej, 

b) przyjmuje i dystrybuuje otrzymaną pomoc, 

c) ocenia stan potrzeb dokonuje rozdziału darów rzeczowych. 
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Pomoc psychologiczna.  

Opiekę psychologiczną  dla osób poszkodowanych w wyniku zdarzenia o charakterze 

masowym, zarówno w miejscu zdarzenia, jak i w punkcie organizacji pomocy medycznej,         

psychologicznej i socjalnej zapewnia zespół pracowników ośrodków interwencji kryzysowej           

w powiatowych, miejskich i gminnych ośrodkach pomocy rodzinie. Pracownicy takich              

ośrodków są przeszkoleni w zakresie interwencji kryzysowej w sytuacjach katastrof maso-

wych. W związku z tym, iż ośrodki interwencji kryzysowej funkcjonują całą dobę,                             

w przypadku  wystąpienia zdarzenia psycholog interwent i jego zespół pracowników będzie 

zawiadomiony przez przedstawiciela zespołu zarządzania kryzysowego i w razie potrzeby  

dowieziony na miejsce zdarzenia. 

  Ponadto wojewoda  dysponuje trzema grupami pomocy psychologicznej w ramach 

umów i porozumień z instytucjami na terenie województwa, a w razie dużych potrzeb może 

wnioskować do ministra obrony narodowej (zgodnie z SPO – 21 o możliwość                        

wykorzystania pracowników Wojskowej Przychodni Psychologicznej w Opolu. 

Pomoc psychologiczna.  

Opiekę psychologiczną  dla osób poszkodowanych w wyniku zdarzenia o charakterze 

masowym w powiecie kluczborskim, zarówno w miejscu zdarzenia, jak i w punkcie organizacji 

pomocy medycznej, psychologicznej i socjalnej zapewnia zespół pracowników  

1) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku ul. Sienkiewicza 20B,               

46 –200 Kluczbork  tel fax : 77  418 00 30.. Zatrudnionych jest dwóch psychologów. 

2) Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Kluczborku, ul. Sienkiewicza 20B ,                        

46-200 Kluczbork, tel. : 77 418 12 63. Udziela specjalistycznej pomocy psychologicznej,   

pedagogicznej, logopedycznej dzieciom, młodzieży, rodzicom, nauczycielom oraz placówkom 

opiekuńczo-wychowawczym. Zatrudnionych jest pięciu psychologów. 

3) Komenda Powiatowa Państwowej  Straży  Pożarnej  w  Kluczborku  współpracuje               

i korzysta  z  pomocy  dwóch  pań psychologów, które  posiadają przeszkolenie  ratowników 

psychologicznych. Są mianowane przez Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży 

Pożarnej w Opolu  na funkcje Wojewódzkigo Specjalisty d/s Ratownictwa w zakresie pomocy 

psychologicznej strażakom oraz ofiarom wypadków i innych zdarzeń. 
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10.7. Organizacja ochrony przed zagrożeniami  

         charakterystycznymi dla danego obszaru 

 
 
 Na podstawie przeprowadzonej analizy i oceny, wymienionych w katalogu zagrożeń  

oraz map zagrożeń 
 

– charakterystycznym zagrożeniem dla powiatu kluczborskiego           

– jednocześnie negatywnie wpływającym na poziom bezpieczeństwa ludności powiatu               

(w zakresie ich życia i zdrowia), mienia w znacznym rozmiarze i środowiska                                

oraz  mogącym wywołać  ograniczenia w działaniu właściwych organów administracji             

publicznej – jest zagrożenie wystąpienia lub wystąpienie powodzi, katastrofy  drogowej, 

katastrofy kolejowej,  skażenia chemiczno – ekologicznego oraz pożarów przestrzen-

nych  i huraganowy wiaty/trąba powietrzna. 

 W powiecie kluczborskim organizacja ochrony przed zagrożeniem wystąpienia          

lub wystąpienie powodzi, katastrofy drogowej, katastrofy kolejowej,  skażenia chemiczno 

– ekologicznego  oraz pożarów przestrzennych i  huraganowy wiatr/trąba powietrzna 

oparta jest na systemie ujętym w cztery fazy –  wywodzącym się z definicji zarządzania 

kryzysowego (na podstawie art. 2 (zał. Hz4) ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 

kryzysowym – (Dz.U.2013.1166 z późn. zm.): 

1) zapobiegania;  

2) przygotowania; 

3) reagowania; 

4) odbudowy. 

W każdej z nich wyznaczono podmiot wiodący oraz podmioty współpracujące i przypisano 

im określone zadania 
 
(wg kompetencyjnego zakresu odpowiedzialności), 

które realizują na podstawie określonych w niniejszym Planie, ujednoliconych pod względem 

formy dla wszystkich organów administracji publicznej, procedur: reagowania kryzysowego 

PRK – 1. i zarządzania kryzysowego (PZK 1 do PZK 6, PZK 11- PZK 14 , jak również 

wspólnych zasad współdziałania . 

Poszczególne podmioty dysponują odpowiednim sprzętem i materiałami ,                  

a ich siły uruchamiane są według określonego trybu . 

Działanie organów gmin i powiatu kluczborskiego wraz z określonymi podmiotami według         

wyżej przedstawionego systemu pozwala na zwiększenie bezpieczeństwa ludności                

oraz zmniejszenie strat i szkód spowodowanych określonymi powyżej zagrożeniami. 
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System organizacji ochrony przed najistotniejszymi zagrożeniami wystąpienia                   
lub wystąpieniem na obszarze powiatu kluczborskiego przedstawiony jest na poniższych 
schematach: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAPOBIEGANIE 

 

PRZYGOTOWANIE 

 

ODBUDOWA 

 

 

REAGOWANIE 

 

Starosta Kluczborski 

PODMIOT WIODĄCY:  

 Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Opole Oddział            

w Kluczborku 

PODMIOT WIODĄCY:  

 Starosta Kluczborski 

PODMIOT WIODĄCY:  

 Starosta Kluczborski 

PODMIOT WIODĄCY:  

 Starostwo Powiatowe, Urzędy Gmin.  

PODMIOTY WSPÓŁPRACUJĄCE: 

 Powiatowe  Centrum Zarządzania Kryzysowego, 
 Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji 

Zdrowia. 
 Wdział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa. 
 Komenda Powiatowa PSP w Kluczborku, 
 Komenda Powiatowa Policji w Kluczborku , 
 Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Kluczborku, 
 Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kluczborku, 
 podmioty odpowiedzialne za dostawę i dystrybucję wody. 
 Urzędy Gmin. 

 

PODMIOTY WSPÓŁPRACUJĄCE: 

 Powiatowe  Centrum Zarządzania Kryzysowego, 
 Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i 

Promocji Zdrowia. 
 Wdział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa. 
 Komenda Powiatowa PSP w Kluczborku, 
 Komenda Powiatowa Policji w Kluczborku , 
 Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Kluczborku, 
 Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kluczborku 
 Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku, 
 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu  Oddział Terenowy Olesno.  
 Rejon Kluczbork Oddziału Opole Generalnej Dyrekcji Dróg 

Krajowych i Autostrad, 
 Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Opole 

Oddział w Kluczborku. 
 PKP Polskie Linie Kolejowe – Opole, 
 Wojskowa Komenda Uzupełnień w Brzegu, 
 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu, 
 podmioty odpowiedzialne za dostawę energii i gazu. 
 podmioty odpowiedzialne za dostawę i dystrybucję wody. 
 Urzędy Gmin. 

 
 

 

PODMIOTY WSPÓŁPRACUJĄCE: 

 Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego. 
 Powiatowe  Centrum Zarządzania Kryzysowego, 
 Wydział Starostwa Powiatowego: Wydział Spraw Obywatel-

skich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia, Wydział 
Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa, Wydział Edukacji i 
Sportu, Wydział Finansowy, Stanowisko ds. Ochrony Dóbr Kul-
tury. 

