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1. Charakterystyka gminy.

Gmina Kaźmierz to obszar o powierzchni 128,2 km2 położony w południowo-wschodniej części powiatu 

szamotulskiego. Siedziba władz znajduje się w Kaźmierzu oddalonym ok. 30 km na zachód od Poznania, 

15 km na zachód od Szamotuł i 8 km na północny-zachód od Tarnowa Podgórnego. Obserwujemy stabilny 

wzrost liczby ludności zamieszkałej na terenie gminy Kaźmierz. Podstawowym działem gospodarki tej gminy 

jest rolnictwo, a użytki rolne stanowią blisko 74%. W strukturze zasiewów dominują: pszenica, kukurydza na 

ziarno, rzepak ozimy, pszenżyto i jęczmień jary. Do największych zakładów przemysłowych zaliczamy 

Hochland Polska Sp. z o.o. i Średzką Spółdzielnię JANA Z-d Produkcyjny w Kaźmierzu. Ponadto istnieje 

wielu znaczących pracodawców w sektorze usług publicznych, rolnictwie, handlu i usługach oraz 

budownictwie i transporcie. 

Podstawowymi formami terenu oraz krąjobrazu naturalnego gmmy są: wysoczyzna pagórkowata, pagórki 

morenowe, Jezioro Byty11.skie i Dolina rzeki Samy ze zbiornikiem Radzyny. Na terenie gminy Kaźmierz 

występują też surowce energetyczne: węgiel brunatny, ropa naftowa i złoża gazu ziemnego, a obecnie 

eksploatowane są tylko te ostatnie. Dolina Kopalna rzeki Samy to Główny Zbiornik Wód Podziemnych nr 145 

na tym terenie - struktura czwa11orzędowa o dużych zasobach wód podziemnych. Warunki klimatyczne oraz 

długość okresu wegetacyjnego - korzystne, duże waitości nasłonecznienia oraz wysoki wskaźnik klimatycznej 

bonitacji rolnictwa. 

Istotnymi warunkami kształtowania polityki przestrzennej są obiekty przyrodnicze i objęte prawną ochroną. 

Występują na terenie gminy cztery rezerwaty przyrody, liczne drzewa pomnikowe (24 pozycje w ewidencji 

Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody obejmujące 38 szt. drzew). Ponadto spotykamy tutaj 9 zabytkowych 

parków podworskich różnie utrzymanych a na granicy z gminą Duszniki kompleks leśny zaliczony do sieci 

obszaru chronionego Natura 2000 - Grądy Bytyóskie, obejmujący ochroną cenne i rzadkie gatunki: jarząb 

brekinia, obuwik pospolity, wiciokrzew pomorski, lila złotogłów, traszka grzebieniasta. 

Na infrastrukturę drogową składają się: droga krajowa OK Nr 92 Poznai'1 - Świecko, droga wojewódzka nr 306 

\.� Szamotuły - Buk oraz liczne drogi powiatowe i gminne. 

Sieć wodociągowa dobrze rozwinięta choć wymaga modernizacji i rozbudowy w nowo powstających terenach 

budownictwa mieszkaniowego. 

Gospodarka ściekowa funkcjonuje ,v oparciu o oczyszczalnie ścieków w Kiączynie i Bytyniu/Witkowicach. 

Sieć kanalizacji zbiorczej ma długość blisko 40 km, do której podłączonych jest ok. 45% wszystkich 

budynków. Pozostałe korzystają ze zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni. 
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2. Charakterystyka zagrożeń oraz ocena ryzyka ich wystąpienia, w tym dotyczących

infrastruktury krytycznej oraz mapy ryzyka i mapy zagrożeń 

Przyczynami powstawania zagrożeń dla zdrowia, życia i mienia ludności oraz środowiska 

naturalnego o wielkich rozmiarach i na znacznym obszarze mogą być katastrofy naturalne i awarie 

techniczne mogące być przyczyną wprowadzenia stanu klęski żywiołowej. Ponadto szczególne 

zagrożenia dla bezpieczeństwa obywateli, w tym spowodowane działaniami tenorystycznymi mogą 

być przesłanką wprowadzenia stanu wyjątkowego. Najbardziej prawdopodobne zagrożenia mające 

szczególnie negatywnie skutki dla zdrowia, życia i mienia ludności oraz środowiska naturalnego 

gminy zostały wyróżnione w poniższym katalogu zagrożeń dla gminy 

Lp. KATALOG ZAGROŻEŃ 
WARTOŚĆ 
RYZYKA1 

I ZAGROŻENIA KLIMATYCZNE 

1.1 Powódź małe 

1.2 Susza średnie 

1.3 Upały małe 

1.4 Utrzymywanie się silnych mrozów małe 

1.5 Intensywne opady śniegu oraz zawieje i zamiecie śnieżne małe 

1.6 Intensywne opady deszczu, burze i burze z gradem średnie 

1.7 Silne wiary średnie 

2 EPIDEMIE 

2.1 Zagrożenie epidemiczne oraz stan epidemii chorób zakaźnych małe 

3 SKAŻENIA CHEMICZNE 

3.1 Skażenie chemiczne spowodowane poważną awarią przemysłową średnie 

3.2 Skażenie chemiczne spowodowane awarią w transporcie I małe 

3.3 Skażenie chemiczne lub biologiczne na odcinku rzeki lub w zbiorniku 
małe 

wodnym 

4 ROZLEGLE AWARIE SYSTEMÓW ŁĄCZNOŚCI I TELEINFORMATYCZNYCH 

4.1 Brak funkcjonowania sieci PSTN, w tym numerów alarmowych średnie 

4.2 Długotrwała awaria systemu informatycznego powodującego paraliż I małe 
administracji publicznej 

5 OGRANICZENIA LUB PRZERW Y W DOSTA WA CH ENERGII ELEKTRYCZNEJ, GAZU 
ZIEMNEGO, W ODY PITNEJ, CIEPŁA I PALIW 

5.1 Awarie i wyłączenia w systemie energetycznym średnie 

5.2 Wystąpienie zagrożenia utrzymania ciągłości dostaw gazu ziemnego średnie 

5.3 Awarie w systemie przesyłowym, przetwórczym lub magazynowym 
małe 

ropy naftowej lub paliw oraz wprowadzenie działań interwencyjnych 

5.4 Ograniczenja w dostarczaniu i poborze ciepła małe 

5.5 Zagrożenie bezpieczel'lstwa zaopatrzenia w wodę pitną średnie 

1 Oceny ryzyka dokonano wg Procedury opracowania raportu cząstkowego, RCB, Warszawa 20 I Or.
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Lp. KATALOG ZAGROŻEŃ WARTOŚĆ 
RYZYKA 1 

6 POŻARY LASÓW 

6.1 Pożary przestrzenne obszarów leśnych średnie 

7 EPIZOOTIE 

7.1 Choroby zakaźne zwierząt średnie 

8 EPIFITOZY 

8.1 Choroby zakaźne roślin małe 

9 KATASTROFY KOMUNIKACYJNE 

9.1 Wypadek lotniczy małe 

9.2 Wypadek kolejowy i poważny wypadek kolejowy małe 

9.3 Katastrofa drogowa średnie 

TO KATASTROFY BUDOWLANE 

10.l Katastrofa budowlana średnie 

ll ZDARZENIA RADIACYJNE 

11.1 Zdarzenie radiacyjne spowodowane awarią elektrowni atomowej małe 

11.2 Zdarzenie z niekontrolowanym źródłem promieniotwórczym 1nałe 

11.3 Przekroczenie tła promieniowania na bramce radiometrycznej w nie dotyczy 
zakładzie utylizacji odpadów Gminy Kaźmierz 

12 ZAGROŻENIA TERRORYSTYCZNE 

12.1 Zdarzenie terrorystyczne mał-e --
12.2 Cyberataki średnie 

13 INNE ZAGROŻENIA DLA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO 

13.J Zagrożenia podczas imprez masowych ma,le 

13.2 Zamieszki społeczne małe 

13.3 Napięcia na tle etnicznym i religijnym małe 

13.4 Obrót żywnością stanowiącą zagrożenie dla ludzi średnie 

13.5 Obrót niebezpiecznymi produktami leczniczymi średnie 

13.6 Wystąpienie nieznanej substancji małe 

13.7 Trudności w dostępie do usług świadczonych przez podmioty ochrony średnie 
zdrowia 

14 INNE ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA 

14.1 Wystąpienie w powien·zu wysokich stęże{1 pyłów i gazów średnie 

14.2 Nielegalne składowanie substancji lub odpadów niebezpiecznych 
stanowiących zagrożenie dla ludzi i środowiska (tzw. bomby średnie 
ekologiczne) 

Metodyka oceny ryzyka w oparciu o Procedurę opracowania rap01tu cząstkowego RCB, Warszawa 20 I Or 
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PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO GMINY KAŹMIERZ 

l. ZAGROŻENIA KLIMA TYCZNE

Powódź wg ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne to czasowe pokrycie przez wodę terenu, który 
w nonnalnych warunkach nie jest pokryty wodą, w szczególności wywołane przez wezbranie wody w ciekach 
naturalnych, zbiornikach wodnych, kanałach oraz od strony morza, z wyłączeniem pokrycia przez wodę terenu 
wywołanego przez wezbranie wody w systemach kanalizacyjnych. -
Położenie geograficzne Polski powoduje, że na jej obszarze mogą występować różnego rodzaju powodzie: 
opadowe, roztopowe, zatorowe oraz sztormowe. Każdy z tych typów powodzi ma inną genezę i przebieg, inna 
jest też możliwość przewidywania (prognozowania) miejsca i czasu wystąpienia powodzi oraz jej zasięgu 
terytorialnego. W Polsce występują najczęściej wiosenne, roztopowe wezbrania powodziowe oraz letnie 
i jesienne wezbrania opadowe, spowodowane krócej lub dłużej trwającymi opadami deszczu. 

WARTOSCRVZ� ZAGROŻENIE prawdopodobieństwo RZADKIE 

l
in 

� 
ekstrem. 1.1 POWÓDŹ skutki MAŁE 

li wartość MALE 

PRZYCZYNA POWSTANIA ZAGROŻENIA 
- wezbranie wód rzecznych, strumieni, jezior oraz zala11ie terenu wodami pochodzącymi bezpośrednio z
intensywnych opadów deszczu lub gwałtownego topnienia śniegu

SKUTKI ZAGROŻENIA 

.LUDNOŚĆ 
- bezpośrednie zagrożenia dla życia i zdrowia
-okresowe utrudnienia w przemieszczaniu się
- utrudnienia w dostawie żywności i wody pitnej
-możliwość wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego
-możliwość ewakuacji ludności
-przerwy w dostawie energii elektrycznej

MIENIE, W TYM -straty w infrastrukturze 
TNFRASTRUKTURA -może dojść do podtopienia użytków rolnych

GOSPODARKA 
-wzrost niektórych artykułów żywnościowych i gospodarczych
-możliwość wystąpienia w zaopatrzenie ludności w wodę pitną
-zakłócenie w dostawie energii elektrycznej
-zakłócenia systemów łączności

ŚRODOWISKO 
-możliwość skażenia ujęć wody pitnej
-skażenie gleby
-osuwanie się gruntu

OBSZAR ZAGROŻENIA 

Ryzyko powodzi występuje równomiernie na terenie całej Gminy Kaźmierz, szczególnie rejon Zbiornika Radzvny 

SCENARIUSZ POWIADAMIANIA 
Telefonicznie E- SMS FAX łączność Slrona Syreny Płakały Inne 

mail radiowa internetowa alarmowe ulotki 
PC:7,K I WCZK X X X X X X 

GZZK. ., X X X X X 

Lttdność X X X 

S,isiaduj,,ce X X X X X X 

GZZK/PCZK 
ZESTAWIENIE PROCEDUR 1 MODU LOW ZADANIOWYCH NA ZAGROŻENIE 

Procedura reagowania k1yzysowego Procedury realizacji zada1i w formie modułów zadaniowych - MZ ( Wójta) 
PRK - l. I Postepowanie w MZ -Ol Monitorowanie 

przypadku zagrożenia IVl7,-02 Alarmowanie, ostrzeganie i informowanie ludności 
MZ-03 Zwołanie posiedzenia GZZK 

powodziowego i powodzi MZ-04 Wnioskowanie do wojewody o wsparcie oddziałów i pododd1.ialów Sil Zbrojnych RP lub 
osób osadzonych w zakładzie karnym 
IVIZ-05 Wniosek do wojewody o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej na terenie gminy 

.. MZ-06 Wnioskowanie o uruchomienie rezerw slralegicznych 
MZ-I I Koordynacja systemu wsparcia psychologicznego dla ofiar sytuacji kryzysowej 
MZ-12 Ogłaszanie i odwoływanie alarmu i pogotowia przeciwpowodziowego 
MZ -13 Ocenianie i dokumentowanie szkód 
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PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO GMINY KAŹMIERZ 

I. ZAGROżENIA KLIMA TYCZNE

Susza wg IMiGW - PIB jest zjawiskiem ciągłym o zasięgu regionalnym i oznacza dostępność wody poniżej 
średniej w określonych warunkach naturalnych. Suszą nazywa się nie tylko zjawiska, które występują 
w warunkach mniejszej dostępności wody dla danego regionu. Stwierdzenie wystąpienia suszy gruntowej lub 
hydrogeologicznej jest skomplikowane i często niejednoznaczne, wymaga przyjęcia, że najpierw wystąpiły 
kolejno susze: atmosferyczna, glebowa i hydrologiczna. 
Typy suszy: 

Susza atmosferyczna - okres trwający na ogół od miesięcy do lat, w którym dopływ wilgoci do danego obszaru 
spada poniżej stanu normalnego w danych warunkach klimatycznych uwilgotnienia. 
Susza hydrologiczna - okres, gdy przepływy w rzekach spadają poniżej przepływu średniego, a w przypadku 
przedłużającej się suszy meteorologicznej obserwuje się znaczne obniżenie poziomu zalegania wód 
podziemnych prowadzące do suszy hydrogeologicznej 
Susza glebowa (rolnicza) - okres, w którym wilgotność gleby jest niedostateczna do zaspokojenia potrzeb 
wodnych roślin i prowadzenia normalnej gospodarki w rolnictwie. 
Pojęcia suszy gruntowej i hydrogeologicznej są pojęciami bliskoznacznymi. Susza gruntowa odnosi się do 
poziomu wód podziemnych o zwierciadle swobodnym (najczęściej jest to pierwszy poziom wodonośny). Suszę 
hydrogeologiczną można odnieść do pierwszego lub nawet drugiego poziomu wodonośnego o zwierciadle 
naporowym (napiętym). 
System monitoringu suszy rolniczej prowadzony przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa -
Państwowy Instytut Badawczy (IUNG-PIB) na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi -
http://www.susza.iung.pulawy.pl/KBW/12/. Na portalu widnieją aktualne mapy potencjalnego zasięgu suszy wg 
gatun k' T KJ" B"l W'd (KBW) ow ros m oraz mapy unatycznego 1 ansu o WARTOSCRYZ';...J ZAGROŻENIE prawdooodobie11stwo RZADKIE 

rin - � ekstrem. 1.2 SUSZA skutki MAŁE 

Wartość SREDNIE 

-

PRZYCZYNA POWSTANIA ZAGROŻENIA 
- wystąpienie długotrwałego niedoboru lub brak.7.1 opadów w okresie wegetacyjnym (w województwie wielkopolskim
roczna, uśredniona wartości temperatury powietrza waha się od 8,40 C do 9,20 C, a ilości opadów od 524 mm do 835
mm przy usłonecznieniu od 1 789 do I 648 h rocznie)
- regionalne uwarunkowania mikroklimatyczne powodują, że województwo wielkopolskie dotknięte jest suszą
- charakterystyczne stają się wiosny i lata z długotrwałymi okresami bez opadów. a taka sytuacja powoduje duże
zagrożenie występowania długotrwałych susz

SKUTKI ZAGROŻENIA 

LUDNOŚĆ' 
- możliwe wystąpienie przerw w zasilaniu energii elektrycznej powyżej 24 godzin na znacznym obszarze, tym
samym pozbawienie prądu gospodarstw domowych oraz obiektów· infrastruktury społecznej 111. in. szkól i
szpitali

MIENIE, W TYM 
INFRASTRUKTURA - znaczne szkody rolników i producentów rolnych spowodowanych suszą
GOSPODARKA -przerwy w dostawie energii elektryczne

-straty w produkcji rolnej i wzrost cen produktów żywnościowych
-wypłaty odszkodowm\ dla rolników

SRODOWISKO -wysuszenie ściółki leśnej, z,viększone ryzyko pożarów wielkoobszarowych w lasach
-zniszczenie pewnych gatunków rośli w zwi,izku 7. niekorzystnymi warunkami do wzrostu

OBSZAR ZAGROŻENIA 
Zagrożona susziJ jest cala Gmina Kaźmierz 

SCENARIUSZ POWIADAMIANIA 
Telefonicznie E- SMS FAX łączność Strona Syreny Plakaty Inne 

mail radiowa internetowa alarmowe ulotki 
PCZK / WCZK X X X X X X 

GZZK. podmioty z 
siatki bezpiecze1\stwa 
wg. priorytetów oraz X X X X X X 

opinii GZZK 
Ludność X X X 

Sąsiadujące X X X X X X 

GZZK/PCZK 

ZESTAWIENIE PROCEDUR I MODUŁÓW ZADANIOWYCH NA ZAGROŻENIE 
Procedura reagowania kryzysowego Procedury realizacji zadar\ w formie modułów zadaniowych - MZ ( Wójta) 

PRK- 1.2 Postępowanie w przypadku MZ -Ol Monitorowanie 
wystąpienia suszy MZ-02 Alarmowanie, ostrzeganie i informowanie ludności 

MZ-03 Zwołanie posiedzenia GZZK 
MZ -13 Ocenianie i dokumentowanie szkód 
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PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO GMINY KAŹMIERZ 

Źródło: kryteria zjawisk wg !MiGW-P/8. 
ZJAWISKO STOPIEN KRYTERIA SKUTKI 

UPAŁ 

Wyjaśnienia skutków 
używanych w tabeli 

ZAGROŻENIA 
T max:C:30°C i T min<l8°C 
czas trwania zjawiska :C:2 dni 

30°C:s'f max :534°cC i T min ::O: 
J 8°C, czas trwania zjawiska::,: 
2 dni 

T max :C:34°C i T min :C:18°C 
czas trwania zjawiska ::O: 2 dni 

T - temperatura powietrza 
T max - temperatura maksymalna 
T min - temperatura minimalna 
Ts - tern eratura średnia dobowa 

Ryzyko udaru słonecznego, uszkodzenia asfaltowych 
dróg oraz wzrost zagrożenia pożarowego. Zalecana 
ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju 
sytuacji ogodowej 
Duże ryzyko udaru słonecznego, zagrożenie życia, 

uszkodzenia asfaltowych nawierzchni dróg oraz duże 
zagrożenie pożarowe. Zalecana ostrożność, potrzeba 
śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. 
Bardzo duże ryzyko udaru słonecznego, zagrożenie 

życia, uszkodzenia asfaltowych nawierzchni dróg oraz 
duże zagrożenie pożarowe. Zalecana najwyższa 
ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju 
s tuacji pogodowej. 

WARTOSCRYZ';.J ZAGROŻENIE prawdooodobie11st wo RZADKIE 

r
in 

� 
ekstrem. 1.3 UPAŁY skutki MAŁE 

Wartość MALE 
PRZYCZYNA POWSTANIA ZAGROŻENIA 

- uwarunkowania klimatyczne
- zaburzenia w cyrkulacji atmosferycznej

SKUTKI ZAGROŻENIA 

LUDNOŚĆ 
- bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia osób (wysokie temperatury mogą powodować udary, osłabienia,
omdlenia lub zgony)
- możliwe wystąpienie przerw w zasilaniu energii elektrycznej powyżej 24 godzin na znacznym obszarze, tym samym
pozbawienie prądu gospodarstw domowych oraz obiektów infrastruk1:ury społecznej m.in. szkól

MIENIE, W TYM 
INFRASTRUKTURA - odkształcenie nawierzchni dróg wykonanych z masy mineralno-bitumicznej

- wypaczenie szyn i deformacja torów na szlakach kolejmvych które111ogą doprowadzić do katastrowy
GOSPODARKA -utrudnienia w dostawie energii elektrycznej

- straty w produkcji rolnej
Utrudnienia w komunikacji drogowej i kolejowej

SRODOWISKO -wysuszenie ściółki leśnej. zwiększone ryzyko pożarów wielkoobszarowych w lasach

013SZAR ZAGROŻENIA 
Teren całej gminy Kaźmierz 

SCENARlUSZ POWIADAMIANIA 
Telefonicznie E- SMS f-AX Laczność Strona Syreny Plakaty Inne 

mail radiowa internetowa alarmowe ulotki 
PCZK /WCZK X X X X .X X 

GZZK. podmioty z 
siatki bezpiecze1istwa 
wg. priorytetów oraz X X X X X X 

opinii GZZK 

Ludność X X X 

Sąsiadujące X X X X X X 

GZZK/PCZK 
ZESTA WlEN lE PROCEDUR l MODULOW ZADA N !OWYCH NA ZAGROŻEN lE 

Procedura reagowania Procedury realizacji zadań w formie modułów zadaniowych - MZ ( Wójta) 
kryzysowego 

PRK - 1.3 Postępowanie w MZ-Ol Monitorowanie 
przypadku wystąpienia upałów MZ-02 Alarmowanie, ostrzeganie i informowanie ludności 

MZ-03 Zwołanie posiedzenia GZZK 
MZ -13 Ocenianie i dokumentowanie szkód 
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PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO GMINY KAŹMIERZ 

I. ZAGROŻENIA KLIMA TYCZNE

Źródło: kryteria zjawisk wg /MiGW-PIB. 
ZJAWISKO STOPIEN 

ZAGROŻENIA 

SILNE MROZY 

KRYTERIA 

-25°C:S T min ::; 15°C 

-30°C:ST min :S-25°C 

T min :S -30°C 

Wyjaśnienia 
skutków 
używanych w tabeli T - temperatura powietrza 

T min - temperatura minimalna 

SKUTKI 

Ryzyko wychłodzenia organizmu, 
odmrożenia, zamarznięcia 
Duże ryzyko wychłodzenia 
organizmu, odmrożenia 
zamarznięcia, zamarznięcia 
instalac·i wod.kan. co. 
Na znacznym obszarze bardzo 
duże ryzyko wychłodzenia 
organizmów, odmrożenia, 
zamarznięcia, zamarznięcia 
instalacji wod. Kan. Co., 
zagrożenie dla życia 

WARTOSC RYZ';....J ZAGROŻENIE prawdopodobieństwo RZADKIE 
Min � ekstrem. 1.4 UTRZYMYWANIE SIĘ SILNYCH skutki 