 Komenda Powiatowa PSP w Kluczborku, 
 Komenda Powiatowa Policji w Kluczborku , 
 Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Kluczborku, 
 Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kluczborku. 
 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kluczborku, 
 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku. 
 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kluczborku. 
 Szpital Powiatowy w Kluczborku. 
 Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku, 
 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu  Oddział Terenowy Olesno 
 Rejon Kluczbork Oddziału Opole Generalnej Dyrekcji Dróg 

Krajowych i Autostrad, 
 Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Opole 

Oddział w Kluczborku. 
 PKP Polskie Linie Kolejowe – Opole, 
 Wojskowa Komenda Uzupełnień w Brzegu, 
 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu, 
 podmioty odpowiedzialne za dostawę energii i gazu. 
 podmioty odpowiedzialne za dostawę i dystrybucję wody. 
 Urzędy Gmin. 

 

PODMIOTY WSPÓŁPRACUJĄCE: 

 Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego. 
 Powiatowe  Centrum Zarządzania Kryzysowego, 
 Wydziały Starostwa Powiatowego: Wydział Spraw Obywatel-

skich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia, Wdział 
Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa, Wydział Edukacji i 
Sportu, Wydział Finansowy, Stanowisko ds. Ochrony Dóbr Kul-
tury, Wydział Budownictwa. 

 Komenda Powiatowa Policji w Kluczborku , 
 Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Kluczborku, 
 Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kluczborku. 
 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kluczborku, 
 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku. 
 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kluczborku. 
 Szpital Powiatowy w Kluczborku. 
 Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku, 
 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu  Oddział Terenowy Olesno. 
 Rejon Kluczbork Oddziału Opole Generalnej Dyrekcji Dróg 

Krajowych i Autostrad, 
 Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Opole 

Oddział w Kluczborku. 
 PKP Polskie Linie Kolejowe – Opole, 
 Wojskowa Komenda Uzupełnień w Brzegu, 
 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu, 
 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa Oddział 

w Kluczborku 
 podmioty odpowiedzialne za dostawę energii i gazu. 
 podmioty odpowiedzialne za dostawę i dystrybucję wody. 
 Urzędy Gmin. 

 

 

 

 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa – Opole, 
  

Biura i Wydziały Opolskiego Urzędu Woje 
 

 dzkiego: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, 
Wydział Polityki Społecznej, Wydział Infrastruktury i Nierucho-
mości, Wydział Finansów i Budżetu, 

  

 

POWÓDŹ 
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REAGOWANIE 

 

ZAPOBIEGANIE 

 

PRZYGOTOWANIE 

 

ODBUDOWA 

 

 

Starosta Kluczborski 

PODMIOT WIODĄCY: 

 Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku, 
 Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Opole Oddział 

w Kluczborku. 
 Rejon Kluczbork Oddziału Opole Generalnej Dyrekcji Dróg Krajo-

wych i Autostrad, 
 PKP Polskie Linie Kolejowe – Opole, 

 

PODMIOT WIODĄCY:  

 Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku, 
 Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń 

Wodnych Opole Oddział w Kluczborku. 
 Rejon Kluczbork Oddziału Opole 

Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych             
i Autostrad, 

 PKP Polskie Linie Kolejowe – Opole, 

 

PODMIOT WIODĄCY:  

Komenda Powiatowa PSP w Kluczborku. 

 

PODMIOT WIODĄCY:  

 Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku, 
 Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń 

Wodnych Opole Oddział w Kluczborku. 
 Rejon Kluczbork Oddziału Opole Generalnej  
 Dyrekcji Dróg Krajowych  i Autostrad, 
 PKP Polskie Linie Kolejowe – Opole, 

 

PODMIOTY WSPÓŁPRACUJĄCE: 

 Powiatowe  Centrum Zarządzania Kryzysowego, 
 Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji 

Zdrowia. 
 Komenda Powiatowa Policji w Kluczborku , 
 Urzędy Gmin. 

 

PODMIOTY WSPÓŁPRACUJĄCE: 

 Powiatowe  Centrum Zarządzania Kryzysowego, 
 Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i 

Promocji Zdrowia. 
 Komenda Powiatowa PSP w Kluczborku, 
 Komenda Powiatowa Policji w Kluczborku , 
 Szpital Powiatowy w Kluczborku. 
 Wojskowa Komenda Uzupełnień w Brzegu, 
 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu, 
 podmioty odpowiedzialne za dostawę energii i gazu. 
 podmioty odpowiedzialne za dostawę i dystrybucję wody. 
 Urzędy Gmin. 

 
 

 

PODMIOTY WSPÓŁPRACUJĄCE: 

 Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego. 
 Powiatowe  Centrum Zarządzania Kryzysowego, 
 Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego                

i Promocji Zdrowia. 
 Wydział Organizacyjny. 
 Wydział Edukacji i Sportu. 
 Komenda Powiatowa Policji w Kluczborku, 
 Szpital Powiatowy w Kluczborku. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku. 
 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kluczborku. 
 Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku, 
 Rejon Kluczbork Oddziału Opole Generalnej Dyrekcji Dróg 

Krajowych i Autostrad, 
 PKP Polskie Linie Kolejowe – Opole, 
 Wojskowa Komenda Uzupełnień w Brzegu, 
 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu, 
 podmioty odpowiedzialne za dostawę energii i gazu. 
 podmioty odpowiedzialne za dostawę i dystrybucję wody. 
 Urzędy Gmin. 

 

PODMIOTY WSPÓŁPRACUJĄCE: 

 Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego. 
 Powiatowe  Centrum Zarządzania Kryzysowego, 
 Wydziały Starostwa Powiatowego: Wydział Spraw Obywatel-

skich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia, Wydział 
Edukacji i Sportu,    

 Komenda Powiatowa Policji w Kluczborku , 
 Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Kluczborku, 
 Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kluczborku. 
 Wojskowa Komenda Uzupełnień w Brzegu, 
 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu, 
 podmioty odpowiedzialne za dostawę i dystrybucję wody 
 Urzędy Gmin. 

 

 

 

KATASTROFA 

DROGOWA 

KOLEJOWA  
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PRZYGOTOWANIE 

 

PODMIOTY WSPÓŁPRACUJĄCE: 

 Powiatowe  Centrum Zarządzania Kryzysowego, 
 Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i 

Promocji Zdrowia. 
 Wydział Organizacyjny. 
 Wdział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa. 
 Komenda Powiatowa PSP w Kluczborku, 
 Komenda Powiatowa Policji w Kluczborku , 
 Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Kluczborku, 
 Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kluczborku.  
 Szpital Powiatowy w Kluczborku. 
 Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku, 
 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu Oddział Terenowy Olesno.  
 Rejon Kluczbork Oddziału Opole Generalnej Dyrekcji Dróg 

Krajowych i Autostrad, 
 PKP Polskie Linie Kolejowe – Opole, 
 Wojskowa Komenda Uzupełnień w Brzegu, 
 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu, 
 Urzędy Gmin. 

 
 

 

ZAPOBIEGANIE 

 

ODBUDOWA 

 

 

REAGOWANIE 

 

Starosta Kluczborski 

PODMIOT WIODĄCY:  

Komenda Powiatowa PSP w Kluczborku. 

PODMIOT WIODĄCY:  

 Starosta Kluczborski. 

 

PODMIOT WIODĄCY:  

Komenda Powiatowa PSP w Kluczborku. 

 

PODMIOT WIODĄCY:  

 Starostwo Powiatowe, Urzędy Gmin.  

PODMIOTY WSPOŁRACUJĄCE: 

 Powiatowe  Centrum Zarządzania Kryzysowego, 
 Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji 

Zdrowia. 
 Komenda Powiatowa Policji w Kluczborku , 
 Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Kluczborku, 
 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu 
 Urzędy Gmin. 

 

PODMIOTY SPÓŁPRACUJĄCE: 

 Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego. 
 Powiatowe  Centrum Zarządzania Kryzysowego, 
 Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego                

i Promocji Zdrowia. 
 Wdział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa. 
 Wydział Edukacji i Sportu. 
 Wydział Finansowy. 
 Komenda Powiatowa PSP w Kluczborku, 
 Komenda Powiatowa Policji w Kluczborku , 
 Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Kluczborku, 
 Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kluczborku. 
 Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku, 
 Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Opole 

Oddział w Kluczborku. 
 Rejon Kluczbork Oddziału Opole Generalnej Dyrekcji Dróg 

Krajowych i Autostrad, 
 PKP Polskie Linie Kolejowe – Opole, 
 Wojskowa Komenda Uzupełnień w Brzegu, 
 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu, 
 Urzędy Gmin. 

 

PODMIOTY WSPÓŁPRACUJĄCE: 

 Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego. 
 Powiatowe  Centrum Zarządzania Kryzysowego, 
 Wydziały Starostwa Powiatowego: Wydział Spraw Obywatel-

skich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia, Wdział 
Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa, Wydział Edukacji i 
Sportu, Wydział Finansowy, Wydział Funduszy Pomocowych, 
Mienia Powiatu i Promocji Powiatu.    

 Komenda Powiatowa Policji w Kluczborku , 
 Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Kluczborku, 
 Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kluczborku. 
 Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Opole 

Oddział w Kluczborku. 
 Wojskowa Komenda Uzupełnień w Brzegu, 
 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu, 
 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa Oddział 

w Kluczborku. 
 Nadleśnictwa RDLP w Katowicach i LZD Siemianice. 
 Urzędy Gmin. 

 

 

 

POŻARY 
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SKAŻENIE      

CHEMICZNO-

EKOLOGICZNE 

 
PRZYGOTOWANIE 

 

PODMIOTY WSPÓŁPRACUJĄCE: 

 Powiatowe  Centrum Zarządzania Kryzysowego, 
 Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i 

Promocji Zdrowia. 
 Wydział Organizacyjny. 
 Wdział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa. 
 Komenda Powiatowa PSP w Kluczborku, 
 Komenda Powiatowa Policji w Kluczborku , 
 Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Kluczborku, 
 Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kluczborku.  
 Szpital Powiatowy w Kluczborku. 
 Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku, 
 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu Oddział Terenowy Olesno.  
 Rejon Kluczbork Oddziału Opole Generalnej Dyrekcji Dróg 

Krajowych i Autostrad, 
 PKP Polskie Linie Kolejowe – Opole, 
 Wojskowa Komenda Uzupełnień w Brzegu, 
 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu, 
 Urzędy Gmin. 

 
 

 

ZAPOBIEGANIE 

 

ODBUDOWA 

 

 

REAGOWANIE 

 

Starosta Kluczborski 

PODMIOT WIODĄCY:  

Komenda Powiatowa PSP w Kluczborku. 

PODMIOT WIODĄCY:  

 Starosta Kluczborski. 

 

PODMIOT WIODĄCY:  

Komenda Powiatowa PSP w Kluczborku. 

 

PODMIOT WIODĄCY:  

 Starostwo Powiatowe, Urzędy Gmin.  

PODMIOTY WSPÓŁPRACUJĄCE: 

 Powiatowe  Centrum Zarządzania Kryzysowego, 
 Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji 

Zdrowia. 
 Komenda Powiatowa Policji w Kluczborku , 
 Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Kluczborku, 
 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu 
 Urzędy Gmin. 

 

PODMIOTY WSPÓŁPRACUJĄCE: 

 Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego. 
 Powiatowe  Centrum Zarządzania Kryzysowego, 
 Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego                

i Promocji Zdrowia. 
 Wdział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa. 
 Wydział Edukacji i Sportu. 
 Wydział Finansowy. 
 Komenda Powiatowa PSP w Kluczborku, 
 Komenda Powiatowa Policji w Kluczborku , 
 Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Kluczborku, 
 Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kluczborku. 
 Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku, 
 Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Opole 

Oddział w Kluczborku. 
 Rejon Kluczbork Oddziału Opole Generalnej Dyrekcji Dróg 

Krajowych i Autostrad, 
 PKP Polskie Linie Kolejowe – Opole, 
 Wojskowa Komenda Uzupełnień w Brzegu, 
 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu, 
 Urzędy Gmin. 

 

PODMIOTY WSPÓŁPRACUJĄCE: 

 Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego. 
 Powiatowe  Centrum Zarządzania Kryzysowego, 
 Wydziały Starostwa Powiatowego: Wydział Spraw Obywatel-

skich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia, Wdział 
Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa, Wydział Edukacji i 
Sportu, Wydział Finansowy, Wydział Funduszy Pomocowych, 
Mienia Powiatu i Promocji Powiatu.    

 Komenda Powiatowa Policji w Kluczborku , 
 Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Kluczborku, 
 Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kluczborku. 
 Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Opole 

Oddział w Kluczborku. 
 Wojskowa Komenda Uzupełnień w Brzegu, 
 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu, 
 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa Oddział 

w Kluczborku. 
 Nadleśnictwa RDLP w Katowicach i LZD Siemianice. 
 Urzędy Gmin. 
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ZAPOBIEGANIE 

 

PRZYGOTOWANIE 

 

ODBUDOWA 

 

 

REAGOWANIE 

 

Starosta Kluczborski 

PODMIOT WIODĄCY:  

Starosta Kluczborski 

PODMIOT WIODĄCY:  

Komenda Powiatowa PSP w Kluczborku, 

 

PODMIOT WIODĄCY:  

Komenda Powiatowa PSP w Kluczborku. 

 

PODMIOT WIODĄCY:  

 Starostwo Powiatowe, Urzędy Gmin.  

PODMIOTY WSPÓŁRACUJĄCE: 

 Powiatowe  Centrum Zarządzania Kryzysowego, 
 Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji 

Zdrowia. 
 Komenda Powiatowa PSP w Kluczborku, 
 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu. 
 Urzędy Gmin. 

 

PODMIOTY WSPOŁPRACUJĄCE: 

 Powiatowe  Centrum Zarządzania Kryzysowego, 
 Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego                    

i Promocji Zdrowia. 
 Wydział Finansowy, 
 Komenda Powiatowa Policji w Kluczborku , 
 Wojskowa Komenda Uzupełnień w Brzegu, 
 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu, 
 Nadleśnictwa RDLP w Katowicach i LZD Siemianice. 
 podmioty odpowiedzialne za dostawę energii i gazu. 
 podmioty odpowiedzialne za dostawę i dystrybucję wody 
 Urzędy Gmin. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODMIOTY WSPÓŁPRACUJĄCE: 

 Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego. 
 Powiatowe  Centrum Zarządzania Kryzysowego, 
 Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego                

i Promocji Zdrowia. 
 Wdział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa. 
 Wydział Edukacji i Sportu. 
 Wydział Finansowy. 
 Komenda Powiatowa Policji w Kluczborku, 
 Szpital Powiatowy w Kluczborku 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku. 
 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kluczborku. 
 Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku, 
 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu Oddział Terenowy Olesno. 
 Rejon Kluczbork Oddziału Opole Generalnej Dyrekcji Dróg 

Krajowych i Autostrad, 
 Nadleśnictwa RDLP w Katowicach i LZD Siemianice. 
 PKP Polskie Linie Kolejowe – Opole, 
 Wojskowa Komenda Uzupełnień w Brzegu, 
 podmioty odpowiedzialne za dostawę energii i gazu. 
 podmioty odpowiedzialne za dostawę i dystrybucję wody 
 Urzędy Gmin. 

 

PODMIOTY WSPÓŁPRACUJĄCE: 

 Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego. 
 Powiatowe  Centrum Zarządzania Kryzysowego, 
 Wydziały Starostwa Powiatowego: Wydział Spraw Obywatel-

skich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia, Wydział 
Organizacyjny, Wdział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnic-
twa, Wydział Edukacji i Sportu, Wydział Finansowy, Wydział 
Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu, 
Budownictwa, Stanowisko ds. Ochrony Dóbr Kultury.     

 Komenda Powiatowa Policji w Kluczborku , 
 Nadleśnictwa RDLP w Katowicach i LZD Siemianice. 
 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kluczborku, 
 Wojskowa Komenda Uzupełnień w Brzegu, 
 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu, 
 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa Oddział 

w Kluczborku. 
 Urzędy Gmin. 