MROZÓW 
I I 

PRZYCZYNA POWSTANIA ZAGROŻENIA 
Watiość 

- niekorzystne ,varunki atmosferyczne, front powietrza polarno-morskiego

SKUTKI ZAGROŻENIA 
--

LUDNOŚĆ 
- wit;ksza ilość zgonów wśród osób bezdomnych w wyniku wychłodzenia organizmu
- konieczność zamknięcia obiektów użyteczności publicznej, szkól

MIENIE, W TYM 
TNFRASTRUKTURA - niska temperatura mogą powoclować zniszczenie nawierzchni clróg oraz trakcji kolejowej
GOSPODARKA -zwiększone awarie instalacji woclociągowej i grzewczej

- utrudnienia z utrzymanie nawierzchni dróg 
ŚRODOWISKO -powstanie zjawisk loclowych na rzekach

OBSZAR Z/cGROŻENTA 
Teren całej gminv 

SCEN AR rusz POWTADAJV[lANJA 
Telefonicznie E- SMS FJ\X Łączność Strona Syreny 

mail radiowa internetowa alarmowe 
PCZK/WCZK X X X X X X 

GZZK, poclmioty z 
siatki bezpiecze1istwa 
wg. priorytetów oraz X X X X X X 

opinii G77.K 
Luclność X 

Sąsiadujqce GllK I X X X X X X 

PCZK 

Plakaty 
ulotki 

X 

ZESTAWIENIE PROCEDUR I MODUŁÓW ZADANIOWYCH NA ZAGROŻENIE 
Procedura reagowania kryzysowego Procedury realizacji zadm\ w formie modułów zadaniowych - MZ ( Wójta) 

PRK -1.4 Postępowanie w MZ-Ol Monitorowanie 
przypadku wystąpienia silnych MZ-02 Alarmowanie, ostrzeganie i informowanie ludności 
mrozów MZ-03 Zwołanie posiedzenia GZZK 

MZ- I O Pomoc osobom bezdomnym 
MZ -13 Ocenianie i dokumentowanie szkód 

MAŁE 
MALE 

Inne 

X 
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PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO GMINY KAŹMIERZ 

I. ZAGROŻENIA KLIMA TYCZNE

Źródło: kryteria zjawisk wg /MiGW-PIB. 
ZJAWISKO STOPIEN 

lntensywne opady 
śniegu 

ZJAWISKO 

Zawieje/zamieci 
śnieżne 

ZAG ROŻENIA 
K RYTERIA 

Przyrosty pokrywy śnieżnej od I 0cm do I 5 
cm w czasie nie dłuższym niż 12 godz. 10cm 
SE< 15cm lub przyrosty pokrywy śnieżnej 

od 15 do 20 cm w czasie nie dłuższym niż 
24 godz. l Scm S E S  20cm 
Przyrosty pokrywy śnieżnej od 20 do 30cm 
w czasie nie dłuższym niż 24 godz. Na 
obszarach położonych poniżej 600m.n.p.m. 
20cm<ES30cm lub przyrosty pokrywy 
śnieżnej od 20 do 50cm w czasie nie 
dłuższym niż 24 godz. Na obszarach 
położonych powyżej 600m.n.p.m. 
20cm<ES50cm 
Przyrosty pokrywy śnieżnej powyżej 30cm 
w czasie nie dłuższym niż 24 godz. Na 
obszarach położonych poniżej 600 m.n.p.m 
E>30 cm lub przyrost pokrywy śnieżnej
powyżej 50 cm w czasie nie dłuższym niż 24
godziny na obszarach położonych powyżej
600 m.n.p.m E>50cm

KRYTERIA 

Nie stosuje się 
Zamiecie lub zawieje na przeważającym 
obszarze, gdy zaistnieją łącznie następujące 
warunki : 
- niestabilna pokrywa suchego śniegu,
- wiatr o prędkości 29km/h <V śr S40km/h tj. 
8m/s <V sr SI 1 m/s lub w porywach 54 
km/h<V92 km/h tj. l 5m/s<YS20m/s

SKUTKI 

Utrudnienia komunikacyjne, śliskie 
drogi 

Utrudnienia komunikacyjne, 
nieprzejezdność dróg lokalnych 

Duże trudności komunikacyjne, 
nieprzejezdność dróg, uszkodzenia 
drzewostanu, uszkodzenia dachów, 
zagrożenie życia. 

SKUTKI 

Nie dotyczy 
Szybkie tworzenie się zasp, utrudnienia 
komunikacyjne 

Zamiecie śnieżne- na przeważającym 
obszarze, gdy zaistnieją łącznie następujące 
warunki: 

Liczne szybko narastające zaspy na dużych 
obszarach, trudności w komunikacji, 
nieprzejezdne drogi 

Wyjaśnienia 
skutków 
używanych w tabeli 

- niestabilna pokrywa suchego śniegu,
- wiatr o prędkości V śr. >40km/h rj. V sr.
> I l m/s lub w porywach Y>72km/h tj.

V>20m/s
- opady śniegu irz · zawiejach śnieżn •eh

V śr - średnia prędkość wiatru ( w treści ostrzeżenia w km/h 
V prędkość wiatru 1v porywach 
VV - widzialność 
1-: - Jrzyrost poki-ywy śnieżnej 

WARTOSC RYZYKA 7..AGROŻFNIF: prawdopodobie1\stwo 

Min <=:> 1.5 INTENSYWNE OPADY ŚNIEGU ORAZ 
ZA WIEJE J ZAMIECIE ŚNIEŻNE 

PRZYCZYNA POWSTANIA ZAGROŻENIA 

skutki 

Wartość 

- niekorzystne warunki atmosferyczne

LUDNOŚĆ' 

MIENIE. W TYM 
INFRASTRUKTURA 

SKUTKI ZAGROŻ.ENIA 

- większa ilość zgonów wśród osób bezdomnych w wyniku wycblodzenia organizmu 
- konieczność zamknięcia obiektów uż.yteczności publicznej, szkól 
- możliwe czasowe wyl,1czenia energii elektrycznej 
- utrudnienia ,v komunikacji drogowej i kolejowej 

- możliwości wystąpienia katastrofy budowlanej obiektów wielko powierzchniowych
-Ulrudnienia w funkcjonowaniu infraslruktury przesyłowej energii elektrycznej i cieplnej 
-utrudnienia w funkcjonowaniu systemów łączności i systemów teleinformatycznych 
-utrudnienia w funkcjonowaniu infrastruktury komunikacyjnej 

R7.ADKIE 
MALE 

MALE 
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GOSPODARKA - znaczne utrudnienia w transporcie drogowym, kolejowym, lotniczym
- utrudnienia z utrzymanie nawierzchni dróg
- zablokowanie szlaków komunikacyjnych

SRODOWISKO - zniszczenia w drzewostanie
.--

OBSZAR ZAGROŻENIA 
Teren calei e:minv 

SCENARIUSZ POWIADAMIANIA 
Telefonicznie E- SMS FAX Łączność Strona Syreny Plakaty Inne 

mail radiowa internetowa alarmowe ulotki 
PCZK /WCZK X X X X X X 

GZZK, podmioty z 
siatki bezpieczeństwa 
wg. priorytetów oraz X X X X X X 

opinii GZZK 

Ludność X X X 

Sąsiadujące X X X X X X 

GZZK/PCZK 

ZESTAWIENIE PROCEDUR I MODUŁOW ZADANIOWYCH NA ZAGROŻENIE 

Procedura reagowania Procedury realizacji zadań w formie modułów zadaniowych - MZ ( Wójta) 
kryzysowego 

PRK- 1.5 Postępowanie w MZ -O I Monitorowanie 
sytuacji wystąpienia intensywnych MZ-02 Alai'mowanie, ostrzeganie i informowanie ludności 
opadów śniegu oraz zawiei i MZ-03 Zwołanie posiedzenia GZZK 
zamieci śnieżnvch MZ- I O Pomoc osobom bezdomnym 
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PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO GMINY KAŹMIERZ 

I. ZAGROŻENIA KLIMATYCZNE

Źródło: kryteria zjawisk wg /MiGW-PIB. 
ZJAWISKO STOPIEN 

Intensywne opady 
deszczu 

ZJAWISKO 

Burze i burze z 
gradem 

ZAGROŻENIA 

STOPIEŃ 
ZAGROŻENIA 

KRYTERIA 

Wystąpienie opadów 
30 mm:SR < 50111111 w czasie do 24 godzin 

Wystąpienie opadów 
50 mm :SR< 90mm w czasie do 24 gpdzin 

Wystąpienie opadów 
R 2: 90111111 w czasie do 24 godzin 

KRYTERIA 

Bu,Le z opadami deszczu 20-30mm, 
możliwe opady deszczu o 40mm w okresie 
trwania zjawiska burzowego lub burzy z 
porywami wiatru 72km/h<V:S90km/h tj. 
20m/s<V:S25m/s lub grad 

Burze z opadami deszczu 30-50m111, 
możliwe opady deszczu do 60111111 w okresie 
trwania zjawiska burzowego lub burzy z 
porywami wiatru 90km/h <Y:SI 15k111/h tj. 
25m/s <V:S32m/s 

Burze z opadami deszczu powyżej 50111111 w 
okresie trwania zjawiska burzowego lub 
burze z porywami wiatru powyżej 115km/h 
tj. 32m/s 

V śr. - średnia pn;dkość wiatru ( w treści komunikatu w km/h) 

SKUTKI 

Utrudnienia na terenach zurbanizowanych 
oraz utrudnienia komunikacyjne. Zalecana 
ostrożność, potrzeba śledzenia 
komunikatów rozwoju sytuacji 
pogodowej. 

Podtopienia, uszkodzenia dróg 
budynków, trudności komunikacyjne. 
Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia 
komunikatów rozwoju sytuacji 
pogodowej 

Powodzie, podtopienia, zniszczenia 
zabudowaii, dróg, mostów, duże 
utrudnienia komunikacY.ine, zagrożenie 
życia . Zalecana najwyższa ostrożność, 
potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju 
sytuacji pogodowej 

SKUTKI 

Zakłócenia w pracy urządze1i 
elektrycznych, zagrożenie pożaim.ve, 
zagrożenie życia od uderzenia pioruna. 
Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia 
komunikatów i rozwoju sytuacji 
pogodowej. 

Szkody w drzewostanie, utrudnienia 
komunikacY.jne, straty w uprawach 
rolniczych, zakłócenia pracy urządze11 
elektrycznych , zagrożenie pożarowe, 
zagrożenie życia. Zalecana ostrożność, 
potrzeba śledzenia ko111unikatów i rozwoju 
syniaeji pogodowej. 

Duże zniszczenia w drzewostanie drzewa 
polanrnne powyrywane z korzeniami duże 
trudności komunikacyjne. uszkodzone 
budynki, zerwane dachy, zniszczone 
uprawy rolnicze. zagrot.enie życia, 
zagrożenie pożarami, uszkodzone linie 
energetyczne. 7,alecana nąjwyższa 
ostrożność, potrzeba śledzenia 
komunikatów i rozwoju sytuacji 
pogodowej 

Wyjaśnienia 
skutków· 
używanych w tabeli V - prędkość wiatru w porywach ( w treści komunikatu w km/h) 

R - suma opadów 
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PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO GMINY KAŹMIERZ 

WARTOŚĆ RYZYKA ZAGROŻENIE prawdopodobieństwo RZADKIE 
Min <=:> ekstrem. 1.6 INTENSY\VNE OP ADY DESZCZU, skutki MAŁE 

BURZE Z GRADEM 

I I Wartość SREDNIE 

PRZYCZYNA POWSTANIA ZAGROŻENIA 

- opady deszczu przekraczające 30mm na dobę lub krótkotrvvaly o charakterze nawalnym (ulewa, oberwanie chmury),
przekraczające w tym czasie 30mm

SKUTKI ZAGROŻENIA ·-

LUDNOŚĆ - zagrożenia dla życia i zdrowia
- możliwość ewakuacji ludności
- możliwe czasowe wyłączenia energii elektrycznej
- utrudnienia'"' komunikacji drogowej i kolejowej

MIENIE W TYM 
INFRASTRUKTURA - szkody w infrastrukturze dotyczy głownie uszkodzenia dróg i urządzeń inżynieryjnych w skutek

podmycia gruntu 
- szkody w infrastrukturze transportow�j
- istnieje ryzyko naruszenie infrastruktury energetyczne.

GOSPODARKA - podtopienia znacznych obszarów użytków rolnych
-zakłócenia w dostawie energii elektrycznej
- awarie systemów teleinformatycznych
- zakłócania w transporcie

SRODOWISKO - możliwość skażenia ujęć wody pitnej, gleby poprzez po przez przedostanie się do środowiska
substancji chemicznych, produktów ropopochodnych

-

- osuwanie się gruntu 
OBSZAR ZAGROŻENIA 

Teren cale.i gminy 

SCENARIUSZ POWIADAMIANIA 
Telefonicznie E- SMS FAX Łączność Strona Syreny Plakaty Inne 

mail radiowa internetowa alarmowe ulotki 
PCZK/WCZK X X X X X X 

GZZK, podmioty 
z siatki 

bezpieczeństwa 
X X X X X X 

wg. priorytetów 
oraz op11111 

GZZK 

Ludność X X X 

Sąsiadujące X X X X X X 

GZZK/PCZK 

ZESTAWIENIE PROCEDUR I MODUŁÓW ZADANIOWYCH NA ZAGROŻENIE 
Procedura reagowania Procedmy realizacji zadai1 w formie modułów zadaniowych - MZ Wójta) 

kryzysowego 
PRK - 1.6 Postępowanie w MZ -01 Monitorowanie 
sytuacji wystąpienia intensywnych MZ-02 Alarmowanie. ostrzeganie i informowanie ludności 
opadów deszczu, burz i burz z MZ-03 Zwołanie posiedzenia CiZZK 
gradem MZ-10 Pomoc osobom bezdomnym 
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1. ZAGROŻENIA KLIMATYCZNE

Źródło: kryteria zjawisk wg IMiGW-Pl 8. 
ZJA WlSKO STOPlEN KRYTERIA 

Silny wiatr 

W)jaśnienia skutków
używanych w tabeli

ZAGROŻENIA 
54km/h <Vśr.S72km/h tj. I Sm/s <Vśr .S 
20m/s lub w porywach 72km/h <V S90km/h 
tj. 20m/s <VS 25m/s 
72km/h <Vśr.S90km/h tj. 20m/s <Vśr .S 
25111/s lub w p01ywach 90km/h <V 
SI 15km/h tj. 25m/s <VS 32m/s 
V śr. >90km/h tj. Vśr. 2:25m/s lub w 
porywach V >  l lSk.111/h tj. V>32m/s 

V sr. -średnia prędkość wiatru ( w treści ostrzeżenia w km/h) 
V - prędkość wiatru w porywach ( w treści ostrzeżenia w km/h) 

WARTOSCRVZ';.J 
Min � ekstrem. 

I I 

ZAGROŻENIE 
1.7 SILNE WIATRY 

PRZYCZYNA POWSTANIA ZAGROŻEN1A 

- niekorzystne warunki atmosferyczne

SKUTKI ZAGROŻENIA 

LUDNOŚĆ - bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia
- okresowe utrudnienia w przemieszczaniu się
- możliwość ewakuacji ludności
- możliwe przerwy w dostawach energii elektrycznej

MIENIE, W TYM 

SKUTKI 

prawdopodobie11stwo 
skutki 

Wartość 

RZADKIE 
MAŁE 

SREDNIE 

INFRASTRUKTURA - możliwe uszkodzenia konstrukcji lub zniszczenia obiektów budmvlanych w tym budynków
mieszkalnych
-znaczne szkody w infrastrukturze energetycznej
- straty w uprawach rolnych

GOSPODARKA - zakłócenie w funkcjonowaniu systemów energetycznych oraz systemó,v łączności
- utrudnienia w trnnsporcie drogowym, kolejowym, lotniczym
- konieczność zapewnienia transportu zastępczego
- konieczność dużych nakładów z budżetu pa11stwa zwiazanych z likwidacja skutków

SRODOWISKO - zniszczenia w drzewostanie na obszarach leśnych
OBSZAR ZAGROŻENIA 

Teren całej gminy 
SCENARIUSZ POWIADAM1AN1A 

Telefonicznie L- SMS FAX Łączność Strona Syreny Plakaty Inne 
mail radiowa internetowa alarmowe ulotki 

PC7.I< I WC7.K X X X X X X 

GZZK, podmioty z 
siatki bezpiecze1ist wa 
wg. priorytetów oraz X X X X X X 

opinii GZZK 

Ludność X X X 

Sqsiadujące X X X X X X 

GZZK/PCZK 
ZESTAWIENIE PROCEDUR I MODUŁOW ZADANIOWYCH NA ZAGROŻENIE 

Procedura reagowania Procedury realizacji zadai1 w formie modułów zadaniowych - MZ { Wójta) 
kryzysowego 

PRK- 1.7 Postępmvanic w MZ -01 Monitorowanie 
przypadku wystąpienia silnych M7,-02 Alarmowanie, ost1-zeganie i informowanie ludności 
wiatrów MZ-03 Zwołanie posiedzenia GZZK 

MZ-13 Ocenianie i dokumentowanie szkód 
- MZ- 14 Wprowadzenie ogranicze11 praw człowieka i obywatela na terenie gminy 
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PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO GMINY KAŹMIERZ 

2. EPIDEMIE

Epidemia wg ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u 
ludzi to wystąpienie na danym obszarze zakażeń lub zachorowań na chorobę zakaźną w liczbie wyraźnie 
większej niż we wcześniejszym okresie albo wystąpienie zakażeń lub chorób zakaźnych dotychczas 
niewystępujących. 
Zagrożenie epidemiczne wg ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 
zakaźnych u ludzi to zaistnienie na danym obszarze warunków lub przesłanek wskazujących na ryzyko 
wystąpienia epidemii. 

WARTOSCR'iii...J ZAGROŻENIE prawdopodobieństwo PRAWDOPODOBNE

/
in f ekstrem. 2.1 ZAGROŻENIE skutki MALE 

EPIDEMIOLOGICZNE ORAZ ST AN Wartość SREDNIEEPIDEMI! CHORÓB ZAKAŹNYCH 
PRZYCZYNA POWSTANIA ZAGROŻENIA

-duże skupiska ludzi sprzyjają rozwojowi epidemii 
- globalizacja i możliwość podróżowania w odległe rejony świata determinują przywleczenie wirusów, chorób
wysoce zakaźnych 
- uwolnione w sposób świadomy lub na skutek zdarzenia losowego szczepów chorobotwórczych
- niekorzystne warunki atmosferyczne związane m..in. w okresie jesienno-zimowym oraz wiosennym sprzyjają
rozprzestrzenianiu się wirusów 

SKUTKI ZAGROŻENIA

LUDNOŚĆ 
- bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia i zdrowia m.in. wzrost zachorowalności,

niepełnosprawności, hospitalizacji, śmiertelności i umieralności ogólnej 
- czasowa absencja pracowników i związany z tym paraliż instytucji ważnych dla bezpieczeństwa i
zdrowia 
- okresowe utrudnienia w przemieszczaniu--się, w tym przez granicę państwową 
- konieczność hospitalizacji duż�j liczby pacjentów w przypadku epidemii chorób zakaźnych
wymagających leczenia szpitalnego 
- konieczność organizacji izolacji, kwarantanny, nadzoru oraz wzmożonych dochodzeń

· epidemiologicznych 
- przy wystąpieniu epidemii możliwość pojawienia się nowych szczepów bakterii i wirusów

MIENIE, w tym - zagrożenie nie powoduje bezpośrednich zniszcze1\ obiektów materialnych 
infrastruktura 
GOSPODARKA - straty we wszystkich sektorach gospodarki związane z absencją pracowników

- utrudnienia z dostępem do żywności i wody pitnej 
- w wyniku epidemii nastąpi izolacja znacznych terenów, w tym infrastruktury 
- potrzeba uruchomienia rezerw strategicznych i dystrvbuc_ji odpowiednich szczepionek 

SRODOWISKO - możliwość miejscowe skażenie środowiska w przypadku braku zachowania wymogów z zakresu bezpiecze1istwa 
sanitarno -epidemiologicznego i weterynaryjnego 111. in. Reguł grzebania zmarłych i utylizacja odpadów medycznych.

OBSZAR ZAGROŻENIA
Teren cale.i gminy 

··-

SCENARIUSZ POWIADAMIANIA
Telefonicznie [- SMS FAX łączność Strona Syreny Plakaty Inne

mail radiowa internetowa alarmo\ve ulotki 
PCZK /WCZK X X X X X X 

GZZK, podmioty
z siatki 

bezpiecze1\stwa X X X X X X 

wg. priorytetów
oraz opinii 

GZZK 
Ludność X X X 

Sąsiadujące X X )( )( )( X 

GZZK/PCZK
-

ZESTAWIENIE PROCEDUR I MOD ULÓW ZADA N !OWYCH NA ZAGROŻEN 1E 
Procedura reagowania Procedury realizacji zadaii w formie modułów zadaniowych - MZ ( Wójta)

kryzysowego 
PRK-2.1 Postępowanie w MZ-Ol Monitorowanie
okresie zagrożenia MZ-02 Alarmowanie, ostrzeganie i informo,-vanie ludności -
epidemic7.nego i stanu M7:-03 7,wolanie posiedzeniu G/,7,1( 
epidemii chorób zakaźnych MZ- 08 Prowadzenie komunikacji spoleczne_j urzędu w przypadku wyst,wienia sytuacji

kryzysowej 
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PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO GMINY KAŹMIERZ 

3. SKAżENIA CHEMICZNE

Skażenie chemiczne to zanieczyszczenie substancjami szkodliwymi powietrza, wody, gleby, mienia oraz ciała 
ludzkiego mający negatywny wpływ na życie i zdrowie człowieka oraz fauny i flory, które może wystąpić m. in. 
w wyniku awarii i katastrofy w obiektach przemysłowych, w tym emisji szkodliwych substancji do powietrza 
oraz w wypadku cystern i rozszczelnienia rurociągów przemysłowych. 
Poważna awaria przemysłowa wg ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska rozumie się 
przez to poważną awarię w zakładzie. 
Poważna awaria wg ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska rozumie się przez 
to zdarzenie, w szczególności emisję pożaru lub eksplozję, powstałe w trakcie procesu przemysłowego, 
magazynowania lub transportu, w których występuje jedna lub więcej niebezpiecznych substancji, prowadzące 
do natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska lub powstania takiego 
zagrożenia z opóźnieniem. 
Substancja niebezpieczna wg ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska to jedna lub więcej 
substancji albo mieszaniny substancji, które ze względu na swoje właściwości chemiczne, biologiczne lub 
promieniotwórcze, które mogą, w razie nieprawidłowego obchodzenia się z nimi, spowodować zagrożenie życia 
lub zdrowia ludzi lub środowiska. Substancją niebezpieczną może być surowiec, produkt, półprodukt, odpad, 
a także substancja powstała w wyniku awarii. 
Zakład stwarzający zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej - rozumie się przez to zakład 
o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej lub zakład o dużym ryzyku wystąpienia
poważnej awarii przemysłowej, o których mowa w art. 248 ust. 1 ww. ustawy. Klasyfikacja zakładów
do poszczególnych grup opiera się na kryteriach zawartych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia
29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych,
decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii
przemysłowej.