 

 

 

HURAGANOWY 

WIATR/TRĄBA           

POWIETRZNA 
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 opracowanie planu zarządzania kryzyso-
wego, 

 ewidencja zasobów specjalistycznych                  
sił i środków reagowania, 

 określenie zasad obiegu informacji, 
 określenie systemów monitorowania, 

alarmowania i ostrzegania, 
 uświadamianie społeczeństwa                                 

i powszechna edukacja w zakresie prawi-
dłowych zachowań przed i w czasie sytu-
acji kryzysowych, 

 doskonalenie służb, 
 organizowanie i prowadzenie szkoleń, 

ćwiczeń i treningów w zakresie reagowa-
nia na potencjalne zagrożenia 

 

 analiza zagrożeń i ich monitorowanie, 
 ocena wrażliwości społeczeństwa na 

zagrożenia, 
 ocena możliwych strat ludzkich, mienia                    

i infrastruktury, 
 wspieranie badań stosowanych, 
 uświadamianie społeczeństwa                                  

i powszechna edukacja w zakresie prze-
ciwdziałania zagrożeniom, 

 racjonalne planowanie zagospodarowania 
przestrzennego, 

 określenie zasad oraz sposobów kontroli                                
i nadzoru  

 

 uruchomienie procedur reagowania kryzy-
sowego, 

 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 za-

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

i humanitarnych, 
 uruchomienie pomocy społecznej                                                

i psychologicznej, 
 stworzenie doraźnych warunków do prze-

trwania osób poszkodowanych 

 

 szacowanie szkód, 
 odtworzenie kluczowej infrastruktury 

telekomunikacyjnej, energetycznej, pali-
wowej, transportowej i dostarczania wody, 

 zapewnienie opieki medycznej                                    
i rehabilitacji, 

 zapewnienie długofalowej pomocy spo-
łecznej 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 re-

agowania 

 

 

 

PRZYGOTOWANIE 

 
Podejmowanie działań planistycznych 

dotyczących sposobu reagowania                     
w przypadku wystąpienia sytuacji kryzy-

sowej oraz działań mających na celu 
przygotowanie zasobów sił i środków 

niezbędnych do efektywnego reagowania 

 

REAGOWANIE 

 
Uruchomienie działań mających na celu 

udzielanie pomocy poszkodowanym, 
zahamowanie rozwoju występujących 

zagrożeń oraz ograniczenie strat                          

i zniszczeń 

 

 

ZAPOBIEGANIE 

 
Działania uprzedzające, eliminujące lub 

redukujące prawdopodobieństwo wystą-
pienia sytuacji kryzysowej albo  w znacz-

nym stopniu ograniczające jej skutki 

 

ODBUDOWA 

 
Realizacja zadań mających na celu przy-

wrócenie zdolności reagowania oraz 
odtwarzania kluczowej dla funkcjonowa-
nia danego obszaru infrastruktury, tak 

aby była mniej wrażliwa na kolejne zda-
rzenia krytyczne  
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10.8. Wykaz zawartych umów i porozumień związanych  

         z realizacją zadań zawartych w Powiatowym Planie  

         Zarządzania Kryzysowego 

 

L.p. Rodzaj dokumentu 
Podmiot z którym 

zawarto uzgodnienie 

 
1. 

Porozumienie  z dnia 15 maja 2005 roku w sprawie 
zabezpieczenia potrzeb przewozowych Powiatowego 
Zespołu Reagowania Kryzysowego w Kluczborku                                
w przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowej i zagrożeń 
oraz podczas planowania działań na rzecz ewakuacji 
zwierząt na terenie powiatu kluczborskiego. 

Przedsiębiorstwo Skup                
i Sprzedaż Zwierząt 
Rzeźnych Marek Jacaszek 
46-230 Kluczbork 
Ul. Wolności 33 

 
2. 

Porozumienie z dnia 16 maja 2005 roku w sprawie 
zabezpieczenia potrzeb przewozowych Powiatowego 
Zespołu Reagowania Kryzysowego w Kluczborku  w 
przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowej i zagrożeń oraz 
podczas planowania działań na rzecz ewakuacji Starostwa 
Powiatowego w Kluczborku. 

Przedsiębiorstwo 
Komunikacji 
Samochodowej Sp. z o.o. 
w Kluczborku                     
ul. Byczyńska 120 

 
3. 

Porozumienie  NR 1/09 z dnia 21 stycznia 2009 roku               
w sprawie ustalenia algorytmu postępowania wynikającego     
z potencjalnych i realnych niebezpieczeństw związanych               
z występowaniem klęsk żywiołowych oraz innych podob-
nych zdarzeń, spowodowanych siłami natury lub działalno-
ścią człowieka, który ma na  celu zapewnienie podstawo-
wych warunków bezpieczeństwa dla ludności zamieszkałej 
w terytorialnym zasięgu działania jednostek.  
 

. 

Komendantem Placówki 

Straży Granicznej                      

w Opolu 

 

 
4. 

Porozumienie z dnia 19 stycznia 2009 roku zawarte           
z Wojskowym Komendantem Uzupełnień w Brzegu                 
w sprawie współdziałania i wzajemnego przekazywania 
informacji w zakresie bezpieczeństwa  cywilnego                         
i ochrony  ludności 

Wojskowym Komendan-
tem Uzupełnień w Brzegu      

 
5. 

Porozumienie z  dnia 13 luty 2015 roku w sprawie               
ustalenia zakresu, formy i środków wymiany informacji             
pomiędzy Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego 
w Kluczborku, a TAURON Dystrybucja S.A. w celu            
zapewnienia przepływu informacji na potrzeby                     
zarządzania kryzysowego na terenie powiatu               
kluczborskiego. 
 

TAURON Dystrybucja S.A 
w Krakowie 
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10.9. Zasady i tryb oceniania i dokumentowania szkód. 

 
Podstawy prawne 

        1)ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.2015.163 z późn. zm.), 
2)rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 1999 r. w sprawie zasad oraz trybu 

ustalania i wypłaty odszkodowań za szkody poniesione w związku z akcjami 

zwalczania klęsk żywiołowych (Dz.U.99.55.573); 

3) wytyczne Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 23 grudnia 2014 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”. 

W wypadku wystąpienia na terenie powiatu kluczborskiego zdarzeń                         

o charakterze klęski żywiołowej istnieje możliwość uzyskania przez poszkodowanych 

pomocy – w ramach obecnie obowiązujących przepisów prawnych, w zakresie ponie-

sionych szkód: 

1) w infrastrukturze komunalnej - obiekty budowlane, 

2) w infrastrukturze obiektów mieszkalnych, 

3) w rolnictwie, 

4) w sferze socjalno – bytowej. 

 

       Po sporządzeniu odpowiedniego wniosku Starosta Kluczborski, czy też Burmistrzowie              

lub Wójt przesyłają je do Wojewody  Opolskiego z prośbą o dokonanie ich weryfikacji.                   

W trzech pierwszych przypadkach wojewoda  powołuje komisję wojewódzką, której zadaniem 

jest dokonanie analizy przedłożonych wniosków  oraz oceny, czy wysokość szkód jest zgodna 

ze stanem faktycznym.  

           W czwartym wypadku wnioski do weryfikacji wojewoda przekazuje do Wydziału Polityki 

Społecznej i Zdrowia Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego.  

Określenie  sposobu oceniania i dokumentowania szkód w infrastrukturze komunalnej powiatu 

– obiektów budowlanych  przedstawiono w  SPO – 12 umieszczoną w niniejszym planie. 

Szczegółowe sposoby postępowania w przedmiotowej sprawie we wszystkich wypadkach 

przedstawiono na poniższych schematach.  
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WOJEWODA 
OPOLSKI 

 

 przyjęcie zgłoszenia od jednostek 
samorządu terytorialnego, 

 powołanie wojewódzkiej komisji                  
do weryfikacji zgłoszeń, 

 przekazanie zgłoszeń do komisji, 
 

 