WARTOSCRYZ� 

Min <:=> ekstrem. 

I I 

ZAGROŻENIE 3. I 
SK.AżENIE CHEMICZNE 

SPOWODOWANE POW AżNĄ A W ARIĄ 
PRZEMYSŁOWĄ 

PRZYCZYNA POWSTANIA ZAGROŻENIA 

prawdopodobieństwo
skutki -

wartość 

- uwolnienie niebezpiecznej substancji chemicznej w wyniku awarii przemysłowej w zakładzie dużego lub 

MOŻLIWE 
MAŁE 

SREDNIE 

zwiększonego ryzyka lub w innym zakładzie, wykorzystującym w procesie technologicznym lub przechowującym
niebezpieczne substancje chemiczne
- rozszczelnienie sieci przesyłowej chemicznych substancji niebezpiecznych
- awarie systemów sterujących procesami z ,vykorzystaniem niebezpiecznych substancji chemicznych 

SKUTKI ZAGROŻENIA 
LUDNOSC - bezpośrednie zagrożenia dla życia i zdrowia

-okresowe utrudnienia w przemieszczaniu się
- konieczność ewakuacji ludności
- izolacja znacznych terenów

MIENIE. W TYM - zniszczenie instalacji przemysłowych w wyniku awarii lub 1-vybuchu
INFRASTRUKTURA 
GOSPODARKA - zniszczenie zbiorów ploclów rolnych

- skażenie ujęć wody pitnej i sieci woclociągowej 
- zablokowanie szlaków komunikacyjnych 

SRODOWISKO -możliwość skażenia ujc;ć wody pitnej
-skażenie gleby
- skażenie powietrza

OBSZAR ZAGROŻENIA 
Najwi�kszc ryzyko wystiniicnia zagrożenia: miejscowość Kaźmierz 

PC7K/WC7K 
GZZK, podmioty 1 . 

siatki bczpicczc1istwa 
wg. prior,-tetów oraz 

opinii GZZK 
Ludność 

Sąsiadujące GZZK I 
PCZK 

. -

SCENARIUSZ POWIADAMIANIA 
Telefonicznie E- SMS FAX Łączność Strona Syreny 

mail radiowa internetowa alarmowe 
X X X X X X 

X X X X X X 

X 

X X X X X X 

ZESTA WIENI
F

. PROCEDUR I MODLJLOW ZADANIOWYCH NA ZAGROŻENIE 

Plakaty 
ulotki 

X 

Procedura reagowania kry7.ysowego Procedury realizacji zadari w formie modułów zadaniowych - M7 (Wójta) 
PRK - 3.J Postępowanie w przypadku MZ-Ol Monitorowanie 
wystąpienia poważnej awarii MZ-02 Alarmowanie, ostrzeganie i informowanie ludności 
przemysłowej MZ-03 Zwołanie posiedzenia GZZK 

MZ -08 Komunikacja społeczna urzędu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej 

Inne 

X 
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PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO GMINY KAŹMIERZ 

3. SKAŻENIA CHEMICZNE

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych określa się: 
ADR to urnowa europejska dotyczącą międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych 
(ADR), sporządzona w Genewie 30 września 1957 r. wraz ze zmianami obowiązującymi od dnia ich wejścia 
w życie w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej, ogłoszonymi we właściwy sposób. 
RID to regulamin dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (RID), stanowiący 
załącznik C do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF), sporządzonej w Bemie dnia 
9 maja 1980 r. wraz ze zmianami obowiązującymi od dnia ich wejścia w życie w stosunku do Rzeczypospolitej 
Polskiej, ogłoszonymi we właściwy sposób. 
ADN - umowa europejska dotyczącą międzynarodowego przewozu śródlądowymi drogami wodnymi towarów 
niebezpiecznych (AON), zawarta w Genewie dnia 26 maja 2000 r, wraz ze zmianami obowiązującymi od dnia 
ich wejścia w życie w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej, ogłoszonymi we właściwy sposób. 
Towar niebezpieczny - materiał lub przedmiot, który zgodnie z ADR, RfD lub AON nie jest dopuszczony, 
odpowiednio, do przewozu drogowego, przewozu koleją lub przewozu żeglugą śródlądową albo jest 
dopuszczony do takiego przewozu na warunkach określonych w tych przepisach. 
Przewóz drogowy towarów niebezpiecznych - każde przemieszczenie towarów niebezpiecznych pojazdem po 
drodze publicznej lub po innych drogach ogólnodostępnych, z uwzględnieniem postojów wymaganych podczas 
tego przewozu oraz czynności związanych z tym przewozem. 
Przewóz koleją towarów niebezpiecznych - każde przemieszczenie towarów niebezpiecznych wagonem, 
z uwzględnieniem postojów wymaganych podczas tego przewozu oraz czy1mości związanych z tym przewozem; 
Dokumenty przewozowe dostarczają istotnych informacji podczas zdarzeń z udziałem materiałów 
niebezpiecznych. Zawierają informacje potrzebne do identyfikacji substancji m.in. prawidłową nazwę 
przewozową, stopień zagrożenia, numery nalepek oraz numer rozpoznawczy materiału. 

WARTOSCRYZ� ZAGROŻENIE 3.2 prawdopodobie11stwo MOŻLIWE 

l
in 

J
ekstrem. SKAŻENIE CHEMICZNE sh1tki MALE 

SPOWODOWANE AWARIĄ W wartość MAŁE TRANSPORCIE 
PRZYCZYNA POWSTANIA ZAGROŻENIA 

- niesprzyjające warunki atmosferyczne
- roboty drogowe wpływające na zachwianie rytmiki ruchu oraz zmieniające jego organizację
- nieprzestrzeganie prawa o ruchu drogowym
- katastrofa komunikacyjna środka transportu przewożącego materia! niebezpiecznego

-
SKUTKI ZAGROŻENIA 

LUDNOSC - brak możliwości przygotowania ludności do zdarzenia
- zdarzenie może spowodować duż,) liczbę rannych i ofiar śmiertelnych
- ewakuacja ludności z obszaru zagrożonego
- możliwości okresowych trudności w ruch drogowym

MIENIE, W TYM - straty przede wszystkim moga dotyczyć pojazdów i obiektów infrastruktury drogowej i kolejowej
INFRASTRUKTURA 
GOSPODARKA - utrudnienia i ograniczenia w ruchu drogowym i kolejowym
SRODOvVJSKO -możliwość skażenia ujęć wody pitnej

-skażenie gleby i cieków wodnych 
- skażenie powietrza 

OBSZAR ZAGROŻENlA 
Rejony głównych węzłów i szlaków komunikacyjnych w gminie Kaźmierz, zwłaszcza wzdłuż OK Nr 92 oraz DW 306 

Telefonicznie E- SMS FAX Lączność Strona Syreny Plakaty Inne 
mail radiowa internetowa alarmowe ulotki 

PCZK/ WCZK X X X X X X 

GZZK, podmioty z 
siatki bczpicczc1istwa 
wg. priorytetów oraz X X X X X X 

opinii GZZK 

Ludność X X X 

Sasiadujące GZZK / X X X X X X 

PCZK 
ZESTAWIENIE PROCEDUR I MODU LOW ZADANIOWYCH NA ZAGROŻENIE 

Procedura reagowania Procedury realizacji zadaó w formie modułów zadanio,vych - MZ ( Wójta) 
kryzysowego 

PRK - 3.2 Postc,:powanic w MZ-Ol Monitorowanie 
przypadku wystąpienia s każenia MZ-02 Alarmowanie. ostrzeganie i informowanie ludności 
chemicznego spowodowanego MZ-03 Zwołanie posiedzenia GZZK 
awarią ,-v transporcie MZ -08 Komunikacja społeczna urzędu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej 
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Zanieczyszczenie wg ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska to emisja, która może być 
szkodliwa dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska, może powodować szkodę w dob�ach materialnych, może 
pogarszać walory estetyczne środowiska lub może kolidować z innymi, uzasadnionymi sposobami korzystania 
ze środowiska. 

WARTOSCRYZ� 
Min <:=> ekstrem. 

I I 

ZAGROŻENIE 3.3 
SKAżENIE CHEMICZNE LUB 

BIOLOGICZNE NA ODCINKU RZEKI 
LUB W ZBIORNIKU WODNYM 

PRZYCZYNA POWSTANIA ZAGROŻENIA 

- zamierzone lub niezamierzone działanie człowieka

prawdopodobieństwo RZADKIE 
skutki MAŁE 

wartość MALE 

- rozszczelnienie pojemników z niebezpieczną substancją chemiczną uznana jako odpad, a przechowywaną w sposób
niedozwolony
- awaria w zakładzie i przedostanie się do środowiska szkodliwych substancji

SKUTKI ZAGROŻENIA 
LUDNOSC - bezpośrednie zagrożenia dla życia i zdrowia

- możliwość zatruć po spożyciu ryb z połowów wędkarskich lub wprowadzonych do obrotu
hodowlanego z miejsc skażonych
- izola�ja znacznych terenów i akwenów wodnych

MIENIE, W TYM - masowe śnięcie ryb w skażonych zbiornikach i rzekach
INFRASTRUKTURA 
GOSPODARKA - skutki o ograniczonym zasięgu
SRODOWISKO -możliwość skażenia ujęć wody pitnej

- skażenie cieków i zbiorników wodnych
- znaczne straty fauny i flory trudne do oszacowania

OBSZAR ZAGROŻENIA 
Teren gminy w rejonie rzeki Samy oraz strnmieni dorzecza, Jezioro Bvtyńskie i Zbiornik Radzyny 

-

Telefonicznie E- SMS l'AX Łączność Strona Syreny Plakaty Inne 
mail radiowa. internetowa alarmowe ulotki 

PCZK/WCZK X X X X X X 

GZZK, podmioty z 
siatki bezpieczeństwa 
wg. priorytetów oraz X X X X X X 

opinii GZZK 

Ludność X X X 

Sąsiadujące X X X X X X 

GZZK/PCZK 
ZESTAWllNll PROCEDUR I MODULOW ZADANIOWYCI I NA ZAGROŻENIE 

Procedura reagowania kryzysowego Procedurv realizacji zadai'1 w formie modułów zadaniowych - MZ ( Wójta) 
PRK - 3.3 Postępowanie w MZ -O I Monitorowanie 
przypadku wyst,Jpienia skażenia MZ-02 Alarmowanie. ostrzeganie i informowanie ludności 
chemicznego lub biologicznego na MZ-03 Zwołanie posiedze11ia GZZK 
odcinku rzeki lub w zbiorniku MZ -08 l1rowadzenie komunikacji społecznej urzędu w przypadku wystąpienia sytuacji 
wodnym kryzysowej 

MZ- 13 Ocenianie i dokumentowanie szkód 
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4. ROZLEGŁE A W ARIE SYSTEMÓW ŁĄCZNOSCl T TELEINFORMATYCZNYCH

Awarie telekomunikacyjne są związane z częściową lub całkowitą blokadą sieci przesyłowej, spowodowaną 
najczęściej za sprawą katastrofy naturalnej lub awarią infrastruktury telekomunikacyjnej. 
System łączności to zespół węzłów, stacji i linii łączności powiązanych ze sobą w określony sposób, 
w odpowiednim porządku, odpowiadający charakterowi działań, organizacji i wykonywanym zadaniom. 
Sieć telekomunikacyjna wg ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne to systemy transmisyjne 
oraz urządzenia komutacyjne lub przekierowujące, a także inne zasoby, w tym nieaktywne elementy sieci, które 
umożliwiają nadawanie, odbiór lub transmisję sygnałów za pomocą przewodów, fal radiowych, optycznych lub 
innych środków wykorzystujących energię elektromagnetyczną, niezależnie od ich rodzajów. 
Abonencka Usługa Specjalna (AUS) przeznaczona jest dla usług świadczonych w sieci PSTN, które polegają 
na udzielaniu różnych informacji, przyjmowaniu zleceń oraz przyjmowaniu wywołań na numery alarmowe. 
Wszystkie te numery muszą być czynne i ich obsługa musi przyjmować zgłoszenia całodobowo. 

WARTOSCRY� ZAGROŻENIE 4.1 prawdopodobieństwo PRA vVDOPODOBNE 

l
in f ekstrem. BRAK FUNKCJONOWANIA SIECI -skutki MAŁE 

PSTN, W TYM NUMERÓW wartość SREDNIEALARMOWYCH 
PRZYCZYNA POWSTANIA ZAGROŻENIA

- długotrwałe przerwy w dostawach energii elektrycznej 
- uszkodzenie łączy przez ekstremalne warunki pogodowe 
- uszkodzenie łączy w wyniku działania człowieka 
- źle utrzymana infrastruktura 
- błędnie wprowadzone modyfikacje

-· SKUTKJ ZAGROŻENIA ··---

LUDNOSC - czasowe zakłócenia w funkcjonowaniu systemu PRM 
- brak kontaktu ze służbami ratunkowymi 
- brak łączności pomiędzy ludnością, firmami, urzędami 

MIENIE, w tym - uszkodzenie kanalizacji kablowych, słupów, wież, masztów, kabli, przewodów oraz osprzętu
infrastruktura 
GOSPODARKA - znaczny w-pływ na PKB, znaczne starty poszczególnych przedsiębiorstw, spowodowane zmniejszoną

I i czbą tran sak ej i 
- zablokowanie dostępu do systemów teleinformatycznych oraz zniszczenie i kradzieże danych 

SRODOWISKO - obojętne 
OBSZAR ZAGROŻENIA 

Teren gminy 

SCENARIUSZ POWIADAMIANIA
Telefonicznie E- SMS FAX Lączność Strona Syreny Plakaty lnne 

mail radiowa internetowa alarmowe ulotki 
PCZK/WCZK X X X X X X 

GZZK. 
podmioty z siatki
bezp i ecze1istwa X X X X X X 

wg. priorytetów 
ornz opinii 

G7.7X 
Ludność X X X 

S,)siadu_jące X X X X X X 

GZZK i PCZK -
ZESTAWIENIE PROCEDUR I MODUŁOW ZADANJOWYCH NA ZAGROŻENIE 

Procedura reagowania Procedury realizacjizadai'l w formie modułów zadaniowych- MZ ( Wójta) 
kryzysowego 

PRK - 4.1 Postępowanie w MZ -01 Monitorowanie 
przypadku braku MZ-02 Alarmowanie, ostrzeganie i informowanie ludności 
funkcjonowania sieci MZ-03 Zwołanie posiedzenia GZZK 
PSTN, w tym numerów MZ -08 Prowadzenie komunikacji społecznej urzędu w przypadku wystąpienia 
alarmowych sytuacji kryzysowej 
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4. ROZLEGŁE A W ARIE SYSTEMÓW ŁĄCZNOŚCI TELEINFORMATYCZNYCH

lJ I: ! 1 , .� , G 1.'.:. C () : )() .\ f,:, � .i\ f \,:;.�.:, 
J''i 1· { 'Cl, i: ! (L f,f.;'.} ;c ,:';O,•i);,�hi�Jl WARTOSCRYZ- ZAGROŻENIE 4.2 prawdopodobieóstwo RZADKIE r'" 

I 
,,si=. 

DŁUGOTRW ALA A W ARIA SYSTEMU skutki MAŁE 
TELEINFORMATYCZNEGO wartość MALE 

POWODUJĄCA P ARALlŻ 
ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ 

PRZYCZYNA POWSTANIA ZAGROŻENIA 
• długotrwała awaria systemu zasilania
- niskie zabezpieczenie techniczne systemu IT
- niewłaściwa kontrola dostępu do systemu zabezpieczeń w pomieszczeniach z dostępem do fP
- cyberatak

SKUTKI ZAGROŻENIA 
LUDNOSC - zablokowanie dostępu do systemów bazodanowych instytucji może skutkować zakłóceniami w

systemie bankowym, teleinfonnatycznym m. in. Systemie ratownictwa medycznego, ewidencji
ludności itp.
- celowa dezinformacja ludności

MIENIE, W TYM - zakłócenia lub paraliż systemów przynależnych do infrastruktury krytycznej
INFRASTRUKTURA 
GOSPODARKA - zagrożenie w funkcjonowaniu instytucji administracji publicznej

- straty ekonomiczne firm i instytucji finansowych
SRODOWlSKO - obojętne

OBSZAR ZAGROŻENIA 
Teren gminy Kaźmierz 

SCENARIUSZ POWIADAMIANlA 
Telefonicznie E- SMS FAX Łączność Strona Syreny Plakaty Inne 

mail radiowa internetowa · alarmowe ulotki 
PCZK/WCZK X X X X X X 

GZZK, podmioty z 
siatki 

bezpiecze11stwa wg. X X X X X X 

priorytetóvv oraz 
opinii GZZK 

Ludność X X X 

Sąsiadujące GZZK X X X X X X 

iPCZK 
ZESTAWIENIE PROCEDUR l MODUŁOW ZADANIOWYCH NA ZAGROŻENIE 

Procedura reagowania Procedury realizacji zadall w formie modułów zadaniowych - MZ ( Wójta) 
kryzysowego 

PRK- 4.2 Postępowanie w MZ -01 Monitorowanie 
przypadku awarii systemu TvfZ-02 Alarmowanie, ostrzeganie i informowanie ludności 
informatycznego powodującej MZ-03 Zwołanie posiedzenia GZZK 
paraliż administracji publicznej MZ -08 Prowadzenie komunikacji społecznej urzędu w przypadku wystąpienia sytuacji 

kt)7ysowej 

30 



PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO GMINY KAŹMIERZ 

5. OGRANICZENIA LUB PRZERWY W DOST A WIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ, GAZU
ZIEMNEGO, WODY PITNEJ, ClEPŁA I PALIW 

Awarie sieci energetycznych mogą być spowodowane wyładowaniami atmosferycznymi np. podczas burzy, 
czego efektem będą skoki napięcia w sieci elektrycznej. Również mokry śnieg i łamiące się pod jego naporem 
gałęzie mogą uszkadzać wiszące przewody. W przypadku, gdy piorun uderzy w dom lub mieszkanie, może 
zdarzyć się, że wszystkie urządzenia elektryczne ulegną uszkodzeniu. Nie tylko niesprzyjające warunki 
pogodowe mogą być przyczyną przerwy w dostawach prądu, mogą powodować je również nieumiejętnie 
prowadzone prace np. remontowe. 
Krajowy System Elektroenergetyczny (KSE) to zbiór urządzeń przeznaczony do wytwarzania, przesyłu, 
rozdziału, magazynowania i użytkowania energii elektrycznej, połączonych ze sobą funkcjonalnie w system 
umożliwiający realizację dostaw energii elektrycznej na terenie kraju w sposób ciągły i nieprzerwany. 
System dzielimy na podsystemy: 
- wytwórczy (elektrownie),
- sieć przesyłową- linie i stacje elektroenergetyczne o napięciu 750 kV, 400 kV i 220 kV.
Sieć przesyłowa jest siecią ogólnopolską i jest zarządzana przez operatora systemu przesyłowego (OSP) -
Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA.
Sieć dystrybucyjna (rozdzielcza) - linie i stacje elektroenergetyczne o napięciu 11 O kV (sieć wysokiego
napięcia), średniego napięcia i niskiego napięcia. Sieci dystrybucyjne są sieciami regionalnymi i są zarządzane
przez regionalnych operatorów systemu dystrybucyjnego (np. Enea, Energa). Sieć 110 kV jest częścią sieci
dystrybucyjnej,jednak ze względu na sposób pracy w znacznej części (sieć oczkowa, zamknięta) identyczny jak
w sieci przesyłowej, jej praca w większości jest koordynowana przez OSP.
Zagrożenie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej wg ustawy z dnia I O kwietnia 1997 r. Prawo
energetyczne to stan systemu elektroenergetycznego lub jego części, uniemożliwiający zapewnienie
bezpieczeństwa pracy sieci elektroenergetycznej lub równoważenie dostaw energii elektrycznej 
z zapotrzebowaniem na tę energię 

WARTOSCRn� ZAGROŻENIE 5.1 prawdopodobie1istwo MOŻLIWE 

/
in � ekstrem. A W ARIE I WYŁĄCZENIA W SYSTEMIE skutki MAŁE 

ELEKTROENERGETYCZNYM wartość SREDNIE 

·- PRZYCZYNA POWSTANIA ZAGROŻENIA 

- awarie w sieciach wysokiego napięcia oraz VI"' systemach sterujących ich pracą 
- ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej spowodowane niedoborem zdolności produkcyjnych w
krajowych elektrowniach systemowych lub wynikąjące z ograniczonych zdolności przesyłowych 
- uszkodzenia sieci i innych urządze11 instalacyjnych wywołane ekstremalnymi ,varunkami pogodowymi 
- zamierzone bądź niezamierzone działanie człowieka 

SKUTKl ZAGROŻENlA 
LUDNOSC 

- ograniczony closlę:p do usług lj dostaw energii cieplnej. usług IT zaopatrzenia w wodt; I 

odprO\,vadzania ścieków itp. 
- brak podtrzymania 7.asilania u17,}dze11 medyczny podtrzymujących :!'.ycie osób leczonych poza
szpitalnie w Jllie_jscu zamieszkania (pompy inruzy_jne, respiratory, itp.) 
- natychmiastowe niezadowolenie społeczne i zwiększona ilość połączer\ na nr alarmov-.'e 
- pogorszenie bczpicczc11stwa w miejscach publicznych (brak oświetlenia w miejscach
publicznych. brak działania systelllów sterowania ruchelll. brak monitoringu wizyjnego 
- możliwość przerwania ciągłości działania kluczov,")'Ch obiektów in fraslruktury społecznej 111.in.
szkól i szpitali 
- problemy w funkcjonowaniu transportu miejskiego opartego o tramwaje i transportu kolejowego
- utrudnienia świadczenia us-ług pocztowych i kurierskich 
- trudności w dostępie cło ustug administracyjnych 