KOMISJA WOJEWÓDZKA 
 
 weryfikacja zgłoszeń, 
 opracowanie zestawienia 

zbiorczego i przekazanie 

Wojewodzie  

 przyjęcie zweryfikowanych przez 
komisję zgłoszeń i zestawienia 
zbiorczego, 

 przesłanie zestawienia zbiorczego    
do Ministra Spraw Wewnętrznych                          
i Administracji (MSWiA) 

 
 zawarcie umów o dotację ze 

stosownymi jednostkami samorządu 
terytorialnego – na podstawie decyzji 
z MSWiA o przyznaniu promes 

 
 wystąpienie do Ministra Finansów 

(MF), poprzez MSWiA, z wnioskiem               
o uruchomienie środków z rezerwy 
celowej budżetu państwa, 
 

 dokonanie podziału uruchomionej 
kwoty, 

 przekazanie środków finansowych 
jednostkom samorządu 
terytorialnego, 

 kontrola właściwego wykonania 
umów oraz wykorzystania 
przyznanych środków, 

 rozlicznie przyznanych dotacji, 

 złożenie meldunku do MSWiA 

JEDNOSTKI          
SAMORZĄDU            

TERYTORIALNEGO 
 

 zgłoszenie 
Wojewodzie potrzeb 
związanych z 
usuwaniem skutków 
klęski żywiołowej, 
 

 zawarcie umów o 
dotację z Wojewodą, 

 

 realizacja 

przyznanych środków 

 
MINISTER FINANSÓW 

 
 przyjęcie wniosku, 
 weryfikacja wniosku, 
 wydanie decyzji            

o uruchomieniu 
środków z rezerwy 
celowej budżetu 
państwa, 

 poinformowanie                    

o decyzji Wojewodę 

MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH                           
i ADMINISTRACJI 

 
 

 
 

 przyjęcie zestawienia zbiorczego                    
z województwa, 

 wydanie decyzji o przyznaniu promes, 
 przekazanie decyzji wojewodzie 

 przyjęcie wniosku wojewody 
(skierowanego do MF) w sprawie 
uruchomienia środków z rezerwy 
celowej budżetu państwa, 

 analiza wniosku, 

 przekazanie wniosku do MF 

SPOSÓB POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE USUWANIA SKUTKÓW ZDARZEŃ DOTYCZĄCYCH 
OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 
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SPOSÓB POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE USUWANIA SKUTKÓW ZDARZEŃ DOTYCZĄCYCH 

OBIEKTÓW MIESZKALNYCH 

WOJEWODA 
OPOLSKI 

 
 przyjęcie zgłoszenia od jednostek 

samorządu terytorialnego, 
 powołanie wojewódzkiej komisji                  

do weryfikacji zgłoszeń, 
 przekazanie zgłoszeń do komisji, 

 
 

KOMISJA WOJEWÓDZKA 
 
 weryfikacja zgłoszeń, 
 opracowanie zestawienia 

zbiorczego i przekazanie 

Wojewodzie  

 przyjęcie zweryfikowanych przez 
komisję zgłoszeń i zestawienia 
zbiorczego, 

 przesłanie zestawienia zbiorczego    
do Ministra Spraw Wewnętrznych             

i Administracji ( MSWiA) 

 
 dokonanie podziału uruchomionej 

kwoty, 
 przekazanie środków finansowych 

jednostkom samorządu 
terytorialnego, 

 kontrola właściwego wykonania 
umów oraz wykorzystania 
przyznanych środków, 

 rozlicznie przyznanych dotacji, 

 złożenie meldunku do MSWiA 

JEDNOSTKI SAMO-
RZĄDU TERYTORIAL-

NEGO 
 

 

MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH           
I ADMINISTRACJI                            

 
 

 
 

 przyjęcie zestawienia zbiorczego                    
z województwa, 

 wydanie stosownej decyzji, 
 przekazanie decyzji wojewodzie 

 zgłoszenie 
Wojewodzie 
potrzeb 
związanych       
z usuwaniem 
skutków klęski 
żywiołowej      
(na podstawie 
wniosków osób 
uprawnionych), 

 

 realizacja 
przyznanych 

środków 
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SPOSÓB POSTĘPOWANIA W WYPADKU POWSTANIA SZKÓD 

W ROLNICTWIE 

 

WOJEWODA 

OPOLSKI 

KOMISJA WOJEWÓDZKA 
 
 opracowanie protokołów                

i przekazanie Wojewodzie  

 

 przyjęcie zgłoszenia od jednostek 
samorządu terytorialnego, 

 powołanie wojewódzkiej komisji                  
do  oceny szkód w rolnictwie                             
w poszczególnych gminach, 

 przyjęcie protokołów z oceny szkód 
w poszczególnych gminach 
 
 
 
 

 

JEDNOSTKI               
SAMORZĄDU              

TERYTORIALNEGO 
(poszkodowani rolnicy) 

 
 zgłoszenie Wojewodzie 

potrzeb związanych ze 

szkodami w rolnictwie  

 

 weryfikacja protokołów 

 

DYREKTOR WYDZIAŁU 
NADZORU I KONTROLI 
 

 weryfikacja protokołów 

 

 przekazanie gminom 
zweryfikowanych protokołów 
 
 

 

 
 przyjęcie 

zweryfikowanych 

protokołów  
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WOJEWODA 
OPOLSKI 

 
 przyjęcie wnioskówzwiązanych          

ze wsparciem finansowym osób 
poszkodowanych na kwotę                
do wysokości 6 i 20 tys. zł, 

 przekazanie wniosków                         
do weryfikacji do Dyrektora 
Wydziału Polityki Społecznej              
i Zdrowia, 
 

 przekazanie zweryfikowanych 
wniosków do Ministra Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej                        
oraz przedmiotowej informacji                    
do Ministra Spraw Wewnętrznych                
i Administracji,                         

 

 przekazanie Dyrektorowi Wydziału 
Finansów, Budżetu i Certyfikacji 
zadań o kierowaniu środków               
do gmin 

 

JEDNOSTKI SAMORZĄDU 
TERYTORIALNEGO 

Jednostki organizacyjne 
pomocy społecznej 

 
 wyznaczenie komisji 

gminnych, 
 ustalenie liczby osób 

poszkodowanych             
oraz rozpoznanie potrzeb 
rzeczowych i finansowych 
osób  i rodzin 
poszkodowanych, 

 opracowanie stosownych 
dokumentów i przesłanie 
zgłoszeń Wojewodzie  
oraz Opolskiemu 
Wojewódzkiemu 
Inspektorowi Nadzoru 
Budowlanego, 

 przyznawanie i wypłacanie 
pomocy pieniężnej                
ze środków finansowych      
budżetu państwa, 

 sporządzanie bieżących 
raportów 
 

 

 
OPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR 

NADZORU BUDOWLANEGO 
 

 przyjęcie wniosków związanych                       
ze wsparciem finansowym osób 
poszkodowanych na kwotę                             
do wysokości 100 tys. zł, 

 dalsza realizacja przedmiotowego 

zadania – wg własnej procedury 

 
DYREKTOR WYDZIAŁU 
POLITYKI SPOŁECZNEJ                       

i ZDROWIA 
 

 przyjęcie wniosków, 
 weryfikacja wniosków, 
 przekazanie do Wojewody 

zestawienia zbiorczego             
w zakresie potrzeb 
rzeczowych (poprzez 
WCZK), 
 

 przekazanie zestawienia 
zbiorczego w zakresie 
potrzeb finansowych, 

 bieżące aktualizowanie 
danych, 

 ewentualne przesuwanie 
środków finansowych. 

 
Monitoring realizacji 

pomocy 

 
DYREKTOR WYDZIAŁU 
FINANSÓW, BUDŻETU       

I CERTYFIKACJI 
 

 przyjęcie zadania                  
do realizacji, 

 kierowanie środków           
do gmin, 

 współdziałanie                                   
z Wydziałem Polityki 
Społecznej i Zdrowia              
w zakresie ewentualnego 

przesuwana środków 

 
MINISTER RODZINY,  PRACY                      

I POLITYKI SPOŁECZNEJ 
 
 

 wydanie opinii, 
 poinformowanie Wojewody 

 

 
MINISTER SPRAW 
WEWNĘTRZNYCH   
I ADMINISTRACJI                   

 
 przyjęcie informacji 

Wojewody o 
przesłanych 
wnioskach do Ministra 
Rodziny, Pracy                     
i Polityki Społecznej  

SPOSÓB POSTĘPOWANIA W WYPADKU WSPARCIA OSÓB POSZKODOWANYCH  

W SFERZE SOCJALNO-BYTOWEJ 
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10.10. Procedury uruchamiania rezerw strategicznych 

 

PRP – 1 

Rodzaj 
dokumentu 

PROCEDURA  
UDOSTĘPNIANIA REZERW STRATEGICZNYCH 

Data 2016 

Nazwa do-
kumentu 

 
OGÓLNA PROCEDURA UDOSTĘPNIANIA 

REZERW STRATEGICZNYCH 
 

Podmiot        
opracowujący 

WBiZK OUW 

 
 

I.      Cel procedury 
 Określenie sposobu udostępniania rezerw strategicznych w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej, sytuacji kryzysowej, odtworzenia 
infrastruktury krytycznej lub zaspokojenia podstawowych potrzeb obywateli, ratowania ich życia i zdrowia, a także potrzebę wsparcia realizacji 
celów społecznych. 
 

II.      Lider/ Uczestnicy procedury 
         Wojewoda Opolski/Prezes Agencji Rezerw Strategicznych, minister właściwy ds. gospodarki, minister właściwy ds. transportu, Dyrektor  
                                           Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego (WBiZK), Kierownik 
                                           Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego (WCZK), Starosta Kluczborski. 
 

III.     Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury 

 
Wystąpienie klęski żywiołowej lub sytuacji 
kryzysowej, oraz zakłóceń w ciągłości       
dostaw służących funkcjonowaniu               
gospodarki narodowej i zaspokojenia        
podstawowych potrzeb obywateli, ratowania 
ich życia i zdrowia, a także potrzebę            
wsparcia realizacji celów społecznych. 

 
Wykorzystanie/użytkowanie 
udostępnionych rezerw      
strategicznychzgodnie                     
z zaistniałą potrzebą i ich 
przeznaczeniem                       
oraz  dokonanie zwrotu             
części niewykorzystanych           
rezerw. 

 
 ustawa z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strate-

gicznych (Dz.U.2015.1229 z późn. zm.); 
 ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzyso-

wym (Dz.U.2013.1166 z późn. zm.) 
  ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie                              

i administracji rządowej w województwie  
(Dz.U.2015.525 z późn. zm.). 
ustawa  z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiato-
wym (Dz.U.2015.1445 z późn. zm.)  
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IV. Opis postępowania   
  

Przedsięwzięcia Wykonawcy 

 

1. Monitorowanie rozwoju sytuacji kryzysowej, stwarzającej możliwość zaistnienia zagrożenia życia ludz-
kiego oraz drastycznego pogorszenia się warunków bytowych ludności lub możliwość znacznych 
szkód i strat materialnych, wynikających z nieprzewidzianych zdarzeń i okoliczności oraz klęsk żywio-
łowych i sytuacji kryzysowych  w przypadku bezwzględnej potrzeby użycia rezerw strategicznych – 
przygotowanie i skierowanie stosownego zapotrzebowania do Wojewody, zawierającego: 
 ilość i nazwę asortymentu, 
 cel wykorzystania danego asortymentu, 
 dane podmiotu, któremu udostępnione będą rezerwy strategiczne. 

 Starosta Kluczborski, 
 Zarząd Powiatu w Kluczborku. 

2. Przekazanie zapotrzebowania z Powiatu Kluczborskiego, opracowanie stosownego wniosku                   
i przesłanie ministrowi właściwemu ds. gospodarki.  

 

 Wojewoda Opolski, 
 Dyrektor WBiZK, 
 Kierownik WCZK. 

 

3. Analiza otrzymanego/ych wniosku– przygotowanie i wydanie decyzji o udostępnieniu rezerw.                    
W przypadku gdy decyzja dotyczyć będzie udostępnienia konstrukcji składanych wiaduktów, mostów 
grodowych i kolejowych, minister właściwy ds. gospodarki uzgadnia projekt tej decyzji z ministrem 
właściwym ds. transportu. 
Decyzja o udostępnieniu rezerw powinna zawierać: 

1) oznaczenie organu, na rzecz którego rezerwy są udostępniane; 
2) określenie udostępnionego asortymentu rezerw i jego ilości; 
3) oznaczenie podmiotu, któremu udostępnione rezerwy będą wydane do użycia; 
4) zobowiązanie do zwrotu niewykorzystanej części udostępnionych rezerw; 
5) inne szczególne warunki udostępnienia rezerw, jeżeli są konieczne ze względu na właściwości 

udostępnionego asortymentu rezerw. 

 
 minister właściwy ds. gospodar-

ki, 
 minister właściwy ds. transpor-

tu. 

 

4. Ustalenie warunków oraz łańcucha działań związanych z wydaniem i odbiorem przedmiotu udostęp-
nienia, jego transportem, instalacją (montażem), deinstalacją (demontażem), eksploatacją                     
i zwrotem do zasobów rezerw strategicznych. Poinformowanie Starosty Kluczborskiego o ustaleniach. 

 

 Prezes Agencji Rezerw Strate-
gicznych,  

 Wojewoda Opolski, 
 Dyrektor WBiZK. 
 Starosta Kluczborski 
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Przedsięwzięcia Wykonawcy 

 
5. Wydanie przedmiotu udostępnienia do użytkownika, zgodnie z podjętymi ustaleniami i otrzymanymi 

dokumentami. 

 
 Prezes Agencji Rezerw Strate-

gicznych 

 
6. Odbiór przedmiotu udostępnienia zgodnie ze wskazanym przez Prezesa Agencji Rezerw Strategicz-

nych i terminem. Stworzenie na obszarze powiatu kluczborskiego  wnioskującego warunków nieza-
grażających przerwaniem funkcjonowania społeczności oraz złagodzenie szkód i strat materialnych 
wynikających z nieprzewidzianych zdarzeń i okoliczności.   

 
 Wojewoda Opolski, 
 Kierownik WCZK, 
 Starosta Kluczborski.  

7. Dokonanie zwrotu części niewykorzystanych rezerw – zgodnie z przyjętymi ustaleniami i otrzymanymi 
dokumentami – w przypadku częściowego ich niewykorzystania. 

 
8. Zwrot przedmiotu udostępnienia do zasobu rezerw strategicznych po wykorzystaniu, zgodnie                              

z ustaleniami i otrzymanymi dokumentami – w przypadku udostępnienia rezerw asortymentu specjali-
stycznego (np. konstrukcje składanych wiaduktów, mostów drogowych i kolejowych, koparek, spycha-
rek itp.).  

 
 Wojewoda Opolski, 
 Kierownik PCZK, 
 Starosta Kluczborski, 
 Prezes Agencji Rezerw Strate-

gicznych 
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PRP – 2 

Rodzaj 
dokumentu 

 
PROCEDURA  

URUCHAMIANIA REZERW STRATEGICZNYCH 
  

Data 2016 

Nazwa do-
kumentu 

 
PROCEDURA URUCHAMIANIA REZERW   

JODKU POTASU – TABLETEK JODOWYCH 
 

Podmiot      
opracowujący 

WBiZK OUW 

 
 
 

 
I.      Cel procedury 

Określenie sposobu uruchomienia rezerw jodku potasu 
 
 
 
 
II.      Lider/ Uczestnicy procedury 

Wojewoda Opolski /Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (WBiZK), Kierownik Wojewódzkiego Centrum  
                                Zarządzania Kryzysowego (WCZK), minister właściwy ds. gospodarki, Prezes Agencji Rezerw Strategicznych , 
                                Starosta Kluczborski, Burmistrzowie, Wójt. 

 
 
 
III.     Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 
 

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury 

 
Wystąpienie zagrożenia radia-
cyjnego o zasięgu wojewódz-
kim  

 
Wydanie preparatu jodo-
wego 
 

 
 art. 90, pkt 3 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe 

(Dz.U.2014.1512 z późn. zm.). 
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IV. Opis postępowania   
  

Przedsięwzięcia Wykonawcy 

 

1. Monitorowanie rozwoju sytuacji kryzysowej, stwarzającej możliwość zaistnienia zagrożenia 
radiacyjnego. 

 

 Kierownik WCZK. 

 

2. Podjęcie wiadomości o zdarzeniu radiacyjnym. 
 

 Wojewoda Opolski 
 

3. Przygotowanie i skierowanie wniosku do ministra gospodarki o udostępnienie tabletek jodowych – 
jodku potasu. Wniosek o udostępnienie rezerw strategicznych powinien zawierać co najmniej: nazwę 
i ilość asortymentu rezerw strategicznych oraz cel jego wykorzystania, a także dane podmiotu, 
któremu udostępnione rezerwy strategiczne będą wydane. 