MIENIE. W TYM 
INFRASTRUKTURA - zakłócenia w funkcjonowaniu transportu lotnic7ego, systelllu zakupu kmt pok.Jadowych i obsługi

pasażerów na lotnisku 
- możliwy kompletny paraliż transportu kolejowego. zarówno w zakresie trakc_j i kolejowe.i _jak i
dworców i systclllów sprzedaży biletów 
- paraliż działania usług bankowych 111.111. bankomató,v i płatności bezgotóvvkowych \V handlu
detalicznym. brak gotówki spowodować może elekt domina w zakresie możliwości zaspokojenia
podstawowych potrzeb przez ludność, co oznacza to dysfunkcje systemu obrotu bezgotówkowego
w kraju 
- systemowy parał iż dystrybutorów. operatorów i producentów powiązanych ze sobą wzajemną
siecią powiązm\ systemowych 
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- znaczny wpływ na system infrastruktury drogowej: wyłączenie systemu opłat autostradowych,
wyłączenie systemu opłat parkingowych, wyłączenie systemu kontroli radarowej
- tymczasowy brak funkcjonowania centralnych systemów ewidencji
- ograniczenie bądź całkowita utrata łączności radiowej i telefoniczne

GOSPODARKA □ brak zysków - straty dla samorządów w zakresie (m.in. brak moźliwości poboru opłat
parkingowych, opłat za korzystanie z komunikacji miejskiej) 
- brak zysków dla zarządców dróg płatnych w zakresie braku możliwości poboru opłat
- brak zysków i straty w handlu detalicznym (m.in. brak możliwości przechowywania żywności w
warunkach chłodniczych, tymczasowe zamkniecie działalności
- brak zysków dla podmiotów z branży energetycznej związanych ze sprzedaży i dystrybucją
energii, karami umownymi w związku z niezachowaniem terminów umów oraz straty w związku
ze kosztami usuwania awarii
- znaczne straty firm finansowych m.in. banków i giełd
- możliwe ograniczenie lub wstrzymanie działalności podmiotów usługowych i zakładów
produkcyjnych pozbawionych zasilania na obszarze objętych awarią
- znaczne straty finansowe przedsiębiorstw związane m.111. z niezachowaniem terminów
podpisanych kontraktów
- straty firm produkcyjnych w związku z przerwaniem procesu technologicznego

SRODOWISKO - możliwość miejscowego skażenia środowiska w wyniku zaklócei\ w funkcjonowaniu infrastruktury komunalnej
OBSZAR ZAGROŻENIA 

Teren gminv 

SCENARIUSZ POWIADAMIANIA 
Telefonicznie E- SMS FAX Łączność Strona Syreny Plakaty Inne 

mail radiowa internetowa alarmowe ulotki 
PCZK/WCZK X X X X X X 

GZZK, podmioty z 
siatki bezpiecze11stwa 
wg. priorJtetów oraz X X X X X X 

opinii GZZK 

Ludność X X X 

Sąsiadujące GZZK i X X X X X X 

PCZK 
ZESTAWIENIE PROCEDUR I MODUŁOW ZADANIOWYCH NA ZAGROŻENIE 

Procedura reagowania Procedury realizacji zadmi w formie modułów zadaniowych - MZ (Wójta) 
kryzysowego 

PRK- 5.1 Postępowanie w MZ -Ol Monitorowanie 
przypadku wystąpienia awarii i MZ-02 Alarmowanie, ostrzeganie i infonnowanie ludności 
wyłączenia w systemie MZ-03 Zwołanie posiedzenia GZZK 
energetycznym MZ-08 Prowadzenie komunikacji społecznej urzędu w przypadku wystąpienia 

sytuacji kryzysowej 
-

MZ -13 Ocenianie i dokumentowanie szkód 

32 



PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO GMINY KAŹMIERZ 

5. OGRANICZENIA LUB PRZERWY W DOSTAWIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ, GAZU

ZIEMNEGO, WODY PITNEJ, CIEPŁA I PALIW 

WARTOSCRY2� ZAGROŻENIE 5.2 prawdopodobieństwo MOŻLIW 

�
in 

� 
ekstrem. WYSTĄPIENIE ZAGROŻENIA E 

UTRZYMANIA CIĄGŁOŚCI DOST A W skutki MAŁE 
GAZU ZIEMNEGO wartość SREDNIE 

PRZYCZYNA POWSTANIA ZAGROŻENIA 
· -

- awarie w sieciach wysokiego napięcia oraz w systemach sterujących ich pracą 
- ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej spowodowane niedoborem zdolności produkcyjnych
w krąjowych elektrowniach systemowych lub wynikające z ograniczonych zdolności przesyłowych
- uszkodzenia sieci i innych urządzeń instalacyjnych wywołane ekstremalnymi warunkami pogodowymi
- zamierzone bądź niezamierzone działanie człowieka

SKUTKI ZAGROŻENIA 
LUDNOSC 

- bezpośrednie zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi w przypadku eksplozji lub pożaru
- ewakuacja mieszkm\ców
- brak gazu ziemnego wykorzystywanego w gospodarstwach domowych jaki i do ogrzewania

MIENIE, W TYM 
INFRASTRUKTUR - możliwe uszkodzenia innej infrastruktury znajdującej się w pobliżu miejsca zdarzenia (pożar lub eksplozja) A 
GOSPODARKA 

- zakłócenia w dostawach gazu dla kluczowych odbiorców ko1\cowych
- straty finansowe dla podmiotów gospodarczych w związku
- spadek PKB w wyniku zaklóce1\ w zależnych sektorach gospodarki
- zwiększony pobór energii elektrycznej
- ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej

SRODOWISKO - oddziaływanie znaczne na środowisko orzyrodnicze na skutek awarii związanych z przebiegiem gazociągów
OBSZAR ZAGROŻENIA 

Teren gminy 

SCENARIUSZ POWIADAMIANIA 
Telefoniczni E-mail SMS FAX Łącznoś Strona Syreny Plakaty fnne 

e ć inlernetow alarmow ulotki 
radiowa a e 

PCZK/WCZK X X X X X X 

GZZK, podmioty z 
siatki bezpiecze1\stwa 
wg. priorytetów oraz X ·x X X X X 

opinii GZZK 

l,udność X X X 

S,1siaduj,1ce G7.ZK i X X X X X X 

PCZK 
ZESTA WIENlE PROCEDUR I MODULOW ZADANIOWYCH NA ZAGROŻENlE 

Procedura reagowania Procedury realizacji zadań w fom1ie modułów zadaniowych� MZ ( Wójta) 
kryzysowego 

PRK-5.2 Postępowanie w MZ-Ol Mon i tor0vvan ie 
przypadku wystąpienia MZ-02 Alarmowanie, ostrzeganie i informowanie ludności 
zagrożenia utrzymania MZ-03 Zwołanie posiedzenia GZZK 
ciągłości dostaw gazu MZ-08 Prowadzenie komunikacji społecznej urzędu w przypadku wystąpienia 
ziemnego sytuacji kryzysowej 
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PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO GMINY KAŹMIERZ 

5. OGRANICZENIA LUB PRZERWY W DOST A WIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ, GAZU

ZIEMNEGO, WODY PITNEJ, CIEPŁA I PALIW 
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Bezpieczeństwo paliwowe państwa wg ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych 
i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństvva paliwowego państwa i zakłóceń na 
rynku naftowym jest to stan umożliwiający bieżące pokrycie zapotrzebowania odbiorców na ropę naftową, produkty naftowe 
i gaz ziemny, w określonej wielkości i czasie, w stopniu umożliwiającym prawidłowe funkcjonowanie gospodarki. 
Wg mt. 32 ust. I ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz 
zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym 
w sytuacji zagrożenia bezpiecze11stwa paliwowego państwa, konieczności \,')'pełnienia przez Rzeczpospolitą Polską 
zobowiązań międzynarodowych dotyczących zabezpieczenia rynku ropy naftowej lub rynku paliwowym podejmuje się 
działania interwencyjne. 
Działania inter.wencyjne polegają na: 
l) obniżeniu ilości zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw, lub zapasów agencyjnych przez ich wprowadzenie na
rynek, lub
2) obowiązkowej sprzedaży zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw, lub zapasów agencyjnych w określonej ilości,
lub
3) ograniczeniu wykonywania działalności gospodarcz�j w zakresie obrotu paliwami lub
4) ograniczeniu zużycia pal iw przez odbiorców.

Ograniczenia w zakresie obrotu paliwami polegają na wyznaczeniu: 

1) maksymalnej ilości paliw sprzedawanych przez stacje paliw w ciągu doby lub
2) maksymalnej ilości paliw, jaką jednorazowo może zakupić odbiorca lub
3) godzin sprzedaży paliw na stacjach paliw

- biorąc pod uwagę wielkość i rodzaj zakłóceń w dostawach ropy naftowej lub paliw oraz konieczność wywiązania
się Rzeczypospolitej Polskiej z zobowiązaó międzynarodowych.
Ograniczenia mające na celu zmniejszenie zużycia paliw przez odbiorców polegają na wprowadzeniu: 

I) ograniczeó sprzedaży paliw przez sprzedaż tych paliw na podstawie wydanych odbiorcom pisemnych upoważnieó
do zakupu określonej ilości paliw, w określonym czasie,
2) ograniczeó lub zakazu sprzedaży paliw na stacjach paliw do zbiorników innych niż zbiorniki paliwowe zamontowane
,v sposób trwały w pojazdach samochodowych,
3) ograniczeń dopuszczalnej prędkości pojazdów samochodowych, określonej w art. 20 ust. 3 pkt I i ust. 4 ustawy z dnia
20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym
4) ograniczeó używania pojazdów samochodowych ora7. jednostek pływających na morskich wodach wewnętrznych i na
morzu terytorialnym, a także na śródlądowych drogach wodnych oraz ogranicze11 w ruchu lotniczym.
5) zakazu organizacji imprez motorowych,
6) ogranicze11 1i.111kc_ionowania transportu towarów i osób uwzględniając zadania i znaczenie odbiorców pali,v dla
funkcjonowania pm'lstwa lub gospodarki. ochrony życia. zdrowia lub bezpieczel'lstwa obywateli.

- uwzględniąją.c zadania i znaczenie odbiorców paliw dla funkcjonowania pa11snva lub gospodarki. ochrony życia. zdrowia
lub bezpiecze11stwa obywateli.

WARTOSC RYZYK/\ 

Min � ekstrem. 

ZAGRO!'.ENIE 5.3 
AWARIE W SYSTEMIE PRZESYŁOWYM. 

PRZETWÓRCZYM LUB MAGAZYNOWYM 
RAPY NAFTOWEJ LUB PALTW ORAZ 

WPROWADZENIE DZIALAŃ 
INTERWENCYJNYCH NA TERENIE GMINY 

PRZYCZYNA POWSTANIA ZAGROŻENIA 
- awarie elektroenergetyczne powodujące unieruchomienie punktów dyst1-ybucyjnych
- zakłócenia w l'unkcjonowaniu magazynów. składów i terminali paliwo,-vych
- zagrożenie bczpicczc11stvva paliwowego pal'lstwa

SKUTKI ZAGROŻENIA 

LUDNOSC 

prawdopodobie1istwo BARDZO 
RZADKIE 

skutki SREDNIE 

wartość MALI!: 

- może zostać wprO\vadzony system reglamentacji paliw płynnych i stałych dla osób prywatnych i
przedsiębimstw

!VllLNIL, W TYM 
INFRASTRUKTURA 

- możliwość wywołania zjawisk np. spekulacje i zakłócanie orz,Jdku ublicznego

- wprowadzanie do obrotu paliw niewłaści,vej jakości narusza interes konsumentów przyczyniąjąc
się do awarii pojazdów oraz uszkadza infrastrukturę stacji paliw
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GOSPODARKA 

- znaczące oddziaływanie na PKB wynikąjące z wprowadzonych ogranicze11 w dostępie do paliw
- wpływ na rozwój gospodarki regionu
- wzrost cen paliw
- spekulacje na rynku paliw

SRODOWISKO 
- na skutek awarii ropociągów może "'')'stąpić miejscowe skażenie środowiska (wyciek paliwa, zagrożenie
pożarowe lub wybuch)
- zmniejszona emisja spalin

OBSZAR ZAGROŻENIA 
Teren gminy 

SCENARIUSZ POWIADAMIANIA 
Telefonicznie E- SMS FAX Łączność Strona Syreny Plakaty ulotki Inne 

mail radiowa internetowa alarmowe 
PCZK/WCZK X X X X X X 

GZZK, podmioty z 
siatki bezpiecze11stwa 
wg. priorytetów oraz X X X X X X 

opinii GZZK 

Ludność X X X 

Sąsiadujące GZZK i X X X X X X 

PCZK 
ZESTAWIENIE PROCEDUR l MODUŁOW ZADANIOWYCH NA ZAGROŻENIE 

Procedura reagowania Procedury realiza�ji zadań w formie modułów zadani.owych- MZ (Wójta) 
kryzysowego 

PRK- 5.3 Postępowanie w MZ -Ol Monitorowanie 
przypadku wystąpienia awarii w MZ-02 Alarmowanie, ostrzeganie i inf01111owanie ludności 
systemie przesyłowym MZ-03 Zwołanie posiedzenia GZZK 
przetwórczym lub magazynowym MZ-06 Wnioskowanie o uruchomienie rezerw strategicznych 
rapy naftowej lub paliwa oraz MZ- 08 Prowadzenie komunikacji społecznej urzędu w przypadku wystąpienia sytuacji 
wprowadzania dzialm'l kryzysowej 
interwencyjnych na terenie gminy 
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5. OGRANICZENIA LUB PRZERWY W DOSTAWIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ, GAZU

ZIEMNEGO, WODY PITNEJ, CIEPŁA I PALIW 

WARTOSCRYZ� ZAGROŻENIE 5.4 prawdopodobieństwo RZADKlE 

J
in 

� 
ekstrem. OGRANICZENIA W DOST A WIE CIEPŁA skutki MAŁE 

wartość MAŁE 

PRZYCZYNA POWST ANlA ZAGROŻENIA 

- uszkodzenia wywołane ekstremalnymi warunkami pogodowymi, głównie znacznymi spadkami temperatur
- awarie sterujących systemów informatycznych
- awarie systemu elektroenergetycznego
- uszkodzenie sieci przesyłowej

SKUTKI ZAGROŻENIA 
LUDNOSC 

- wstrzymanie dostaw ciepła dla wydzielonego obszaru na czas usunięcia uszkodzeń
- znaczny dyskomfort dla ludności, szczególnie w szpitalach, domach opieki społecznej, żłobkach, szkołach i 
przedszkolach 
- możliwe okresowe wstrzymanie obowiązku szkolnego 
- wzrost zachorowai\ (przeziebienia, infekcje itp.) wśród ludności 

MIENIE, W TYM 
INFRA STR UK TURA - mogą wystąpić uszkodzenia instalacji wewnętrznej (popękane sieci i instalacje wewnętrzne)

- ograniczenie dostaw ciepła do 50% mocy zapotrzebowanej odbiorców przy temperaturze zewnętrznej -18 °C 
- zwiekszenie poboru energii elektrycznej w związku z przerwaniem dostaw ciepła 

GOSPODARKA - zwiększona sprzedaż węgla, drewna
- braki w/w paliw

SRODOWISKO 

- wzrost użycia alternatywnych środków spalania co soowoduje wzrost zanieczyszczenia powietrza 
OBSZAR ZAGROŻENIA 

Teren gminy 
SCENARTUSZ POWIADAMIANIA 

Telefonicznie E- SMS FAX Lączność Strona Syreny Plakaty Inne 
mail radiowa internetowa alarmowe ulotki 

PCZK/WCZK X X X X X X 

GZZK, podmioty z 
siatki bezpiecze1\stwa 
wg. priorytetów oraz X X X X X X 

opinii GZZK 

Ludność X X X 

Sąsiadujące GZZK i X X X X X X 

PCZK 
Z EST A WIEN IE PROCEDUR I MODULOW ZADA N I OWYCH NA ZAGROŻENIE 

Procedura rcagowan ia kryzysowego Procedury realizacji zadań w forn1ie modułów zadaniowych- MZ ( Wójta) 
PRK -5.4 Postępowanie w przypadku MZ -O I Monitorowanie 
wprowad7.enia ograniczeti w MZ-02 1\larmowanie. ostrzeganie. i informowanie ludności 
dostarczaniu i poborze· ciepła MZ-03 Zwołanie posiedzenia GZZK 

Mz-08 Prowadzenie konn11iikacji społecznej urzędu w przypadku wystąpienia sytuacji 
kryzvsowcj 
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5. OGRANICZENIA LUB PRZERWY W DOST A WIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ, GAZU
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WARTOSCRYZ� ZAGROŻENIE 5.5 prawdopodobie11stwo MOŻLIWE 

l
in 

I
ekstrem. ZAGROŻEN1E BEZPIECZEŃSTW A skutki SREDNlE 

ZAOPATRZENIA W WODĘ PITNĄ NA wartość SREDNIE OBSZARZE GMINY 
PRZYCZYNA POWSTAN1A ZAGROŻENIA 

- rozprzestrzenienie się w wodzie pitnej niebezpiecznych bakterii
- uszkodzenie infrastruktury komunalnej
- tymczasowe pogorszenie jakości wody 
- wystąpienie na znacznym obszarze suszy 

SKUTKI ZAGROŻENIA 
LUDNOSC 

- awarie wodociągowe (studni, systemów uzdatniania wody bądź sieci wodociągowej) mogą powodować
zmiany w zaopatrzeniu w wodę
- zanieczyszczenia lub przerwy w dostawie wody dla konsumentów
- ryzyko zanieczyszczenia wody pod względem bakteriologicznym, co może mieć wpływ na bezpiecze11stwo
zdrowotne konsumentów 

MIENIE, W TYM 
INFRASTRUKTURA - konsekwencja przerw lub awarii wodociągowych są znaczne straty podmiotów wykorzystujących wodę w 

procesach produkcyjnych i technologicznych --

- wpływ na szeroko pojęty system ochrony zdrowia w związku z niezachowaniem warunków 
sanitamQ]:iigienicznych
- możliwość czasowego wstrzymania działalności gospodarczej związanej ze zbiorowym żywieniem

GOSPODARKA - starty producentów w wyniku zastoju w produkcji przemysłowej i handlowej
- możliwość czasowego wstrzymania działalności gospodarczej zwiazan"'j ze zbiorowym żywieniem

SRODOWISKO 

- możliwe lokalne zanieczyszczenie środowiska w związku z niezachowaniem wymogów sanitarno-
epidemiologicznych

OBSZAR ZAGROŻENIA 

Ograniczenia w dostawach wody pitnej mogą wystąpić miejscowo w wyniku np. skażenia wody bakteriami coli lub uszkodzenia 
infrastruktury komunalnej. W przypadku wystąpienia zagrożenia o zasięgu GMINNYM obszar zagrożenia obejmie POSZCZEGÓLNE 
SOŁECTWA. 

SCENARIUSZ POWIADAMIANIA 
Telefonicznie E- SMS FAX łączność Strona Syreny Plakaty Jnne 

mail radiowa internetowa alarmowe ulotki 
PCZK/WCZK X X X X X X 

GZZK, podmioty z 
siatki bezpiecze11stwa 
wg. priorytetów oraz X X X X X X 

opinii GZZK 

Ludność X X X 

Sąsiadujące GZZK i X X X X X X 

PCZK 
ZESTAWIENIE PROCEDUR I MODULOW ZADANIOWYCH NA ZAGROŻENIE 

Procedura reagowania kryzysowego Procedury realizacji zadm\ w fom1ie modułów zadanimvych - MZ ( Wójta.) 
PRK - 5.5 Postepowanie w przypadku MZ -O I Monitorowanie 
wystąpienia zagrożenia bezpiecze1istwa MZ-02 Alarmowanie, ostrzeganie i informowanie ludności 
zaopatrzenia w wodt; pitnq na obszarze MZ-03 Zwołanie posiedzenia GZZK 
gminy MZ-08 Prowadzenie komunikacji społecznej urzędu w przypadku wystqpienia sytuacji 

kryzysowej 
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6. POŻARY LASOW

Pożar to niekontrolowany proces palenia w miejscu do tego nieprzeznaczonym. (KG PSP, Zasady 
ewidencjonowania zdarzeń w zmodernizowanym systemie wspomagania decyzji - ST, Warszawa 2012 r.) 
Według instrukcji ochrony przeciwpożarowej lasu pożar lasu to niekontrolowany proces spalania w środowisku 
leśnym powodujący straty ekologiczne i materialne. 
Lasy w Polsce charakteryzują się wysokim zagrożeniem pożarowym związanym z warunkami atmosferycznymi. 
W 2016 roku liczba pożarów lasów spadła ponad dwukrotnie względem poprzedniego roku. Najbardziej 
narażone na powstawanie pożarów są drzewostany iglaste, które dominują na ponad 3/4 powierzchni lasów 
kraju. Zagrożenie pożarowe lasów jako pochodna zmian pogodowych oraz intensywności ruchu turystycznego 
i prac leśnych, jest zmienne w skali roku. Szczególne zagrożenie stanowią pożary przestrzenne obszarów 
leśnych. WARTOSCRYZ� ZAGROŻENIE 6.1 prawdopbdobie11stwo MOŻLIWE 

/
in 1 ekstrem. POŻARY PRZESTRZENNE OBSZARÓW skutki SREDNJE 

LEŚNYCH wartość SREDNJE 
PRZYCZYNA POWSTANIA ZAGROŻENIA 

- niezamierzone lub celowe działania człowieka, w tym działania o charakterze przestępczym
- nieprzestrzeganie warunków bezpiecze1istwa przeciwpożarowego
- ,vybuch substancji niebezpiecznej połączonej z pożarem
- wyładowania atmosferyczne
- umyślne lub niezamierzone podpalenia łąk, ściernisk, nieużytków powodujące kompleksowe pożary
- samozapalania biologiczne lub chemiczne
- wady środków transportu i ich niewłaściwą eksploatacją

SKUTKI ZAGROŻENIA 
LUDNOSC - w wyniku znacznego zadymienia może dojść do masowych zatruć z uwagi na wysoką toksyczność dymu

- istnieje realne zagrożenie dla życia i zdrowia osób
- możliwy wybuch paniki
- okresowe utrudnienia w przemieszczaniu się oraz konieczność przeprowadzenia ewakuacji ludności z
zagrożonego terenu 

M!EN IE, W TYM - zniszczenia w infrastrukturze drogowej (odkształcenia powierzchni jezdni i pobocza), przesyłu lub
INFRASTRUKTURA dystrybucji energii elektrycznej

- zniszczenia budynków mieszkalnych zlokalizowanych w obrębie lasów
- zagrożenie dla zabytków znajdttiących się w pobliżu kompleksów leśnych

GOSPODARKA - w celu odbudowy konieczność nałożenia dużych nakładów finansowych
- utrudnienia i ograniczenia w funkcjonowaniu systemu transportowego i komunikac)'.jnego ,v regionie
- ogromne straty w gospodarce leśnej

SRODOWJSKO - liczne straty w populacji zwierząt wolno żyjących
- ulegną degradacji chronione obszary i cenne gatunki - NATURA 2000
- możliwe skaż.en ie powietrza toksycznymi produktami spalania oraz erozja gleby
- zniszczeniu ulegnie !lora bakteryjna przyspieszająca rozkład resztek roślinnych i pozwalająca roślinom
asymilować a7.0t atmosferyczny
- zniszczenie drzewostanu

OBSZAR ZAGROŻENJA 

Najwięks7.e 7.agro?.enie ,1·vstępuje 11"iosm1 i latem, ze względu na brak opadów. Największe zagro?.enie występuje wzdłuż szlaków 
komunikacyjnych oraz obiektów infrastruktury tuiystyczncj. Szczególne zagrożenie stanowią tzw. pożary przestrzenne obszani1v leśnych. 
l(opanina, Radzyny, Kaźmierz, 13yty11, iVlloclasko i Sierpówko 

SCENARIUSZ POWIADAiVIIANJA 
Telefonicznie F,- SMS FAX I .,,czność Strona Syreny Plakaty Inne 

mail radiowa internetowa alarmowe ulotki 
PCZK/WCZK X X X X .X X 

GZZK. podmioty z 
siatki bezpiecze1istwa --
wg. priorytetów oraz X X X X X X 

opinii GZZK 

Ludność X X X 

Sąsiadujące GZZK I X X X X X ., 

PCZK 
ZESTA WJENIF PROCEDUR J MODUŁOW ZADANJOWYCH NA ZAGRO7,ENIF 

Procedura reagowania kryzysowego Procedury realizacji zadaii w formie modułów zadaniowych - MZ (Wójta) 
PRK - 6.1 Postępowanie w przypadku M7 -Ol Monitorowanie 
wystąpienia pożaru przestrzennego MZ-02 Alarmowanie. ostrzeganie i informowanie ludności 
obszarów leśnvch MZ-03 Zwołanie posiedzenia G77f( 

MZ -08 Prowadzenie komunikacji społecznej urz�du w przypadku wystąpienia sytuacji 
kryzysowej 
MZ-I I Koordynacja systemu wsparcia psychologicznego dla ofiar sytuacji kryzysowej 
MZ -13 Ocenianie i dokumentmvanie szkód 
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PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO GMINY KAŹMIERZ 

l. EPIZOOTIE

Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt wg ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób 
zakaźnych zwierząt to zgłaszanie, zapobieganie dalszemu szerzeniu się, wykrywanie, kontrola i likwidowanie chorób zakaźnych zwierząt, 
czyszczenie i odkażanie oraz postępowanie przy ponownym umieszczaniu zwierząt w gospodarstwie.
Choroby zakaźne zwierząt są wywołane przez biologiczne czynniki chorobotwórcze choroby zwierząt, które ze względu na sposób 
powstawania lub szerzenia się stanowią zagrożenie dla zdrowia zwierząt lub ludzi, a w przypadku zwierząt wodnych - bezobjawowe lub 
b. ak · . b. I . 'k' I b , o �awowe z ·azeme 10 og1cznym czynm ·iem c 10ro otworczym.