 

 Wojewoda Opolski 

 

4. Wydanie decyzji przez ministra właściwego ds. gospodarki  o udostępnieniu rezerw preparatu 
jodowego do natychmiastowej realizacji przez Agencję Rezerw Strategicznych 

 

 minister właściwy ds. 
gospodarki,  

 Prezes Agencji Rezerw 
Strategicznych. 

 

5. Wykonanie decyzji ministra właściwy ds. gospodarki: 
1) informuje Wojewodę Opolskiego o miejscu i terminie wydania tabletek jodowych, a także                         

o wymaganiach dotyczących ich przetransportowania oraz przetrzymywania,  
2) wydaje udostępnione tabletki jodowe, 
3) sprawdza warunki transportu oraz przetrzymywania. 

 

 Prezes Agencji Rezerw 
Strategicznych. 

 

6. Przyjęcie informacji o  decyzji o udostępnieniu jodku potasu z Agencji Rezerw Strategicznych. 
 

 Wojewoda Opolski, 
 Dyrektor WBiZK, 
 Kierownik WCZK. 

 

7. Uruchomienie „Wojewódzkiego planu dystrybucji preparatu jodowego w postaci tabletek”,                             
w tym: 
1) dokonuje odbioru tabletek jodowych oraz zapewnia ich ochronę, 
2) dystrybuuje udostępnione rezerwy strategiczne do odbiorców ostatecznych, 
3) wykorzystuje udostępnione rezerwy zgodnie z przeznaczeniem. 

 

 Wojewoda opolski,  
 Dyrektor WBiZK. 

 

../Dane%20aplikacji/Microsoft/Dane%20aplikacji/Microsoft/Word/BAZA%20DANYCH%20z%20hiper��czami/Wojew�dzki%20plan%20jodowy/A1_Wojew�dzki%20plan%20dystrybucji%20preparatu%20jodowego.doc
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Przedsięwzięcia Wykonawcy 

 
7. Wydanie tabletek jodowych z miejsca przechowywania do Starostw Powiatowych na podstawie 

protokołów przekazania. 

 
 Dyrektor WBiZK. 

 

 
8. Dystrybucja preparatów jodowych na terenie powiatów, przekazanie do gmin, a następnie do miejsc 

wydawania – wykorzystanie udostępnionych rezerw zgodnie z  przeznaczeniem. kierując się 
zapisami w „Powiatowym i gminnych planach dystrybucji preparatu jodowego w postaci 
tabletek”,. 

 Starosta Kluczborski 
 Burmistrzowie I Wójt  

 
9. Wydanie tabletek jodowych dla uprawnionych ludzi z poszczególnych grup ryzyka, wykonanie 

niezbędnej dokumentacji określonej w gminnych planach dystrybucji preparatu jodowego. 

Zwrot niewykorzystanych tabletek jodowych przez gminy do Powiatowego Punktu Wydawania. Burmistrzowie I Wójt 

  
 10. Zwrot niewykorzystanych tabletek jodowych do Wojewódzkiego punktu wydawania  preparatu     
        jodowego 

 

 
 Starosta Kluczborski 

 

 
 11. Zwrot niewykorzystanej części udostępnionych rezerw do Agencji Rezerw Strategicznych. 

Wojewoda Opolski. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

../Dane%20aplikacji/Microsoft/Dane%20aplikacji/Microsoft/Word/BAZA%20DANYCH%20z%20hiper��czami/Wojew�dzki%20plan%20jodowy/A1_Wojew�dzki%20plan%20dystrybucji%20preparatu%20jodowego.doc
../Dane%20aplikacji/Microsoft/Dane%20aplikacji/Microsoft/Word/BAZA%20DANYCH%20z%20hiper��czami/Wojew�dzki%20plan%20jodowy/A1_Wojew�dzki%20plan%20dystrybucji%20preparatu%20jodowego.doc
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10.11. Wykaz infrastruktury krytycznej 

 

W niniejszym „Planie…” zawarto systemy i wchodzące w ich skład powiązane             

ze sobą obiekty, instalacje, urządzenia i usługi kluczowe dla bezpieczeństwa mieszkańców 

Powiatu Kluczborskiego i służące zapewnieniu sprawnego funkcjonowania administracji             

publicznej, instytucji i przedsiębiorców oraz porządku publicznego na administrowanym terenie 

– z podziałem na gminy – (zał. Nr 45).  

Wykaz obejmuje następujące systemy: 

1) zaopatrzenia w energię elektryczną, energię cieplną, paliwa ciekłe i gaz ziemny              

(linie energetyczne, elektrownie, elektrociepłownie, stacje energetyczne i redukcyjne, 

ciepłociągi, ropociągi, gazociągi, paliwowe bazy produkcyjne i magazynowe; 

2) łączności i teleinformatyczne (zakłady telekomunikacji, centrale, stacje bazowe, centra 

nadawcze, serwerownie);  

3) finansowe (banki, towarzystwa ubezpieczeniowe); 

4) zaopatrzenia w wodę (ujęcia wody, zakłady uzdatniania wody, pompownie wody)               

i żywność (zakłady produkcyjne, magazyny, hurtownie oraz wielkopowierzchniowe 

obiekty handlowe – hipermarkety, domy handlowe, bazary); 

5) ochrony zdrowia (zakłady opieki zdrowotnej, przychodnie, ośrodki zdrowia); 

6) transportu drogowego (drogi, mosty, wiadukty, dworce autobusowe, parkingi               

dla  pojazdów z towarem niebezpiecznym) i kolejowego (linia kolejowe, dworce, wia-

dukty, mosty, stacje przeładunkowe); 

7) ratownicze (jednostki ratownicze, dyspozytornie) i ochrony przeciwpowodziowej              

(budowle i urządzenia hydrotechniczne – zbiorniki retencyjne, wały, jazy, śluzy); 

8) zapewniające ciągłość działania administracji publicznej – rządowej i samorządowej; 

9) produkcji, składowania, przechowywania, stosowania niebezpiecznych substancji            

chemicznych (zakłady produkcyjne, magazyny, hurtownie, składowiska odpadów              

niebezpiecznych) oraz składowania odpadów (składowiska odpadów komunalnych,  

sortownie odpadów, a także odprowadzania ścieków (oczyszczalnie i przepompownie 

ścieków); 

10) obiekty kultury masowej (np. hale sportowe). 
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10.12. Priorytety w zakresie ochrony oraz odtwarzania 

           infrastruktury krytycznej. 

 

Z definicji infrastruktury krytycznej, przedstawionej w art. 3 pkt 2 (zał. Hz.5)
 
ustawy           

z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U.2013.1166 z późn. zm.) wynika, 

że nie można jednoznacznie określić hierarchii ważności poszczególnych  systemów wcho-

dzących w jej skład. Każdy z nich wpływa bezpośrednio na daną sferę działalności organów 

administracji publicznej, polegającej na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu 

do przejmowania nad nimi kontroli, właściwym reagowaniu  w przypadku ich wystąpienia,          

czy usuwaniu ich skutków. Każdy z nich w sposób większy  lub mniejszy wywiera wpływ                 

na zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom danego obszaru  i utrzymanie porządku                

publicznego na właściwym poziomie, służy sprawnemu funkcjonowaniu organów administracji 

publicznej, instytucji i przedsiębiorców.  

W związku z tym, głównym założeniem niniejszego „Planu…” jest takie określenie             

odpowiednich wykonawców z przypisaniem im – zgodnie z kompetencyjnym zakresem           

odpowiedzialności – poszczególnych zadań zarządzania kryzysowego, aby te zadania mogły 

być realizowane równolegle, w tym samym czasie, zapewniając tym samym ustawowe wymo-

gi  w zakresie utrzymania właściwego bezpieczeństwa, porządku publicznego                                        

i funkcjonowania organów administracji publicznej.  