WARTOSCRY2� ZAGROŻENIE 7.1 prawdopodobie1istwo MOŻLIWE 

l
in 

� 
ekstrem. CHOROBY ZAKAŹNE ZWIERZĄT skutki SREDNIE 

wartość SREDNIE 
PRZYCZYNA POWSTANIA ZAGROŻENIA 

- powstanie ognisk chorobowych w gospodarstwach hodowlanych, głównie wielkoprzemysłowych przez niezachowanie wymogów
sanitarno-higienicznych i rozprzestrzenienie się niebezpiecznych patogenów
- przeniesienie niebezpiecznych patogenów przez migrację dzikich zwierząt

SKUTKI ZAGROŻENIA 
LUDNOSC - bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia osób w wyniku przeniesienia ze zwierząt na ludzi, chorób

występujących u zwierząt (m.in. pryszczyca, wścieklizna, bruceloza u bydła, kóz, owiec i świ1i, przenoszona
gąbczasta enceafalopatia przeżuwaczy, gruźlica bydła, tularemia, włośnica, wąglik, chlamydioza ptaków, grypa
ptaków
- okresowe utrudnienia w przemieszczaniu się ludzi
- utrudnienia w dostępie do żywności i wody pitnej
- możliwa konieczność hospitalizacji znaczne:i liczby osób
- możliwość ,vvstąpienia paniki wśród ludności oraz zagrożenia zakłócenia porządku publicznego

MIENIE, W TYM 
INFRASTRUKTURA - utrata pogłowia zwierząt w gospodarstwach rolnych oraz dziko żyjących wskutek wystąpienia choroby

zakaźnej i związane z tym okresy bezprodukcyjne
- konieczność uboju, magazynowania oraz utylizacji padłych zwierząt
- likwidacja ognisk spowoduje likwidację produk'tów ubocznych pochodzenia zwierzęcego m.in. pasz i ściółki

GOSPODARKA 

- możliwy lokalny zastój ekonomiczny związany z izolacją terenów, blokadą dróg, wprowadzeniem utrudnie1\
w transporcie oraz wprowadzeniem blokady handlu krajowego oraz zagranicznego 
- wzrost cen produktów żywnościowych
- likwidacja choroby zakaźnej zwierząt spowoduje konieczność poniesienia dużych nakładów z budżetu
pmistwa na cele związane z likwidacją ogniska choroby zakaźnej i wypłatą odszkodowm\ dla hodowców,
przedsiębiorców zajmujących się przetwm·zaniem sprzedażą żywności
-likwidacja stad wplvwa na znaczne straty w danych gospodarstwach/przedsiębiorstwach

SRODOWISKO 

- istnieje prawdopodobie1\stwo miejscowego skaż.enia środowiska w wyniku zaniechania wymogów sanitarno-
epidemiologicznych w przypadku grzebania pacllvch lub zabitych zwierząt
- motliwość wyginięcia lub ograniczenia populacji danych gatunków zwierząt
- możliwość pojawienia si� nowych szczepów bakterii i wirusów w \\·yniku mutacji czynnika wyst9pującego u 
zwierza! z wvstępującvm u ludzi

OBSZAR ZAGROŻENIA 
Teren gminy 

SCF.Ni\R1US7 POWIADAMł;\NIA 
Telefonicznie F- Slv!S Fi\X 1.,)C7.llOŚĆ Strona Syreny Plakaty Inne 

mail radiowa internetowa alarmowe ulotki 
PCZK/WCZK X X X X X X 

GZZK, podmioty z 
siatki be7.piecze1\stwa 
wg. priorytetów oraz X X X X X X 

opinii GZZK 
l,udność X X X 

Sąsiaduj,Jce GZZK i X X X X X X 

PCZK 
ZESTAWIENIE PROCEDUR I MODULOW ZADANIOWYCH NA ZAGROŻENIE 

Procedura reagowania kryzysowego Procedmy realizacji zadm\ w formie modułów zadm1iowych - MZ ( Wójta) 
PRK- 7.1 Postępowanie w przypadku MZ -O I Monitorowanie 
zwalczania chorób zakaźnych zwierz,1t M7-02 Alarmowanie, ostrzeganie i informowanie ludności 

MZ-03 Zwołanie posiedzenia GZZK 
M7-08 Prowadzenie komunikacji spolecmej urzędu w przypadku wyst,)pienia sytuacji 
kryzysowej 
M7 -13 Ocenianie i dokumentowanie S7.kócl 
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PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO GMINY KAŹMIERZ 

8. EPIFITOZY

Epifitozy to masowe występowanie zachorowań na jedną chorobę w danym czasie i miejscu wśród roślin. WARTOSCRY2� 
Min � ekstrem. 

I I 

ZAGROŻENIE 8.1 prawdopodobieństwo 
CHOROBY ZAKAŹNE ROŚLIN skutki 

wartość 
.PRZYCZYNA POW ST ANIA ZAGROŻENIA 

- warunki atmosferyczne m.in. opady, niska i wysoka temperatura, niedostatek światła, wilgotność powietrza, zanieczyszczenie
środowiska

MOŻLIWE 
SREDNIE 

MALE 

- warunki glebowe 111.in. niedobór lub nadmiar składników pokarmowych, zasolenie gleby, odczyn gleby, nadmiar lub brak wody, 
struktura gleby 
- czynniki infekcyjne 1i1.in. wirusy i wiroidy, fitopiazmy, bakterie, grzyby i pasożyty
- świadome lub nieświadome stosowanie materiału porażonego przy braku ochrony chemicznej roślin
- używanie skażonej wody do celów rolniczych
- import i przemieszczanie porażonych roślin

SKUTKI ZAGROŻENIA 
LUDNOSC 

- możliwe niepokoje społeczne oraz zakłócenia porządk.1.1 publicznego
- utrudnienia w dostępie do żywności

MIENIE, W TYM - zniszczenie upraw w gospodarstwach rolnych 
INFRASTRUKTURA 
GOSPODARKA 

- konieczne duże nakłady z budżetu pa11stwa związane z likwidacją skutków zdarzenia
- możliwość bankructwa gospodarstw, zakładów przetwórstwa
- wzrost bezrobocia

SRODOWISKO -wyginięcie danego gatunku roślin uprawnych
OBSZAR ZAGROŻENIA 

Teren i?minv 

SCENARIUSZ POWIADAMIANIA 
Telefonicznie E - SMS FA-\'. Łączność Strona Syreny Plakaty Jnne 

mail radiowa internetowa alarmowe ulotki 
PCZK/WCZK X X X X X X 

GZZK, podmioty z 
siatki bezpiecze11stwa 
wg. prior)"tetów oraz X X X X X X 

opinii GZZK 

Ludność X X X 

Sąsiadujące 07-7,K i X X X X X X 

PCZK 
ZESTAWIENJE PROCEDUR I MODUŁOW ZADANIOWYCH NA ZAGROŻENIE 

Procedura reagowania kryzysowego Procedury realizacji zada11 w formie modułów zadaniowych - MZ ( Wójta) 
PRK - 8.1 Postepowanie w podczas MZ -Ol Monitorowanie 
7.walczania chorób zakaż.nych roślin MZ-02 Alarmowanie. ostrzeganie i informowanie ludności 

MZ-03 Zwołanie posiccizenin GZZK 
M7-08 Prowad7.enie komunikacji społecznej urzędu w przypadku wystqpieni,1 syt. kryzysowe.i 
MZ -13 Ocenianie i dokumentowanie szkód 
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PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO GMINY KAŹMIERZ 

9. KATASTROFA KOMUNIKACYJNA

Wypadek lotniczy wg ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze to zdarzenie związane z eksploatacją statku powietrznego, które 
zaistniało od chwili, gdy jakakolwiek osoba weszła na jego pokład z zamiarem ,vykonania lotu, do momentu, gdy wszystkie osoby 
znajdujące się na pokładzie opuściły ten statek powietrzny i podczas którego: 
l )  jakakolwiek osoba doznała obraże1i ze skutkiem śmiertelnym lub poważnego obrażenia ciała w rezultacie:
a) znajdowania się na pokładzie danego statku powietrznego lub
b) bezpośredniego zetknięcia się z jakąkolwiek częścią statku powietrznego, w tym częścią, która oddzieliła się od danego statku
powietrznego, lub
c) bezpośredniego oddziaływania strumienia gazów albo powietrza, wywołanego przez statek powietrzny z wyłączeniem tych przypadków,
kiedy obrażenia ciała powstały z przyczyn naturalnych bądź w wyniku obraże11 zadanych samemu sobie lub przez inne osoby albo kiedy
obraże1i ciała doznały osoby odbywające lot bez pozwolenia albo ukrywające się w miejscach, do których zwykle zamknięty jest dostęp dla
pasażerów i członków załogi;
2) statek powietrzny został uszkodzony lub nastąpiło zniszczenie jego konstrukcji, w rezultacie czego:
a) naruszona została trwałość konstrukcji, pogorszeniu uległy techniczne lub lotne charakterystyki statku powietrznego oraz
b) wymagane jest przeprowadzenie poważnego remontu lub wymiana uszkodzonego elementu z wyłączeniem przypadków przerwy w pracy 
silnika statku powietrznego albo jego uszkodzenia, jeśli uszkodzeniu uległ tylko silnik, jego osłony albo agregaty wspomagające albo gdy 
uszkodzone zostały łopaty śmigła. k01icówki skrzydła, anteny, ogumienie kół, urządzenia hamowania, owiewki albo gdy n a  pokryciu 
są niewielkie wgniecenia albo przebicia; 
3) statek powietrzny zaginął lub znąjduje się w miejscu, do którego dostęp jest niemożliwy.
Incydent lotniczy wg ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze to zdarzenie inne niż wypadek lotniczy, związane z eksploatacją statku
powietrznego, które ma wpływ lub mogłoby mieć wpływ na jego bezpiecze1istwo.
Poważny incydent lotniczy wg ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze to jest zdarzenie, którego okoliczności zaistnienia wskazują,
że nieomal doszło do wypadku lotniczego. 

WARTOSCRYZ� ZAGROŻENIE 9.1 prawdopodobie1istwo MOŻLIWE 

Min � ekstrem. 

I I 

- błędy ludzkie
- awarie mechaniczne
- niekorzystne warunki atmosferyczne
-sabotaż atak terrorystyczny

WYPADEK LOTNICZY skutki MALE 

wartość MAŁE 

PRZYCZYNA POWSTANIA ZAGROŻENIA 

SKUTKI ZAGROŻENIA 
LUDNOSC - brak możliwości przygotowania ludności, zarówno korzystających z usług przewoźnika jak i tych w miejscu

zdarzenia 
- skutki bezpośrednie, należy liczyć się z dużą ilością zabitych i rannych

MIENIE, W TYM - w sytuacji wystąpienia zdarzenia poza lotniskiem trudno przewidzieć wielkość strat
INFRASTRUKTURA - od miejsca zdarzenia zależeć będzie skala zniszczeń budynków mieszkalnych i innych obiektów poza

lotniskiem 
GOSPODARKA - straty w infrastrukturze w miejscu zdarzenia

- zniszczenie budynków
SRODO\\'lSKO - możliwe lokalne skażenie środowiska w wyniku uwolnienia środków toksycznych np. hydrazyny w przypadku

katastrofy F-16, niebezpiecznej dla organizmów żywych zwłaszcza wodnych 
OBSZAR ZAGROŻENIA 

Trrcn gminy 

SCENARIUSZ POWIADAMIANIA 
Telefonicznie L- SMS FAX Lqczność Strona Syreny Plakaty Inne 

mail radiowa i ntemetowa alarmowe ulotki 
PC7K/WC7K X X X X X X 

G77J<._ podmioty 7. 
siatki bezpiecze1istwa 
wg. priorytetów oraz X X X X X X 

opinii GZZK 

I ,ud n ość X X X 

Sąsiaduj,1ce G7.7X i X X X X X X 

PCZK 
ZESTAWIENIE PROCEDUR I MODUŁOW ZADANIOWYCH NA ZAGROŻENIE 

Procedura reagowania kryzysowego Procedury realizacji zadmi w fom1ie modułów zadaniowych - MZ ( Wójta) 
PRK - 9.1 [>ostępowanie w przypadku MZ -O I Monitorowanie 
wystąpienia wypadku lotniczego MZ-02 Alarmowanie, ostrzeganie i informowanie ludności 

MZ-03 Zwołanie posiedzenia GZZK 
MZ-08 Prowadzenie komunikacji społecznej urzędu w przypadku wystqpienia sytuacji 
kryzysowej 
MZ-11 Koordynacja systemu wspnrcia psychologicznego dla ofiar sytuacji kryzysowej 
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PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO GMINY KAŹMIERZ 

9. KATASTROFA KOMUNIKACYJNA

Wypadek wg ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym to niezamierzone nagle zdarzenie lub ciąg takich zdarzell z udziałem 
pojazdu kolejowego, powodujące negatywne konsekwencje dla zdrowia ludzkiego, mienia lub środowiska. Do wypadków zalicza się w 
szczególności kolizje, wykolejenia, zdarzenia na przejazdach, zdarzenia z udziałem osób spowodowane przez pojazd kolejowy będący w 
ruchu czy pożar pojazdu kolejowego. 
Poważny wypadek wg ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym to każdy wypadek spowodowany kolizją, wykolejeniem lub 
innym zdarzeniem mającym oczywisty wpływ na regulacje bezpieczellstwa kolei lub na zarządzanie bezpieczellstwem tj.: 
a) z przynajmniej jedną ofiarą śmiertelną lub przynajmniej 5 ciężko rannymi osobami, lub
b) powodujący znaczne zniszczenie pojazdu kolejowego, infrastruktury kolejowej lub środowiska, które mogą zostać natychmiast
oszacowane przez komisję badającą wypadek na co najmniej 2 miliony euro. 
Incydent wg ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym to każde zdarzenie inne niż wypadek lub poważny wypadek, związane 
z ruchem kolejowym i mające wpływ na jego bezpiecze11stwo. 

WARTOSCRYZ� ZAGROŻENIE 9.2 prawdopodobiellstwo MOŻLIWE 

r
in 

� 
ekstrem. WYPADEK KOLEJOWY I POW AżNY skutki SREDNIE 

WYPADEK KOLEJOWY wartość MALE 

PRZYCZYNA POWSTANIA ZAGROŻENIA 
- awaria systemu zarządzania bezpiecze11stwem - -· 

- niesprzyjające warunki pogodowe
- błąd ludzki
- zdarzenie z udziałem innych pojazdów spowodowany przez pojazd kolejowy z ruchu
- wykolejenie składu pociągu

SKUTKI ZAGROŻENIA 
LUDNOSC 

- zdarzenie nagłe, mogące zaistnieć w dowolnym miejscu szlaku kolejowego
- brak możliwości przygotowania ludności, zarówno korzystających z usług kolei jak i tych w miejscu zdarzenia
- należy liczyć się z możliwością wielu zabitych i dużej ilości rannych 

MIENIE, W TYM 
INFRASTRUKTURA - straty w mieniu ograniczają się do uszkodze11 trakcji, środków transpo1towych uczestniczących w zdarzeniu

oraz zniszcze11 w infrastrukturze transportowej m.in. dróg, mostów, wiaduktów 
GOSPODARKA 

- utrudnienia w ruchu kolejowym mogą dotyczyć również ruchu drogowego
- wielogodzinne opóźnienia pociągów osobowych i towarowych 
- możliwość długoterminowego zablokowania węzłów komunikacyjnych

SRODOWISKO - możliwe miejscowe skażenia środowiska 
- uwolnienie się szkodliwych substancji na terenie zurbanizowanym 

OBSZAR ZAGROŻENIA 
Gló,rny szlak kolejowy Pozna11- Szczecin poza terenem gminy 

SCENARIUSZ POWIADAMIANIA 
Telefonicznie E- SMS F!\X Lączność Strona Syreny Plakaty Inne 

mail radiowa internetowa alarmowe ulotki 
PCZK/WCZK X X X X X X 

GZZK podmioty z 
siatki bapieczeristwa 
wg. priorytctćm oraz .X .X X X X X 

opinii GZZK 

Ludność X X X 

Sąsiaduj,Jcc GZZK I ., X X X X X 

PCZK 
ZESTAW JENIE PROCEDUR l MOD ULÓW ZADANlOWYCl I NA ZAGROŻENIE 

Procedura reagowania kryzysowego Procedury realizacji zadaił w formie modułów zadanio,vych - MZ ( Vv'ójta) 
PRI< - 9.2 Postępowanie w przypadku IVll.-01 IVlonitorowanie 
wystąpienia wypadku kolejowego lub lvlZ-02 Alarmowanie, ostrzeganie i informowanie ludności 
poważnego wypadku kolejowego IVIZ-03 Zwołanie posiedzenia GZZK 

IVIZ-08Prowadzcnic komunikacji spolcczncj urzędu w przypadku sytuacji kryzysowej 
IVIZ-11 Koordynacja systemu ,vsparcia psychologicznego dla ofiar sytuacji kryzysowej 
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PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO GMINY KAŹMIERZ 

9. KATASTROFA KOMUNIKACYJNA

W uchwale Sądu Najwyższego z 28 lutego 1975 r. (V KZP 2/74, OSNKW 1975, nr 3-4, poz. 33) przyjęto, że 
katastrofa w ruchu lądowym to „wydarzenie zakłócające w sposób nagły i groźny ruch lądowy, sprowadzające 
konkretne, rozległe i dotkliwe skutki obejmujące większą liczbę ludzi lub mienie w znacznych rozmiarach oraz 
niosace ze soba zagrożenie bezpieczeństwa powszechnego". 

WARTOSC RYZ

W 

ZAGROŻENIE 9.3 prawdopodobieństwo PRA WDOPODOBN 

�
in 

� 
ekstrem. KAT ASTR OF A DROGOWA E 

sh1tki SREDNJE 
wartość SREDNIE 

PRZYCZYNA POWSTANIA ZAGROŻENIA 

- niesprzyjające warunki pogodowe
- roboty drogowe wpływające na zachwianie rytmiki ruchu oraz zmieniające jego organizację
- nieprzestrzeganie prawa o ruchu drogowym
- katastrofa komunikacyjna środka transportu przewożącego materiały niebezpieczne 

SKUTKI ZAGROŻENIA 
LUDNOSC 

- zdarzenie nagle, mogące zaistnieć w dowolnym miejscu i czasie 
- brak możliwości przygotowania ludności
- może spowodować straty śmiertelne, jak i dużą liczę rannych
- możliwe okresowe utrudnienia i ograniczenia w transporcie drogowym

MIENIE, W TYM 
INFRASTRUKTUR - straty, przede wszystkim dotyczyć mogą pojazdów i obiektów infrastruktury drogowej 111. in. uszkodzeniaA konstrukc,ji nośnej obiektów inżynieryjnych, nawierzchni mostów i dróg 

- możliwe uszkodzenia barier energochłonnych oraz urządze11 bezpiecze11stwa ruchu drogowego
GOSPODARKA - utrudnienia i ograniczenia w ruchu drogowym
SRODOWISKO -możliwość skażenia środowiska wyniku wycieku substancji niebezpiecznych

-skażenie gleby, cieków wodnych
OBSZAR ZAGROŻENIA 

Teren gminv 

SCENARIUSZ POWIADAMTANIA 
Telefoniczni E- SM FA Łącznoś Strona Syreny Plakaty Inne 

e mai s X ć internetow alarmowe ulotki 
I radiowa a 

PCZK/WCZK X X X X X X 

GZZK, podmioty z 
siatki bezpiecze1istwa 
wg. priorytetów ornz ., X X X X X 

opinii GZZK 

Ludność X X X 

Sąsiadujące GZZK I X X X X X X 

PC7X 
ZESTAWIENIE PROCEDUR I MODULOW ZADANIOWYCH NA ZAGROŻENrE 

Procedura reagowania kryzysowego Procedury realizacji zadań w formie modułów zadaniowych - M7. (Wójta) 
PRI< - 9.3 Postępowanie w przypadku M7. -Ol Monitorowanie 
wyst�pienia katastrofy drogowej MZ-02 Alarmowanie, ostrzeganie i infonnowanie ludności 

M7.-03 7.wolanie posiednnia G7.7.I< 
MZ- 08 Prowadzenie komunikacji społecznej uw;du w przypadku wystąpienia sytuacji 
kryzysowej 
MZ-I I Koordynacja systemu wsparcia psycholo_gicznego dla ofiar sytuacji kryzysowej 
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PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO GMINY KAźMIERZ 

IO. KATASTROFA BUDOWLANA 

Katastrofa budowlana wg ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane to niezamierzone, gwałtowne 
zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów 
urządzeń fmmujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów. 
Zagrożenia generują obiekty wielkopowierzchniowe o kubaturze pow. 20000 m2 m.in. obiekty sportowe 
(stadiony, hale), obiekty artystyczno-kulturalne, lotniska, dworce kolejowe, autobusowe, wielkopowierzchniowy 
handel (sklepy dyskontowe, supennarkety hipennarkety), hale magazynowe, centra kongresowe, 
wystawiennicze i widowiskowo-sportowe. 

WARTOSCRyZ� 
Min � ekstrem. 

I I 

ZAGROŻENIE l O. I 
KATASTROFA BUDOWLANA 

PRZYCZYNA POWSTANIA ZAGROŻENIA 

prawdopodobieństwo 
skutki 

wartość 

- całkowite lub częściowe zawalenie się wznoszonego lub istniejącego obiektu budowlanego lub jego części 
- błąd konstrukcyjny 
- awaria instalacji wewnętrznej obiektu 
- akt terrorystyczny 
- rozbiórka obiektu bez zachowania należytych zasad bezpieczeństwa i sztuki budowlanej 
- zmiana parametrów otoczenia lub struktury gruntu np. w wvniku podmycia obiektu

SKUTKI ZAGROŻENIA 
LUDNOSC - może spowodować natychmiastowe ofiary śmiertelne

- liczba osób poszkodowanych może być znaczna
- konieczność ewakuacji ludności
- możliwy wybuch paniki i zaklócenia porządku publicznego

MIENIE, W TYM - skutki bezpośrednie ograniczają się do budynku i jego ścisłego sąsiedztwa
fNFRASTRUKTURA - możliwe zniszczenia obiektów zabytkowych 

- duże szkody materialne w infrastrukturze i mediach obiektu
GOSPODARKA --

- występują skutki o ograniczonym zasięgu i skali m.in. utrudnienia w komunikacji, zakłócenia w 
funkcjonowaniu systemów łączności, zniszczenia w infrastrukturze transportowej

MOŻLIWE 
SREDNIE 

SREDNIE 

SRODOWISKO - możliwość miejscowego skażenia środowiska w wyniku uszkodzenia instalacji i urządzeń technicznych i 
uwolnienie się substancji szkodliwych

OBSZAR ZAGROŻENIA 
Teren gminy 

SCENARIUSZ POWIADAMIANIA 
Telefonicznie E- SMS FAX Łączność Strona Syreny Plakaty Inne 

mail radiowa internetowa alarmowe ulotki 
PCZK/WCZK X X X X X X 

GZZK, podmioty z 
siatki bezpiecze1istwa 
wg. prior)-tetów oraz X X X X X X 

opinii GZZK 

I .udność X X X 

S,)siaduj,,ce G7.7K i X X X X X X 

PCZK 
ZESTAWIENIE PROCEDUR I MODlJl.OW ZADANIOWYCH NA ZAGROŻENlE 

Procedura reagowania kryzysowego Procedury realizacji zadaii w formie modułów zadaniowych - MZ ( Wójta) 
PRK - I O. I Postęµo,vanie w MZ -O I Monitorowanie 
przypadku wysl<)pienia katastrofy M7-02 /\larmowanie, ostrzeganie i informowanie lud11ości 
budowlanej MZ-03 z,,·olanic posiedzenia GZZK 

M7-08 Prowadzenie komunikacji społecznej urzędu w przypadku wystqpienia sytuacji 
krvzvsowc_j 
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PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO GMINY KAŹMIERZ 

1 l.ZARZENIE RADIACYJNE 

Zdarzenie radiacyjne wg ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe to sytuacja związaną z zagrożeniem, wymagającą podjęcia 
pilnych działa.i\ w celu ochrony pracowników lub ludności. 
Skażenie promieniotwórcze wg ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe to skażenie przedmiotów, pomieszczeń, środowiska lub 
osób przez niepożądaną obecność substancji promieniotwórczych, przy czym w szczególnym przypadku ciała ludzkiego obejmuje zarówno 
skażenie zewnętrzne, jak i skażenie wewnętrzne, niezależnie od drogi wniknięcia substai1cji promieniotwórczej do organizmu. 
Na terytorium Polski nie ma źródeł promieniowania jonizującego dużej mocy. Wokół Polski pracują reak1:ory jądrowe, które nie zawsze 
spełniają kryteria bezpiecze1\stwa. System konwencji i umów dwustronnych zapewnia Polsce otrzymai1ie wczesnej infom1acji 
o ewentualnych zaistniałych awariach i wypadkach radiacyjnych.

WARTOSCRn

� Min <=:> ekstrem. 

I I 

ZAGROŻENIE I 1.1 
ZDARZENIE RADIACYJNE 
SPOWODOWANE AWARIĄ 
ELEKTROWNI ATOMOWEJ 

PRZYCZYNA POWSTANIA ZAGROŻENIA 

- awaria w jednej z elektrowni jądrowych, zlokalizowanych na terenie krajów sąsiadujących
- zamach terrorystyczny

SKUTKI ZAGROŻENIA 
LUDNOSC 

prawdopodobieństwo 
skutki 

wartość 

- napromieniowanie i skażenie promieniotwórcze ludzi, zwierząt, mienia i terenu

RZADKIE 
DUŻE 

MALE 

- skutkiem zdarzenia może być konieczność podania preparatów jodowych dla części populacji
- może dojść do wystąpienia choroby popromiennej wśród osób narażonych na długą ekspozycję 
- nie można wykluczyć zejść śmiertelnych (ilość trudna do oszacowania) 
- konieczność ewakuacji ludności 

MIENIE, W TYM - skutki będą minimalne za wyjątkiem zdai-zenia spowodowanego użyciem BMR
INFRASTRUKTURA 
GOSPODARKA - wpływ zależy od rodzaju zdai·zenia

- zdarzenie, które spowodowane będzie użyciem BMR będzie miało skutki katastrofalne
- inny rodzaj zdarzenia ograniczy wpływ na dziedziny, których dotkm) ograniczenia wprowadzone w ramach 
działa.i\ interwencyjnych, przede wszystk i 111 w rolnictwie i przemyśle rolno-spożywczym

SRODOWISKO - wpływ zdarzeń może spowodować nieodwracalne szkody w środowisku naturalnym 
OBSZAR ZAGROŻENJA --

Teren gminy 

SCENARJUSZ POWJADAM!ANJA 
Telefonicznie E- SMS FAX Łączność Strona Syreny Plakaty lnne 

mail radio,va internetowa alarmowe ulotki 
PCZK/WCZK X X X X X X 

GZZK. podmiolv z 
siatki bezpiecze1istwa 
wg. priorytetów oraz X X X X X X 

opinii GZZK 

I _udność X X X 

Sąsiacluj,1cc PCZK i :X X X X X X 

GZLK 
ZlSTAW JLNJL PROCEDUR 1 MODLIŁO W ZADANJOWYCH NA ZAGROŻEN!L 

Procedura reagowania kryzysowego Procedury realizacji zada(1 w formie modułów zadaniowych - MZ ( Wójta) 
PRK - l 1.1 Postepowanie w MZ -O I Monitorowanie 
przypadku wystąpienia zdarzenia [VIZ-02 Alarmowanie, ostrzeganie i informowanie ludności 
radiacyjnego spowodowanego awarią MZ-03 Zwołanie posiedzenia GZZK 
elektrowni atomowej 1\117.-08 Prowadzenie komunikac,ji spolec7.llej urzędu w przypadku wystapienia sytuacji 

kryzysowej 
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PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO GMINY KAŹMIERZ 

11.2 ZDARZENIE RADIACYJNE 

Źródło niekontrolowane to zamknięte źródło promieniotwórcze zawierające izotop promieniotwórczy, którego 
aktywność w chwili wykrycia źródła przekracza wartość poziomu progowego aktywności Pl podaną 
w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe, a które nie zostało objęte nadzorem 
i kontrolą w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej przez organy dozoru jądrowego albo 
zostało nimi objęte, ale kontrola i nadzór nad tym źródłem zostały utracone, w szczególności z powodu 
porzucenia, zaginięcia, kradzieży albo niezgodnego z prawem przekazania źródła. 
W województwie wielkopolskim zagrożenie radiacyjne mogą być spowodowane przez materiały radioaktywne 
stosowane w aparaturze medycznej, lecznictwie poprzez napromieniowanie, w aparaturze kontrolno-pomiarowej 
stosowanej w niektórych zakładach przemysłowych oraz czujkach izotopowych montowanych w instalacjach 
sygnalizacyjno-alarmowych wykrywających zagrożenia pożarowe. Są to źródła o stosunkowo niewielkiej mocy, 
w związku z czym zasięg tych zagroże1'1 ma charakter lokalny. Zagrożenie może zaistnieć również w wyniku 
kradzieży. 

WARTOSCRVZ

� 

ZAGROŻENIE 11.2 prawdopodobiellstwo MOZLIWE 

l
in 

� 
ekstrem. ZDARZENIE Z NIEKONTROLOWANYM skutki SREDNIE 

ŹRÓDŁEM PROMIENlOTWÓRCZYM wartość SREDNIE 
PRZYCZYNA POWSTANIA ZAGROŻENIA 

- awaria w zakładzie pracy, wykorzystującym źródła promieniowania radioaktywnego 
- katastrofa komunikacyjna środka transportu przewożącego materiały promieniotwórcze
- nielegalne gromadzenie odpadów promieniotwórczych

SKUTKI ZAGROŻENIA 
LUDNOSC 

- napromieniowanie i skażenie promieniotwórcze ludzi, zwierząt, mienia i terenu
- może dojść do wystąpienia choroby popromiennej wśród osób narażonych na długą ekspozycję

MIENIE, W TYM - skutki będą minimalne
fNFRASTRUKTURA 
GOSPODARKA - znaczne wydatki pm\stwa na utylizację substancji
SRODOWISKO - może spowodować nieodwracalne szkody dla środowiska naturalnego

OBSZAR ZAGROŻENIA 
Teren gminy 

SCENARIUSZ POWIADAMIANIA 
Telefonicznie E- SMS FAX łączność Strona Syreny Plakaty Inne 

mail radiowa intcrncto,va alarmowe ulotki 
PCZK/WCZK X X X X X X 

GZZK. podmioty z 
siatki bezpiecze1\stwa 
wg. priorytetów oraz X X X X X X 

opinii GZZK 

Ludność X X X 

Sqsiacluj,1cc PCZK i .\ X X X X X 

GZZK 
ZESTAW LEN ID PROCEDUR I MODULOW ZADA N IOWYCl I NA ZAGROŻEN U:: 

Procedura reagowania kryzysowego Procedury realizacji zadm\ w formie modułów zadaniowych- MZ ( Wójta) 
PRK - I 1.2 Postępowanie w M7 -Ol Monitorowanie 
przypadku zclarzcn ia z MZ-02 Alarmowanie, oslrzcganic i inlormowanie ludności 
niekontrolowanym żrócllem MZ-08 l-'r01vaclzenie komunikacji społecznej urzędu w przypadku wystąpienia sytuacji 
promieniotwórczym kryzysowej 
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PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO GMINY KAŹMIERZ 

l 1 ZDARZENIE RADIACYJNE

Odpady promieniotwórcze to materiały stale, ciekłe lub gazowe, zawierające substancje promieniotwórcze lub skażone tymi substancjami, 
których wykorzystanie nie jest przewidywane ani rozważane, zakwalifikowane do kategorii odpadów wymienionych w art. 47 ustawy z dnia 
29 listopada 2000 r. Prawo atomowe, w t),1n wvpalone paliwo jądrowe przeznaczone do składowania. 

-

WARTOSCRYZ� ZAGROŻENIE 11.3 prawdopodobieństwo RZADKIE 

j
in 

I
ekstrem. AKTYWACJA BRAMKI skutki MAŁE 

RADIOMETRYCZNEJ W ZAKŁADZIE wartość MALE UTYLIZACJI ODPADÓW 
PRZYCZYNA POWSTANIA ZAGROŻENIA 

- niedostosowanie się pacjentów leczonych radiologicznie do zalece1\ szpitala
- brak rozwiązai\ systemowych w zakresie hospitalizacji pacjentów wymagających leczenia radiologicznego
- brak polityki bezpiecze1\stwa w zakładach utylizacji w przypadku ujawnienia substancji promieniotwórczych

SKUTKI ZAGROŻENIA 
LUDNOSC - napromieniowanie osób przebywajacych w otoczeniu pojazdu z niezidentyfikowanym źródłem 
MIENIE, W TYM - skutki będą minimalne 
INFRASTRUKTURA 
GOSPODARKA - znaczne wydatki z budżetu pm\stwa na utylizację odpadów
SRODOWISKO - miejscowe skażenie środowiska 

OBSZAR ZAGROŻENIA 
Teren gminy 

SCENARIUSZ POWIADAMIANIA 
Telefonicznie E- SMS FAX Łączność Strona Syreny Plakaty Inne 

mail radiowa internetowa alarmowe ulotki 
PCZK/WCZK X X X X X X 

GZZK, podmioty z 
siatki bezpiecze1\stwa 
wg. priorytetów oraz X X X X X X 

opinii GZZK 

Ludność X X 

Sąsiadujące PCZK i X X X X X X 

GZZK 
ZESTAWIENIE PROCEDUR I MODULOW ZADANIOWYCH NA ZAGROŻENIE 

Procedura reagowania kryzysowego Procedury realizacji zadm\ w formie modułów zadaniov.,ych- MZ ( Wójta) 
PRK - 11.3 Postępowani_e w MZ -Ol Monitorowanie 
przypadku sygnalizacji przekroczenia 
tła promieniowania na bramce 
radiornclryczncj w zakładzie utylizacji 
odpadów 
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PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO GMINY KAŹMIERZ 

12. ZAGROŻENIE TERRORYSTYCZNE

Zdarzenie o charakterze terrorystycznym wg ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych - należy przez 
to rozumieć sytuację, co do której istnieje podejrzenie, że powstała na.skutek przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa 
w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks Karny lub zagrożenie zaistnienia takiego przestępstwa 
Miejsce zdarzenia o charakterze terrorystycznym wg ustawy z dnia I O czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych -należy przez 
to rozumieć przestrze11-otwartą lub zamkniętą, w której nastąpiło zdarzenie o charakterze terrorystycznym lub w której wystąpił lub miał 
wystąpić jego skutek, oraz przestrze11, w której występują zagrożenia związane ze zdarzeniem o charakterze terrorystycznym. 
Istnieje ryzyko wystąpienia zagrożenia terrorystycznego z użyciem „brudnej bomby" z konwencjonalnym materiałem wybuchowym 
z użyciem wielkiej ilości substancji radioaktywnych, na kobaltu-60 lub cezu-137, która eksplodowana w warunkach miejskich nie 
doprowadziłaby do masov.')'ch strat śmiertelnych. Natomiast V.')'Wolala by panikę oraz poważne i kosztowne problemy związane 
z koniecznością czasowej ewakuacji ludności i odkażania terenu rażenia. 
Mimo podwyższonego poziomu zagrożenia zamachami terrorystycznymi na świecie, w tym w części paiistw Europy Zachodniej 
i zaangażowania Polski w działania w ramach międzynarodowych koalicji antyterrorystycznych, zagrożenie terrorystyczne w Polsce 
utrzymywało się w 2016 roku na stosunkowo niskim poziomie (Źródło: Raport o stanie be::piec:::e1istwa w Polsce 11• 2016 r. /v!SWiA) 

WARTOSCRyz� ZAGROŻENIE 12.1 prawdopodobie11stwo MOŻLIWE 

l
in 

� 
ekstrem. ZDARZENIE TERRORYSTYCZNE skutki DUZE 

wartość ryzyka MALE 
PRZYCZYNA POWSTANIA ZAGROŻENIA 

- podłożenie ładunku wybuchowego lub groźby takiego czynu, na określony obiekt
- zamach bombowy generujący wtórne zagrożenia naturalne lub awarie techniczne 
- uprowadzenie środka transportu komunikacji lądowej lub powietrznej 
- manifestacja przynależności organizacyjnej 
- celowa dezinfo1macja społeczeństwa 
- przebywanie osób z pa11stw i regionów podwyższonego ryzyka
- nawiązywanie kontaktów w kraju z osobami o skrajnych poglądach będącymi w rzeczywistości członkami ugrupowai1 
ekstremistycznych bądź organizacji terrorystycznych

SKUTKI ZAGROŻENIA 
LUDNOSC - bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia dla dużej liczby osób

- skażenie biologiczne lub chemiczne, w tym wody i żywności, spowoduje masową liczbę zatruć
- możliwy wybL1ch paniki wśród ludności oraz zagrożenie zakłócenia porządku publicznego, - konieczność
lokalnych ewakuacji ludności
- możliwy paraliż komunikacyjny 

MIENIE W TYM - znaczne zniszczenia 1-v infrastrukturze komunalnej i transportowej, powodujące przerwanie ciągłości sieci 
fNFRASTRUKTURA drogowych 

- zniszczenie obiektów przynależnych do infrastruktury krytycznej
- możliwe trudności w zaopatrzeniu systemów elektroenergetycznych, paliwowych, gazowych _oraz w wodę

GOSPODARKA - utrudnienie w funkcjonowaniu transportu drogowego i kolejowego
- straty materialne w wyniku przerw w pracy 11')'wolanych przez obowiązkową ewakuacje
- zwiększone ilości awarii w systemach zaopatrujących ludność w energie elek't1")'Czną , CO, wodę
- utrudnienie w transporcie drogowym 

SRODOW!SKO - możliwość miejscowego zniszczenia środowiska w wyniku emisji gazów i substancji wydzielanych podczas
- wybuchu oraz uszkodzenia instalacji i urządze11 technicznych i tym samym uwolnienia substancji szkodl i1vych

- skażenie chemiczne, biologiczne i promieniotwórcze gleby. powietrza oraz wód powierzchniowych
- mo1.liwe zniszczenie środowiska na znacznym terenie

OBSZAR ZAGROŻENIA 
Zamachy terrorystyczne mogą być ukierunko1,rnne zarówno na tzw. miękkie cele. w tym duże skupiska osób .. jak i twarde 

cele obejmujące rn.in. elernenty infrastruktury krytycznej pw1stwa. Wśród elementów infrastruktury krytycznej. które 
mogą potencjalnie stać się celem zamachu. wymienić należy między innymi infi·aslruklurę kolejowe). syslem energetyczny 
pm1stwa. zakłady sektora przetwórstwa chemicznego czy też obiekty gospodarki komunalnej. Celem atak.7.1 
terrorystycznego rnogq stać się także sied1.iby organów adrninistracji samorz,)dowej. 

SCENARTIJSZ POWIADAMIANJA 
Telefonicznie E- SMS FAX -łączność Strona Syreny Plakaty Inne 

mail radiowa internetowa alarmowe ulotki 
PCZK/WCZK X X X X X X 

GZ7,K, podmioty z 
siatki bczpiccze1\stwa 
wg. priorytetów oraz X X X X X X 

opinii GZZK 
Ludność X X X 

Sąsiadujące PCZK i X X X X X X 

G7.,7K 
7ESTAWTENIE PROCEDUR T.MODULO'N ZADANIOWYCH NA ZAGROŻENIE 

Procedura reagowania kryzysowego Procedury realizacji zada11 w formie modułów zadaniowych -MZ ( Wójta) 
PRK-12.1 Postępowanie w MZ -Ol Mon i toro wan ie 
przypadku wystąpienia zdmzenia MZ-02 Alarmowanie. ostrzeganie i informowanie ludności 
terrorystycznego MZ-03 7.wolanie posiedzenia G7.ZK 

MZ-08 Prowadzenie komunikacji społecznej urzędu w przypadku wystąpienia sytuacji 
kryzysowej 
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PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO GMINY KAźMIERZ 

12. ZDARZENIE TERRORYSTYCZNE

Cyberprzestrzeń - rozumie się przez to przestrze1\ przetwarzania i wymiany informacji tworzoną przez systemy teleinformatyczne, 
określone w art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, wraz 
z powiązaniami pomiędzy nimi oraz relacjami z użytkownikami. 

WARTOSCRVZ� Min � ekstrem. 