Jednakże, mając na uwadze art. 17 ust. 2 pkt 1 (zał. Hz.6) ww. ustawy                                 

i podkreślenie w nim roli Starosty Kluczborskiego przede wszystkim w zakresie kierowania 

monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie   

powiatu, a także wychodząc z przyjętego założenia w pkt. 11 niniejszego rozdziału , ocenia 

się, że w Powiecie Kluczborskim głównym priorytetem ochrony infrastruktury krytycznej 

oraz jej odtwarzania w przypadku jej  zniszczenia (naruszenia struktur podmiotowych                     

i przedmiotowych) będzie zapewnienie ciągłości działania systemu administracji publicz-

nej. Jednocześnie, realizacja tego  zadania nierozerwalnie wiąże się z utrzymaniem              

w sprawności systemów łączności i sieci teleinformatycznych. Nie mniej ważne będzie 

także zapewnienie bezpieczeństwa ludzi, ich życia, zdrowia, mienia oraz środowiska. Dla-

tego też, kolejny priorytet obejmuje systemy ochrony zdrowia, ratownicze, zaopatrzenia               

w żywność i wodę. Pozostałe systemy  przedstawione w art. 3 cytowanej ustawy stanowią 

ważne ogniwo w zakresie funkcjonowania infrastruktury krytycznej, ale wobec przedstawio-

nych wyżej są drugorzędne. Aczkolwiek,  należy liczyć się z możliwością zaistnienia faktu  

zakłócenia działania tylko jednego systemu, umownie nazwanego drugorzędnym, np., finan-

sowego i wtedy on będzie traktowany jako   priorytetowy w zakresie ochrony  i odtwarzania.   
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Załącznik 43 

WZÓR 

DANE IDENTYFIKACYJNE 

Pracowników służb technicznych działających na rzecz operatora telekomunikacyjnego wykonujących 
zadania w zakresie utrzymania ciągłości, a w przypadku odtwarzania świadczenia usług telekomunika-
cyjnych i dostarczania sieci telekomunikacyjnej w sytuacjach szczególnych zagrożeń 
 
w rejonie: ………………………………………………………………………………………………………… 
                   (wpisać rejon działania służb technicznych, na którym obowiązują ograniczenia w poruszaniu się, np. gm. 
 

Do wiadomości: (wpisać właściwy podmiot lub służbę wskazaną przez Wojewodę, zgodnie z właściwością terenową) 

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego Opole 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego Brzeg 

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego Biała 
 

Dane personalne pracowników służb technicznych: 

Lp. Imię i nazwisko Funkcja Firma Nr ID Dowód osobisty Telefon 
1. Jolanta GÓRNIAK Koordynator T-Mobile Polska S.A. 12345 AKG 154356 603 112 345 

2. Marian MROZEK Technik T-Mobile Polska S.A. 12346 AMF 234987 603 112 346 

3. Karol SAWICKI Technik NetWorkS! 12347 ANG 462098 603 112 347 

4. Jan KOWALSKI Technik NetWorkS! 12348 AMS 097378 603 112 348 

5. Zenon OPIOŁA Technik NetWorkS! 12349 AMS 097379 603 112 349 

 
Wykaz sprzętu: (używany przez personel techniczny operatora) 

Lp. Rodzaj sprzętu Marka Nr rejestracyjny 
1. Samochód osobowy Mercedes WFW 12 345 G 

2. Samochód terenowy Land Rover GBO 12 456  

3. Samochód terenowy Hammer h3 WAN 13 130 

4. Łódź pontonowa z silnikiem zaburtowym   

 
Sposób oznaczenia pracowników: 
Kurtki firmowe w kolorze ………………. z logo firmy T-Mobile Polska S.A. (NetWorkS!), inna, identyfikator osobisty 

 

Sposób oznaczenia sprzętu: 
Kolor biały z logo firmy T-Mobile Polska S.A. (NetWorkS!), inna 

 
Wzory identyfikatorów:                                                           

Wzór identyfikatora T-Mobile Polska S.A.:                                       Wzór identyfikatora spółki zależnej: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Potrzeby w zakresie wsparcia: (skierowane do właściwego Centrum Zarządzania Kryzysowego) 

Spycharko-koparka samobieżna w rejonie Lipki w okresie od 21.03. do 27.04.2014 R. 

 

PRZEKAZAŁ: 
Dyżurny PK T-Mobile Polska S.A. 
Jan Wiśniewski 

 

 

 

 

 

 

……………..T…. 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie 

O12371 

Imię  
Artur 
Nazwisko  
Kowalski 
Stanowisko 
Specjalista 

NetWorkS! 

 

 

 

BARTŁOMIEJ 
ZAWADZKI  
 
ID 8894 
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Załącznik 44. 
  
do załącznika funkcjonalnego 10.5. Organizacja ewakuacji z terenów zagrożonych       

Powiatowego Planu Zarządzania Kryzysowego 
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Załącznik  
  

Wypis przepisów prawnych do załączników funkcjonalnych Powiatowego Planu              
Zarządzania Kryzysowego 

 
Hz.1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. prawo prasowe (Dz.U. z 1984 r. Nr 5. poz. 25 z późn. zm.) 

Art. 34. 1. Redaktor naczelny jest obowiązany opublikować nieodpłatnie, w miejscu i w czasie właściwym                  

ze względu na tematykę i na charakter publikacji, komunikat urzędowy pochodzący od naczelnych i centralnych 
organów państwowych, w tym pochodzący od naczelnych i centralnych organów administracji państwowej, jeżeli 
został nadesłany przez rzecznika prasowego rządu ze wskazaniem, że publikacja jest obowiązkowa. 
2.  Obowiązek określony w ust. 1 dotyczy również: 
1)   wydanych na podstawie ustaw obwieszczeń, uchwał lub zarządzeń pochodzących od organów administracji 
rządowej w województwie, nadesłanych w formie zwięzłych komunikatów w celu ogłoszenia w dzienniku lub    
odpowiednim czasopiśmie na terenie jego działania; 
2)   komunikatów przekazywanych przez organy administracji rządowej i samorządu terytorialnego w zakresie 
sytuacji kryzysowych, o których mowa w ustawie z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym                 
( Dz. U. Nr 89, poz. 590). 
3. Komunikaty, o których mowa w ust. 1 i 2, należy opublikować, w uzgodnionym terminie, bez dokonywania 
zmian, zamieszczania uwag i zaprzeczeń, a w razie braku uzgodnienia terminu - w najbliższym przygotowywa-
nym wydaniu. 

Hz.2. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U.2013.1166 z poźn. 

zm.) 
Art. 5.  

2. W skład planów zarządzania kryzysowego wchodzą następujące elementy: 
3) załączniki funkcjonalne planu głównego określające: 

e) organizację ewakuacji z obszarów zagrożonych, 
Hz.3. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U.2013.1166 z poźn. zm.) 

Art. 26.  

3. Na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej jednostki samorządu terytorialnego 
otrzymują z budżetu państwa dotacje celowe w wysokości zapewniającej realizację tych zadań. 

4. W budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych 
z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na 
obsługę długu. 

5. Na dofinansowanie zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego jednostki samorządu terytorial-
nego mogą otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa. 
Hz.4. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U.2013.1166 z późn. zm.) 

Art. 2. Zarządzanie kryzysowe to działalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowa-

nia bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do 
przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji 
kryzysowych, usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej. 
Hz.5. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U.2013.1166 z późn. zm.) 

Art. 3. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

2)    infrastrukturze krytycznej - należy przez to rozumieć systemy oraz wchodzące w ich skład powiązane ze 
sobą funkcjonalnie obiekty, w tym obiekty budowlane, urządzenia, instalacje, usługi kluczowe dla bezpie-
czeństwa państwa i jego obywateli oraz służące zapewnieniu sprawnego funkcjonowania organów admin i-
stracji publicznej, a także instytucji i przedsiębiorców. Infrastruktura krytyczna obejmuje systemy: 
a) zaopatrzenia w energię, surowce energetyczne i paliwa, 
b) łączności, 
c) sieci teleinformatycznych, 
d) finansowe, 
e) zaopatrzenia w żywność, 
f) zaopatrzenia w wodę, 
g) ochrony zdrowia, 
h) transportowe, 
i) ratownicze, 
j) zapewniające ciągłość działania administracji publicznej, 
k) produkcji, składowania, przechowywania i stosowania substancji chemicznych i promieniotwórczych,  
      w tym rurociągi substancji niebezpiecznych; 

Hz.6. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U.2013.1166 z późn. zm.) 
Art. 17, ust. 2 . Do zadań starosty w sprawach zarządzania kryzysowego należy: 

        1)kierowanie monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie            
         powiatu. 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.571237&full=1