I I 

- niezaktualizowanie oprogramowania
- błędy w aplikacjach 

ZAGROŻENIE 12.2 prawdopodobie1\stwo 
CYBERATAKI skutki 

wartość ryzyka 

PRZYCZYNA POWSTANIA ZAGROŻENIA 

- celowe działanie człowieka powodujące dezorganizację systemu informatycznego, telekomunikacyjnego
- celowa dezinformacja spolecze1istwa
- celowe zniszczenie infrastruktury

SKUTKI ZAGROŻENIA 

MOŻLIWE 
SREDNIE 

SREDNIE 

LUDNOSC - zablokowanie dostępu do systemów bazowych instytucji może skutkować zakłóceniami w systemie bankowym,
teleinformatycznym 111. in. systemem ratownictwa medycznego, telekomunikacji, ewidencji ludności a także w 
systemie transportowym, komunikacyjnynri zaopatrzenia w wodę .. , -

- celowa dezinformacja ludności 
MIENIE, W TYM - zakłócenia lub paraliż instalacji i systemów przynależnych do infrastruktu1y krytycznej
INFRASTRUKTURA - możliwe trudności w zaopatrzeniu systemów elektroenergetycznych, paliwowych, gazowych oraz w wodę
GOSPODARKA 

- zagrożenie związane z funkcjonowaniem instytucji zapewniającej ciągłość działania m.in. administracji
publicznej, a także finansowych (banki, giełdy)
- straty ekonomiczne i wizerunkowe instytucji i firm, które dowodzą zaniedbaii w obszarze
cyberbezpiecze1\stwa
- atak na obiekty infrastruktury mogące powodować duże straty materialne i rozregulować ich fi.mkcjonowanie 
poprzez wprowadzenie oprogramowmi skierowanych do zainfekowania sterowników i zdalnych terminali 
- zagrożenie może mieć wpływ na zahamowanie rozwoju gospodarki pmistwa

SRODOWISKO - obojętny
OBSZAR ZAGROŻENlA Teren gminy 

SCENARIUSZ POWIADAMIANIA 
Telefonicznie E- SMS FAX Łączność Strona Syreny Plakaty Inne 

mail radiowa internetowa alarmowe ulotki 
PCZK/WCZK X X X X X X 

GZZK, podmioty z 
siatki bezpiecze1istwa 
wg. priorytetów oraz X X X X X X 

opinii G77K 
-

Ludność X X X 
Sąsiadujące PCZK i X X X X X X 

Glll< 

ZESTAWIENIE PROCEDUR I MODlJLOW ZADANIOWYCH NA ZAGROŻENIE 
Procedura rcagowan ia kryzysowego Procedury realizacji zadai\ w formie modułów zadaniowych - MZ (Wójta) 

PRK - 12.2 Post�powanic w MZ -Ol Monitorowanie 
przypadku wystąpienia cyberataku MZ-02 Alarmowanie. ostrzeganie i informowanie ludności 

MZ-03 Zwołanie posieclzeuia GZZK 
MZ-08 Prowadzenie komunikacji społecznej urzędu w przypadku wystąpienia sytuacji 
kryzysowej 
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PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO GMINY KAŹMIERZ 

13. INNE ZAGROŻENIA DLA BEZPIECZENSTWA PUBLICZNEGO

Impreza masowa wg ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych to masowa impreza artystyczno
rozrywkowa, masowa impreza sportowa, w tym mecz piłki nożnej. 
Impreza masowa artystyczno-rozrywkowa to impreza o charakterze artystycznym, rozrywkowym lub zorganizowane 
publiczne oglądanie przekazu telewizyjnego na ekranach lub urządzeniach umożliwiających uzyskanie obrazu o przekątnej 
przekraczającej 3 m, która ma się odbyć: 
a) na stadionie, w innym obiekcie niebędącym budynkiem lub na terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy
masowej, na których liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie z przepisami prawa
budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 1000,
b) w hali sportowej lub w innym budynku umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, w których liczba
udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami
dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 500;
3) masowej imprezie spo11owej - należy przez to rozumieć imprezę masową mającą na celu współzawodnictwo sportowe lub
popularyzowanie kultury :fizycznej, organizowaną na:
a) stadionie lub w innym obiekcie niebędącym budynkiem, na którym liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla
osób, ustalona (art. 3 pkt I ustawy z dnia o bezpieczeństwie imprez masowych) zgodnie z przepisami prawa budowlanego
oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi nic mniej niż I OOO, a w przypadku hali sp011ov ... ej lub
innego budynku umożliwiającego przeprowadzenie imprezy masowej - nie mniej niż 300,
b) terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masow�j, na któ1-ym liczba udostępnionych przez organizatora mi�jsc
dla osób wynosi nie mniej niż I OOO; 
Mecz piłki nożnej - należy przez to rozumieć masową imprezę sportową mającą na celu współzawodnictwo w dyscyplinie 
piłki nożnej, organizowaną na stadionie lub w innym obiekcie sp011owym, na którym liczba udostępnionych przez 
organizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony 
przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż I OOO. 
Impreza masowego podwyższonego ryzyka - należy przez to rozumieć imprezę masową, w czasie której, zgodnie 
z informacją o przewidywanych zagrożeniach lub dotychczasowymi doświadczeniami dotyczącymi zachowania osób
uczestmczacyc h . b I ' I b , 1stme1e o awa wystąpienia actow przemocy u agres.11.WARTOSCRYZ� ZAGROŻENIE 13.1 prawdopodobie11stwo MOŻLIWE 

l
in 

� 
ekstrem. ZAGROŻENJE PODCZAS IMPREZY skutki SREDNJE MASOWE.I 

wartość ryzyka �1ALE 
PRZYCZYNA POWSTANIA ZAGROŻENIA 

- akt terrorystyczny
- wybuch pożaru
- katastrofa budowlana
- użycie podczas imprezy środków pirotechnicznych
- niedostateczne przeszkolenie służb odpowiedzialnych za bezpiecze1\stwo. brak odpowiednich kwalifikacji, nieznajomość podstawowych
procedur
- rozboje

SKUTKIZAGROŻENTA 
LUDNOSC - możliwość wypadków śmiertelnych, spowoclmvanvch rcak�ją llumu (stratowanie)
MIENIE. W TYM - może dochod,:ić do dewastacji obiektów sportowych, miejsc oraz budynkó� administracji i użyteczności
INFRASTRUKTURA publicznej ( kina teatry muzea. hale itp.)

- możliwe uszkodzenia barier. dewastacja urnidze1i zarzadzania bezpiecze1istwem transportu drogowego
CiOSPODARKA - w przypadku wystąpienia zagrożenia może si1, to odbić na witerunku lirm i instytucji odpowiedzialnych za

przygotowanie imprezy
SRODOWISKO -możliwość miejscowe zniszczenie środków 1rnturalnych

OBSZAR ZAGROŻENIA 
Teren gminy 

SCENARIUSZ POWIA.DAMI/\NlA 
Telefonicznie F,- SMS FAX I .,)C7.110ŚĆ Strona Syreny Plakaty Inne 

mail radiowa internetowa alarmowe ulotki 
PCZK/WCZK X X X X X X 

GZZK. podmioty z 
siatki bezpiecz.e1istwa 
wg. priorytclów oraz X X X X .\ X 

opinii GZZK 

Ludność X X X 

Sąsiadujące PCZK i X X X X X X 

G77.K 
ZESTA WIF:NIF, PROCEDUR J MODUŁOW ZADANIOWYCH NA ZAGROŻFNIE 

Procedura reagowania kryzysowego Procedury realizacji zadru\ w formie modułów zadaniowych- MZ ( Wójta) 
PRK-13.1 Postępowanie w JV17. -O I Monitorowanie 
przypadku wystąpienia zagrożenia IVIZ-03 Zwołanie posiedzenia GZZK 
bez.piecz.e1istwa imprezy masowej JV17-08 Prowadzenie komunikacji społecznej urzędu w przypadku wystqpienia sytuacji 

kryzysowej 
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13 fNNE ZAGROżENIA DLA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO 

Zamieszki - spontaniczne, niezorganizowane, zwykle połączone z aktami przemocy fizycznej wystąpienie określonej grupy społecznej 
wywołane poczuciem niezadowolenia z istniejącej sytuacji politycznej, ekonomicznej lub społecznej, skierowane przeciw strukturom 
sprawującym, na mocy obowiązującego prawa. 
Demonstracja to v.,ystąpienie zbiorowe, zgromadzenie, mające na celu wyrażenie protestującej przeciw czemuś lub popierającej coś części 
opinii publicznej. Formą demonstracji jest pikieta, gdzie grupa osób obnosi plakaty w sprawie społecznej lub politycznej (pikietująca), 
z reguły przed ważnym budynkiem, siedzibą władz. Demonstrację będącą \-\-')'razem sprzeciwu dla innej określa się kontrdemonstracją. 
Strajk wg ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych polega na zbiorowym powstrzymywaniu się pracowników 
o d k  I d k h  I wy ·onywama pracy w ce u rozwiązania sporu otyczącego mteresow ws ·azanyc w art. WARTOSCRYZii....J ZAGROŻENIE 13.2 prawdopodobie1\stwo RZADKIE 

l
in 

� 
ekstrem. ZAMIESZKI SPOŁECZNE Sh.7.!tk.i MAŁE 

wartość ryzyka MALE 
PRZYCZYNA POWSTANIA ZAGROŻENIA 

- wysoki poziom nierówności społecznej
- redukcja zatrudnienia spowodowana pogarszającą się sytuacja gospodarczą
- likwidacja, prywatyzacja lub restrukturyzacja niektórych branż , sektorów lub zakładów pracy
- zerwanie relacji dialogu społecznego 
- polityczna destabilizacja 

SKUTKI ZAGROŻENIA 
LUDNOSC 

- zagrożenie dla życia lub zdrowia, możliwa znaczna ilość rannych lub nawet zabitych 
- niezadowolenie społeczne, mogące prowadzić do kradzieży, bójek, rozruchów 
- możliwe celowe zaklócani'e porządku publicznego 
- okresowe utrudnienia w przemieszczaniu się
- problemy z dostępem do systemu opieki zdrowotnej oraz z dotarciem do pracy
- wzrost przestępczości

MIENIE, W TYM - straty materialne związane z przerwaniem realizacji budowy odcinków drogi lub obiektów inżynier)jnych 
INFRASTRUKTURA - zniszczenia głównie obiektów użyteczności publicznej, cennych zabytków oraz pojazdów w zagrożonym terenie 
GOSPODARKA - straty firm spowodowane przestojem w pracy

- zakłócenia w produkcji i dostawach produktów
- konieczność zmiany organizacji ruchu pociągów, wstrzymanie przewozu towarowego i osób w rejonie zagrożenia
w związku z blokowaniem przejść granicznych lub głównych szlaków komunikacyjnych
- konieczność organizacji objazdów

SRODOWISKO -możliwe lokalne skażenie środowiska w wyniku celowego rozlania niebezpiecznej substancji i rozniecenie pożaru
OBSZAR ZAGROŻENIA 

Teren gminy 

SCENARIUSZ POWlADAMIANIA 
Telefonicznie E- SMS FAX Łączność Strona Syreny Plakaty Inne 

mail radiowa internetowa alarmowe ulotki 
PCZK/WCZK X X X X X X 

GZZK, podmioty z 
siatki bczpicczc1\slwa 
wg. priorytetów oraz X .X X .X X X 

opinii G77.K 

Ludność X .X X 

Sasiadujqce PCZK i X X X X X X 

G77.K 
ZESTAWIENIE PROCEDUR I IVIODUŁOW ZADANIOWYCH NA ZAGROŻENIE 

Procedura rcago,vania kryzysowego Procedury realizacji zadm\ w formie modułów zadaniowych - IVIZ ( Wójta) 
PRK- 13.2 Poslqpowanic w IVIZ -O I IVlonitorowanic 
przypadku wystDpienia zamieszek iV!Z-03 Zwołanie posiedzenia GZZk 
spolccznych IVIZ-08 Prowadzenie komunikacji społecznej uw;:du w przypadku wyslqpicnia sytuacji 

kryzysowej 
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13.INNE ZAGROŻENIA DLA BEZPIECZENSTWA PUBLICZNEGO

Zgodnie z ustawą z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym w ramach integracji 
społecznej podejmuje się działania na rzecz poprawy ważnych aspektów życia społecznego osób należących do mniejszości, w szczególności 
warunków bytowych oraz dostępu do systemu oświaty, rynku pracy, systemu zabezpieczenia społecznego, a także opieki zdrowotnej dla 
zachowania i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych. Ponadto podejmuje się czynności dla zachowania 
rozwoju języka regionalnego, integracji obywatelskiej i społecznej osób należących do mniejszości narodowych i etnicznych, a także określa 
się sposób realizacji zasad równego traktowania osób bez względu na pochodzenie etniczne oraz kompetencje organów administracji 
rządowej i jednostek samorządu terytorialnego w zakresie tych spraw. 

WARTOSC RYZ� ZAGROŻENIE 13.3 prawdopodobieństwo MOŻLIWE 

Min <=:> ekstrem. 

I I 

- różnice kulturowe
- represje
- ataki terrorystyczne
- eskalacja postaw ksenofobicznych

NAPIĘCIA NA TLE ETNICZNYM l skutki MAŁE 
RELIGIJNYM wartość ryzyka MALE 

PRZYCZYNA POWSTANIA ZAGROŻENIA 

- wzrost agresji werbalnej oraz inc:identów ukierunkowanych na naruszanie nietykalności cielesnej wyznawców różnych religii oraz
dewastacji ich miejsc kultu 

SKUTKI ZAGROŻENIA 
LUDNOSC 

- niezadowolenie społeczne, mogące prowadzić do wzrostu konfliktów, możliwa znaczna ilość rannych lub
nawet zabitych
- możliwe akty terroru m.in. podłożenie bomby, napad z bronią, użycie tzw. ,,samochodu pułapki" 

MIENIE, WTYM 
INFRASTRUKTURA - zniszczenia głównie obiektów użyteczności publicznej, cennych zabytków oraz pojazdów
GOSPODARKA - występują skutki i ograniczonym zasięgu i skali
SRODOWISKO - obojętny 

OBSZAR ZAGROŻENIA 
Teren gminy 

SCENARIUSZ POWIADAJ\i!IANIA 
Tele fonicznie E- SMS FAX U)CZnOŚĆ Strona Syreny Plakaty Inne 

mail radiowa internetowa alarmowe ulotki 
PCZK/WCZK X X X X X X 

GZZK, podmioty z 
siatki bezpiecze1istwa 
wg. priorytetów oraz X X X X X X 

opinii G77K 

Ludność X X X 

Sąsiadujące PCZK i X X X X X X 

GZ7K 
ZESTAWIENIE PROCEDUR l Jv!ODUŁOW ZADANIOWYCH NA ZAGROŻENIE 

Procedura reagowania kryzysowego Procedury realizacji zadaii w formie modułów zadaniowych - MZ (Wójta) 
PR K - 13 .3 Postępowanie w M7 -01 Monitorowanie 
przypadku powsrnnin napięć na tle iVIZ-03 Zwołanie posiedzenia GZZK 
etnicznym i religijnym iVl7-08 Prowad7.enie komunikacji społecznej urzędu w przypadku wysqpienia sytuacji 

kryzysowej 
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13. INNE ZAGROŻENIA DLA BEZPIECZENSTWA PUBLICZNEGO

Środek spożywczy szkodliwy dla zdrowia lub życia człowieka wg ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpiecze1\stwie żywności i żywienia 
to środek spożywczy, którego spożycie w warunkach normalnych i zgodnie z przeznaczeniem może spowodować negatywne skutki dla 
zdrowia lub życia człowieka, w szczególności, jeżeli nie spełnia wymagai\ zdrowotnych określonych w dziale II, oraz zawiera: 
- substancje zanieczyszczające lub zanieczyszczenia mikrobiologiczne w ilościach przekraczających dopuszczalne poziomy określone
w rozporządzeniach Unii Europejskiej,
- oraz inne zanieczyszczenia, pozostałości skażeń promieniotwórczych w ilościach przekraczającyclfpoziomy określone w rozporządzeniach
Unii Europ"jski"j,
- weterynaryjne produkty lecznicze w ilościach przekraczających dopuszczalne poziomy lub zabronione określone w rozporządzeniach Unii
Europejskiej,
- inne substancje szkodliwe dla zdrowia lub życia człowieka określone w przepisach Unii Europejskiej.

Środki spożywcze niespełniające wymagmi określonych w przepisach wdrażających dyrektywy Unii Europejskiej (rozporządzenie (\NE) nr 
178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, 
powołujące Europejski Urząd ds. Bezpiecze1istwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpiecze1\stwa żywności i wymagmi 
rozporządze1\ Unii Europejskiej dotyczących bezpiecze1\stwa żywności nie mogą być wprowadzane cło obrotu na terytorium RP. 

WAKJOSCRYZ� ZAGROŻENIE 13.4 prawdopodobieństwo MOŻLIWE 

j
in 

� 
ekstrem. OBRÓT ŻYWNOŚCIĄ STANOWIĄCĄ skutki MAŁE 

ZAGROŻENIE DLA LUDZI wartość ryzyka SREDNIE 
PRZYCZYNA POWSTANIA ZAGROŻENIA 

- niezachowanie międzynarodowych standardów żywności 
- import żywności zakażonej nieznanymi dotąd rodzajami drobnoustroju 
- obecność w surowcach do produkcji żywności szkodliwych dla zdrowia substancji toksycznych, pozostałości pestycydów, metali ciężkich, 
antybiotyków czy substancji które dostały się przez przypadek do produktu spożywczego 
- występowm1ie zanieczyszcze1i pochodzenia fizycznego, np. piasku, kamieni, kawałków szkła czy metalu
- obecność mikroorganizmów chorobotwórczych, bakterii , wirusów czy też niebezpiecznych toksyn 

SKUTKI ZAGROŻENIA 
LUDNOSC - zagrożenie dla życia i zdrowia w związku z spożyciem żywności szkodliwej dla zdrowia 
MIENIE. W TYM - znaczne straty producentów żywności i firm przetwórczych w związku z wycofaniem z obrotu partii produktów
INFRASTRUKTURA 
GOSPODARKA - koszty utylizacji odpadów żywnościowych
SRODOWJSKO -możliwe przedostanie się substancji szkodliwych do środowiska

OBSZAR ZAGROŻENIA 
Teren gminy 

SCENARIUSZ POWIADAMIANIA 
Telefónicznie E- SMS FAX Łączność Strona Syreny Plakaty_ Inne 

mail radiowa internetowa alam10we ulotki 
PCZK/WCZK X X X X X X 

GZZK. podmioty z 
siatki bezpiecze1\stwa 
wg. priorytetó,v ornz X X X X X X 

opinii GZZK 

Ludność X X X 

Sasiadujqce PCZK i X X .\ X X \ 

GZZK 
ZESTAWIENIE PROCEDUR I MODlJŁOW ZADANIOWYCH NA ZAGROŻENIE 

Procedura reagowania kryzysowego Procedury realizacji zadmi w formie modułów zadaniowych - MZ ( Wójta) 
PRK- 13.4 Postępowanie w MZ -O I Monitorowanie 
przypadku potrzeby wycofania z MZ-02 Alarmowanie, ostrzeganie i informowm1ie luclności 
obrotu żywności stanowit)CCj MZ-03 Zwołanie posiedzenia GZZK 
zagrożenie dla ludzi MZ- 08 Prowadzenie komunikacji społeczne.i urzędu w przypadku wystqpienia sytuacji 

kryzysowej 
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13. INNE ZAGROŻENIA DLA BEZPIECZENSTWA PUBLICZNEGO

Ryzyko użycia produktu leczniczego wg ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne to każde zagrożenie zdrowia pacjenta 
lub zdrowia publicznego związane z jakością, bezpiecze11stwem lub skutecznością produh.1:u leczniczego oraz każde zagrożenie 
niepożądanym wpływem na środowisko, a w przypadku produktów leczniczych weterynaryjnych -każde zagrożenie zdrowia zwierząt lub 
ludzi, związane z jakością, bezpiecze1\stwe111 lub skutecznością produktu leczniczego weterynaryjnego oraz każde zagrożenie niepożądanego 
wpływu na środowisko. 
Produkt leczniczy wg ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne to substancja lub mieszanina substancji, przedstawiana jako 
posiadająca właściwości zapobiegania lub leczenia chorób występujących u ludzi lub zwierząt, lub podawana w celu postawienia diagnozy 
lub w celu przywrócenia fizjologicznych funkcji organizmu poprzez działanie farmakologiczne, imniunologiczne lub metaboliczne. 
Produkt leczniczy weterynaryjny jest produh.1: leczniczy stosowany wyłącznie u zwierząt. 

WARTOSCRYZ� ZAGROŻENIE 13.5 prawdopodobieństwo MOŻLIWE 

r
in 

� 
ekstrem. OBRÓT NIEBEZPIECZNYMI skutki SREDNIE 

PRODUKTAMI LECZNICZYMI wartość ryzyka SREDNIE 
PRZYCZYNA POWSTANIA ZAGROŻENIA 

- sprzedaż i stosowanie leków, które nie spełniają ustalonych wymaga1\jakościowych oraz tych których termin ważności upłynął 
SKUTKI ZAGROŻENIA 

LUDNOSC - zagrożenie dla życia i zdrowia w związku z spożyciem produktu leczniczego 
MIENIE, W TYM - znaczne straty firm farmaceutycznych w związku z niezachowaniem norm produkcyjnych przy wytwarzaniu
INFRASTRUKTURA produktów leczniczych
GOSPODARKA - wysokie koszty utylizacji produktów leczniczych

- wzrost ilości spraw sądowych w wyniku złożonych pozwów 
SRODOWISKO - znikomy wpływ

OBSZAR ZAGROŻENIA 
Teren gminy 

SCENARIUSZ POWIADAMIANIA 
Telefonicznie E- SMS FAX Łączność Strona Syreny Plakaty Inne 

mail radiowa internetowa alam10we ulotki 
PCZK/WCZK X X X X X X 

GZZK, podmioty z 
siatki bezpiecze1\stwa 
wg. priorytetów oraz X X X X X X 

opinii GZZK 

Ludność X X X 

Sąsiadujące PCZK i X X X X X X 

GZZK 
ZESTAWIENIE PROCEDUR I MODULOW ZADANIOWYCH NA ZAGROŻENIE 

Procedura reagowania kryzvso,vego Procedury realizacji zadai\ w formie modułów zadaniowych- MZ ( Wójta) 
PRK-13.5 Post.;:powanic w MZ -O I Monitorowanie 
przypadku potrzeby wycofania z MZ-02 Alarmowanie, ostrzeganie i informowanie ludności 
obrotu niebezpiecznego produktu MZ-03 Zwołanie posiedzenia GZZK 
leczniczego MZ-08 Prowadzenie komunikacji społecznej urzędu ,v przypadku wystapienia sytuacji 

krvzysowej 
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PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO GMINY KAŹMIERZ 

13.INNE ZAGROżENIA DLA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

Substancja niebezpieczna wg ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska to jedna lub więcej substancji albo mieszaniny 
substancji, które ze względu na swoje właściwości chemiczne, biologiczne lub promieniotwórcze, które mogą w razie nieprawidłowego 
obchodzenia się z nimi, spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi lub środowiska. Substancją niebezpieczną może być surowiec, 
produkt, półprodukt, odpad, a także substancja powstała w wyniku awarii. 

WARTOSC Ryz';...J 
Min <=> ekstrem. 

I I 

ZAGROŻENIE 13.6 
WYSTĄPIENIE PODEJRZANEJ 

SUBSTANCJI 

PRZYCZYNA POWSTANIA ZAGROŻENIA 
- celowe rozprzestrzenianie niebezpiecznej substancji

prawdopodobieństwo 
skutki 

wartość ryzyka 

- celowe działanie w zakresie sparaliżowania działania instytucji publicznych lub danej organizacji
SKUTKI ZAGROŻENIA 

LUDNOSC - zagrożenie dla życia i zdrowia w związku z kontaktem z substancją 

RZADKIE 
MAŁE 

MAŁE 

MIENIE. W TYM - uszkodzenie mienia w związku z przeprowadzeniem czynności dekontaminacyjnych pomieszczeń i sprzętu
INFRASTRUKTURA 
GOSPODARKA - niewielkie straty materialne ( koszt usługi w zakresie dekontaminacji)
SRODOWISKO - możliwość przedostania się substancji szkodliwej do środowiska

OBSZAR ZAGROŻENIA 
Teren gminy 

SCENARIUSZ POWIADAMIANIA 
Telefonicznie E- SMS FAX Łączność Strona Syreny Plakaty Inne 

mail radiowa internetowa alam1o;ve ulotki 
PCZK/WCZK X X X X X X 

GZZK, podmioty z 
siatki bezpiecze1istwa 
wg. priorytetów oraz X X X X X X 

opinii GZZK 

Ludność X X X 

Sąsiadujące PCZK i X X X X · x X 

GZZK 
ZESTAWIENIE PROCEDUR I MODUŁOW ZADANIOWYCH NA ZAGROŻENIE 

Procedura reagmvania kryzysowego Procedury realizacji zadań w forniie modułów zadaniowych - MZ ( Wójta) 
PRK- 13.6 Postępowanie w MZ -Ol Monitorowanie 
przypadku ,vystąpienia „podejrzanej" MZ-02 Alarmowanie, ostrzeganie i informowanie ludności 
substancji MZ-03 Zwołanie posiedzenia GZZK 

MZ-08 Prowadzenie komunikacji społecznej urzedu w przypadku ,vystąpienia sytuacji 
kryzysowej 
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PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO GMINY KAŹMIERZ 

13. INNE ZAGROŻENIA DLA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

System Państwowe Ratownictwo Medyczne służy realizacji zadań pat\stwa polegających na zapewnieniu pomocy każdej osobie 
znajdującej się w stanie nagiego zagrożenia zdrowotnego. W ramach systemu prowadzona jest działalność lecznicza poprzez stacjonat11e 
i całodobowe świadczenia zdrowotne m.in. szpitalne, inne niż szpitalne ośrodki oraz ambulatoryjne świadczenia zdrowotne wykonywane 
w ramach podstawowej opieki zdrowotnej lub ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. 

WARTOSCRYZ� ZAGROŻENIE 13.7 prawdopodobie1\stwo MOŻLIWE 

j
in 

� 
ekstrem. TRUDNOŚCI W DOSTĘPIE DO USŁUG sk-utki SREDNIE 

ŚWIADCZONYCH PRZEZ PODMIOTY Wartość ryzyka SREDNIE OCHRONY ZDROWIA 
PRZYCZYNA POWSTANIA ZAGROŻENIA 

- akcje protestacyjne personelu medycznego
- zmiany systemowe
- długotrwale przerwy w dostawie energii elektrycznej

SKUTKI ZAGROŻENIA 
LUDNOSC 

- zagrożenie dla życia i zdrowia w związku z nieudzieleniem natychmiastowej pomocy medycznej osobom
będącym w stanie nagiego zagrożenia w wyniku m. in. masowego zdarzenia
- wzrost liczby osób cierpiących na choroby przewlekłe
- trudności wzrost popytu na usługi podmiotów leczniczych w związku w okresowym wzrostem zachorowa1\
na choroby zakaźne

MIENIE, W TYM - nie dotyczy
INFRASTRUKTURA 
GOSPODARKA 

- znaczna absencja pracowników
- wzrost kosztów budżetu pai\stwa w skutek leczenia chorób przewlekłych i ich powikla1\ 
- wzrost kosztów ochrony zdrowia
- wysokie koszty odszkodowm\ w związku z nieudzieleniem pomocy medycznej

SRODOWISKO - możliwe przypadki niezachowania lub zaniechania wymogów sanitarno-epidemiologicznych i w związku z tym 
przedostanie się substancji niebezpiecznych z medycznych odpadów do środowiska

OBSZAR ZAGROŻENIA 
Teren gminy 

SCENARIUSZ POWIADAMIANIA 
Telefonicznie E- SMS fA)< Lączność Strona Syreny Plakaty Inne 

mail radiowa internetowa alarmowe ulotki 
PCZK/WCZK X X X X X X 

GZZK. podmioty z 
siatki bezpieczeństwa 
wg. priorytetów oraz X X X X ., X 

opinii PCZK 

Ludność X X X 

Sąsiadujące PCZK i X X X X X X 

GZZK 
ZESTAWIENIE PROCEDUR I MODLILÓW ZADANIOWYCH NA ZAGROŻENIL 

Procedura reagowania kryzysowego Procedury realizacji zadai\ w formie modułów zadaniowych - MZ ( Wójta) 
PRK- 13.7 Postępowanie w M7. -Ol Monitorowanie 
przypadku wystapicnia trudności w MZ-02 Alarmowanie. ostrzeganie i informowanie ludności 
dostepie do usług świadczonych przez MZ-03 Zwołanie posiedzenia GZZK 
podmioty ochrony zdrowia MZ-08 Prowadzenie komunikacji spolcczncj urz9du w przypadku wystąpienia sytuacji 

kryzysowej 
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PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO GMINY l<AŹMIERZ 

14. INNE ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA

Standardy emisyjne wg ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska - rozumie się przez to dopuszczalne wielkości 
emisji. 
Zanieczyszczenie - to emisja, która może być szkodliwa dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska, może powodować szkodę w dobrach 
materialnych, może pogarszać walory estetyczne środowiska lub może kolidować z innymi, uzasadnionymi _sposobami korzystania 
ze środowiska. 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska (WIOŚ) prowadzi stały pomiar zanieczyszczenia powietrza kilkudziesięcioma substancjami. 
Najważniejsze z punktu widzenia zdrowia ludzkiego są pomiary zanieczyszczenia powietrza pyłem drobnym PMI0 i PM2,5, dwutlenkiem 
siarki, tlenkami azotu (NO2, NOx, NO), ozonem, benzenem, tlenkiem węgla, metali ciężkich i wielopierścieniowych węglowodorów 
aromatycznych (wwa) w tym benzo(a)pirenem. 
Bieżące dane pomiarowe GIOŚ - http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current 

WARTOSCRYZ;;.J ZAGROŻENIE 14.1 prawdopodobie11stwo PRA WDOPODOBN 

�
in 

� 
ekstrem. WYSTĄPIENIE _W POWIJ:;TRZU E 

WYSOKICH STEZEN PYŁOW LUB skutki MALE 
GAZÓW wartość ryzyka SREDNIE 

PRZYCZYNA POWSTANIA ZAGROŻENIA 
- emisja szkodliwych substancji do powietrza zwłaszcza z indywidualnych pieców i kotłów grzewczych 
- warunki meteorologiczne ( inwersja, brak wiatrów i opadów )

SKUTKI ZAGROŻENIA 
LUDNOSC 

- zagrożenie dla zdrowia ludzkiego m.in. powstawanie schorzeń układu oddechowego i alergii
MIENIE, W TYM 
INFRASTRUKTUR - wysokie stężenie pyłów i gazów w powietrzu przy dłuższym oddziaływaniu ma niekorzystny wpływ naA strukture kamienia niszcząc zabytki nieruchome, pomniki, rzeźby itp.
GOSPODARKA - zakłócenia w pracy transportu drogowego i kolejowego
SRODOWJSKO - przy długotrwale utrzymującym się wysokim poziomie - negatywne oddziaływanie na przyrodę, w szczególności

na ekosystemy leśne, skażenie wód i gleb, wpływ na zmiany klimatyczne. p01vstanie barier ekologicznych ( bvaśne
deszcze, wyjaławianie gleby)

OBSZAR ZAGROŻENIA 
Teren gminy 

SCENARIUSZ POWIADAMIANIA 
Telefoniczni E- SM FA Lącznoś Strona Syreny Plakaty Inne 

e mai s X ć intemetow alarmowe ulotki 
I radiowa a 

PCZK/WCZK X X X X X X 

GZZK, podmioty z 
siatki bezpiecze11stwa 
wg. priorytetów oraz X X X X ,\ X 

opinii GZZK. 

Ludność X X X 

S,Jsiadującc PCZK i X X X X X X 

GZZK 
ZESTt\ WIF.NIF. PROCEDUR I MODULOW ZADANIOWYCH N/\ ZAGRO7.ENIF. 

Procedura reagowania kryzysowego Procedury realizacji zadaii w formie modułów zadaniowych -MZ ( Wójta) 
PRK-14.1 Postępowanie w M7 -01 Monitorowanie 
przypadku wystąpienia w powietrzu MZ-02 Alarmowanie, ostrzeganie i informowanie ludności 
wysokich stęże1i pyłów i gazów M7-03 Zwołanie posiedzenia G7,ZK 

MZ-08 Prowadzenie komunikacji społecznej urzędu w przypadku wystąpienia sytuacji 
kryzysowej 
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PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO GMINY KAŹMIERZ 

14.INNE ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA

Odpady niebezpieczne wg ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach to odpady wskazane w katalogu odpadów, określonym 
w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 3 jako odpady niebezpieczne, z zastrzeżeniem art. 7 (j. składniki odpadów, których 
przekroczenie wartości granicznych stężeń substancji niebezpiecznych może powodować, że odpady są odpadami niebezpiecznymi. 
Załącznik nr 4 do ustawy o odpadach wymienia składniki substancji, które mogą powodować, że odpady są odpadami niebezpiecznymi. 

WARTOSCRYZ- ZAGROŻENIE 14.2 prawdopodobieństwo PRA WDOPODOBN 

t" I 

eks<�m. NJELEGALNE SKŁADOWANJA 
SUBST ANC.Tl LUB ODPADÓW skutki 

NJEBEZPIECZNYCI-1 
ST ANOWTĄCYC_I-1 ZAGROŻENIE 

wartość ryzyka 

DLA LUDZI I SRODOWISKA 
PRZYCZYNA POWSTANIA ZAGROŻENIA 

- brak nadzoru podmiotów gospodarczych w zakresie obrotu niebezpiecznymi substancjami i ich składowania 
- luki w systemie prawnym 

E 

MAŁE 
SREDNIE 

- skomplikowany stan prawny przyczynia się do wydłużenia spraw prowadzonych w zakresie zaniedbm\ podmiotów gospodarczych

SKUTKI ZAGROŻENJA 
LUDNOSC - wpływ na poczucie bezpieczeństwa ludności, zatrucia w wyniku pożaru
MIENIE, W TYM - trudne do oszacowania - zależy od indywidualnego przypadku 
INF RASTR UK TUR 
A 
GOSPODARKA - znaczne koszty związane z utylizacją
SRODOWISKO - znaczne straty w zakresie emisji dioksyn, substancji toksycznvch oraz pyłów

OBSZAR ZAGROŻENIA 
Teren gminy 

SCENARIUSZ POWIADAMIANIA 
Telefoniczni E- SM FA Łącznoś Strona Syreny Plakaty Inne 

e mai s X ć internctow alarmowe ulotki 
I radiowa a 

PCZK/WCZK X X X X X X 

GZZK. podmioty z 
siatki bezpiecze1\stwa 
wg. priorytetów oraz X X X X X X 

opinii GZZK 

T.udność X X X 

Sąsiaduj,!ce PCZK i X X X X X X 

GZZK 
ZESTAWIENIE PROCEDUR I MODULOW ZADANIOWYCH NA ZAGROŻENIE 

Procedura reagowania kryzysowego Procedury realizacji zadaii w formie modułów zadm1iowych - MZ ( Wójta) 
PRK- 14.2 Postępowanie w MZ -O I Monilorowanie 
przypadku ujawnienia przez służby M7-02 .1\lannowanie. ostrzeganie i informowanie ludności 
nielegalnego składowania substancji MZ-03 Zwołanie posiedzenia GZZK 
lub odpadów niebezpiecznych fvl7-08 Prowadzenie komunikacji społecznej urzedu w przypadku wystqpienia sytuacji 

kryzysowej 
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PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO GMINY KAŹMIERZ 

3. Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeństwa
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Przygotowania 

Reagowania 

Odbudowy 
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Przygotowania 

Reagowania 

Odbudowy 

4 I 3. Upały I Zapobiegania 

Przygotowania 
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5 I 4. Utrzymywanie się 
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1 2 

7 6. Intensywne opady Zapobiegania 
deszczu, burze i burze Przygotowania 
z gradem 

Reagowania 

Odbudowy 

----------,-------8 I 7. Silne wiatry Zapobiegania 

Przygotowania 

Reagowania 

Odbudowy 

11. EPIDEMIE

9 I 1. Zagrożenie Zapobiegania 
epidemiczne oraz stan Przygotowania epdemii chorób 
zakaźnych Reagowania 

Odbudowy 
Ili. SKAŻENIA CHEMICZNE 

I 
10 I 1. Skażenie chemiczne Zapobiegania 

spowodowane Przygotowania 
poważną awarią 

Reagowania przemysłową 
Odbudowy 

f 
3 

a. 

fil· 
ii:-
� 

4 

( 
,.-, 

PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO GMINY KAźMIERZ 

i 
CU 

f i t � a. ·= o 

�- .Q o >e CU 

i5. a. C 

ii:- � '"' CU 

-� � 
i K! 31: i 

·-

� ,n a: ·,s � "?i 
8� ... ea. . z !a 

§ 
a. \!). :s .!! 

� 
a: a. � § �-

CU ,n 
a. a. a:. '§• �-

. <( a: CU .e-
o t 

QI. K! :l3 a. !! .. � z ::, 
! o. 

�-
..: 

t I 

� ! i.i· -�i;2 o.

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

f1 l 2. Skażenie chemiczne 
- - - - - - - -=-=-::1-- - -- - t- - -i - - 1- - t- - -i - - - - -1 - - 1- -� 
Zapobiegania 

spowodowane awarią Przygotowania 
w transporcie 

Reagowania d 
____ , ___________ , 9d_bi:_d�w_y __ � I - -•- - "'- - ...I - - •- - ,._ - ..J - - ._..__ - -• - - •- -

ł 
.!! 

i:l 
t � � ,. 

li, 
l l ó. 

ł "iii, 

i o 

! 
"O 

� 
! 

I! e 
� 

:$ 
o "ćl o - ... . .., a. 

� I! 
1 

o ,!i!: 
C s o � .... l! ::::> 

i 
.o a. � C .G'• .o. N 

l 
CU" "O . .!:! t:! o. ·.;; 

i � 'i C 

iG ..: 
.i � o .� & t:! a. 

a. a. o 
o · 

! 
21 22 23 24 25 26 I 27 I 28 I 29 I 30 I 31 

60 



r --

PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO GMINY KAźMIERZ 

PODMIOT I ł 
ł f tł -� :8 t: 

� 
!I 

-l·s :, D. E 
QI 

a:- 0. 
> 

a 
� 

:, .!!! CIII 
D. 

i 
e � � ·;: C ...... 

;i? i 
CIII· .... C: � ·-

I 
7i 

� jLp. I Wyszczególnienie I \ I t � a:- � z !a-
�-

D. 

I 
QJ ;:::i j D. a: D. � 3: � ! a:-

D. C "Cl 
C: CII - _!;! "Cl 

i � O · .!!!
:a D. 

·CIJ 

! 
:, � z .... 

FAZA ZK\ li 1 0. ii: ..: ..: 
'•�· I ; Q !. !. N 

QI Id 3:. o o' 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
12 3. Skażenia e Zapobiegania 

chemiczne lub Przygotowania 
biologiczne na odcinku 
rzeki lub na zbiorniku Reagowania 
wodnym Odbudowy lrtffll 
IV. BRAK FUNKCJONOWANIA SIECI PSTN, W TYM NUMERÓW ALARMOWYCH

13 1. Brak Zapobiegania 
funkcjonowania sieci Przygotowania 
PSTN, w tym numerów 
alarmowych Reagowania 

Odbudowy 
141 2. Długotrwała awaria - - - - - - - � - -t - -1- - t- - -t - -1- - 1'" - -1 - -1- - T - -1- -1- -

Zapobiegania 
systemu Przygotowania informatycznego 
powodującego paraliż Reagowania 
administracji 

Odbudowy IJUblicznej 

V. OGRANICZENIA LUB PRZERWY W DOSTAWACH ENERGII ELEKTRYCZNEJ, GAZU ZIEMNEGO, WODY PITNEJ, CIEPŁA I PALIW

15 I 1. Awarie i wyłączenia 
w systemie 
energetycznym 

16 I 2. Wystąpienie 
zagrożenia utrzymania 
ciąg/ości dostaw gazu 
ziemnego 

Zapobiegania 

Przygotowania 

Reagowania 

Odbudowy 
- - --- ■ 

Zapobiegania 

Przygotowania 

Reagowania 

Odbudowy 

ł 
:, 

.9! 
u 

QI N , 
·3 l ł li, 
IO. f 

' 

.f: l 
o f ! 

"Cl -�� IS . t;; 
� .2 

l 
Q 

·a
-·- � � "' D. 

1
� C 8. o ri w ·c 1! ::> 

�
.ó .-D. :E '..!!J· N 

a -i
•N 

"Cl .!:i 
,.,. 

I ! � I:! "'.
i C .!!I .: ·1-

•O 

i; ·& . t! .D. 

...... ':: ;: D. D. o 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

61 



\ 

PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO GMINY KAŹMIERZ 

...
PODMIOT I 

�
-K 

i
CU 
C CU 

f i � -�-� :.ii :, 
CU i o. .l!! 

ff 
N 3 .l t � :a "' 

ił§ 
.' f, 

i
CU 110 ".li 

l 
:, C ci 

ł -�"a:-
a. 

> � li o o. 

ł ł a! O.· .!!! "Cl a. IS 
! � t 3: C 

� 
·- � s; "Cl o ...... 

� ::e al a: � I ?i
� 

�- ·- � 
� 

o. 

ff !!! ... 
e i 

,.,. 
Lp. I Wyszczególnienie I \ 11 

I
!2 z 

i es !i2 � ·.i .!!! -z; o � J, ·t:! o l3 a: 
a: o. a. UJ � "a:-

o. o. o. 3: ::e � i· et "O a: · CU .e-
t � 

.a ::e C rlS a. "O - a 
i i 

•N 
"Cl 

� .!!! 

I 
"'. � .t:i t:! 

l5 o. 
CU 

Q. 
z C 

� 
:, 3' 

z ... ..: ti � f A. N 

FAZA ZK\ Ir -g Q. ·,!·. ..:- ..: z. I 

i:, !· z. 1:i" o. 

I 2 0:;t o o o 
. ..: 

"o' 
... ! 

3: o 

1 2 I 3 4 5 6 7 8 9 I 10 I 11 I 12 I 13 I 14 I 15 I 16 I 11 I 18 I 19 I 20 I 21 I 22 I 23 I 24 I 25 I 26 I 21 I 28 I 29 I 30 I 31 
3. Awarie w systemie Zapobiegania

17 I przesyłowym
przetwórczym lub 

Przygotowania 

magazynowym ropy Reagowania 
naftowej lub paliw 
oraz wprowadzenia 
działań I Odbudowy 
interwencyjnych na 

. terenie województwa 
1sr4.-ogr;ni�z�ni'"a � - - - za�otii;g;n� -

dostarczaniu i poborze Przygotowania 
ciepła 

Reagowania 
Odbudowy 

l�fl 5. Wystąpienie Zapobiegania 
zagrożenia Przygotowania 
bezpieczeństwa 
zaopatrzenia w wodę Reagowania 
pitną na obszarze Odbudowy województwa 
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VIII. EPIFITOZY
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IX. KATASTROFY KOMUNIKACYJNE
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------------------
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Reagowania 

Odbudowy 
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4. Zestawienie sil i środków planowanych do wykorzystania w sytuacjach kryzysowych

Bezpośrednio uruchamiający 
Siły Środki Czas Ocena możliwości wykorzystania siły i środki 

X 
Zgodnie z 

Akty prawa miejscowego, decyzje administracyjne wynikające z ustaw szczegółowych 
procedurami 

Zgodnie z 

X 
procedurami - po 

W sytuacji wprowadzenia stanu nadzwyczajnego nałożenie decyzji w zakresie świadczeń osobistych i rzeczowych. 
wprowadzeniu stanu 

nadzwyczajnego 

X X 
Zgodnie z 

Siły i środki Sił Zbrojnych uruchamiane po złożeniu wniosku do Wojewody 
procedurami 

Wójt Zgodnie z Siły osadzonych w zakładach karnych uruchamiane po złożeniu wniosku do Wojewody 
X procedurami (Zabezpieczenie transportu i wyżywienie po stronie samorządów) 

Czas niezależny od 
Ewentualne środki finansowe do pozyskania z rezerwy celowej z budżetu państwa 

X Wójta/Starosty-
w przypadku uruchomienia takiej rezerwy. 

decyzja MSWiA i MF 

X Do 1 doby od decyzji Sprzęt z magazynu wojewódzkiego OC po uzyskaniu zgody Dyrektora WBiZK WUW 

X 
Do 1 doby od decyzji Przeciwepidemiczna rezerwa materiałowa Wojewody po złożeniu wniosku do Wojewódzkiego Inspektora 

Wojewody Sanitarnego 

Komendant Powiatowy Policji X X 
Zgodnie z planami 

W zakresie merytorycznego obszaru działania 
operac. Policji i PRK 

Zgodnie z 
Wykorzystanie JRG i OSP w ramach KSRG oraz OSP poza KSRG 

Komendant Powiatowy PSP X X powiatowym planem 
Sprzęt z powiatowego magazynu przeciwpowodziowego. 

ratowniczym i PRK 

Pozostałe gminne/ powiatowe 
X X Zgodnie z PRK W zakresie merytorycznego obszaru działania. 

służby i inspekcje 

Starosta X X Zgodnie z PRK W zakresie merytorycznego obszaru działania. 

Wsparciem w sytuacjach kryzysowych jest informatyczna baza danych sił i środków - ARCUS 2015 .Net 
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5. Zadania określone planami działań krótkoterminowych

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

( Dz.U. z 2017 r., poz. 509 ze zm.) zadaniem planu działań krótkoterminowych jest redukcja 

nadmiernej emisji szkodliwych substancji do powietrza oraz ograniczenie skutków i czasu 

trwania zaistniałych przekroczeń. 

Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego nr XXXIIV853/17 z dnia 24 lipca 2017 r. 

w sprawie określenia "Programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej w zakresie pyłu 

PMl0, PM 2,5 oraz B9a)P. 

1. W przypadku ryzyka wystąpienia w danej strefie przekroczenia poziomu alarmowego,

dopuszczalnego lub docelowego substancji w powietrzu, zarząd województwa, w terminie

15 miesięcy od dnia otrzymania informacji o tym ryzyku od wojewódzkiego inspektora

ochrony środowiska, opracowuje i przedstawia do zaopiniowania właściwym wójtom,

burmistrzom lub prezydentom miast i starostom projekt uchwały w sprawie planu działań

krótkoterminowych, w którym ustala się działania mające na celu:

1) zmniejszenie ryzyka wystąpienia takich przekroczeń;

2) ograniczenie skutków i czasu trwania zaistniałych przekroczeń.

la. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta i starosta są obowiązani do wydania opmn 

w terminie miesiąca od dnia otrzymania projektu uchwały w sprawie planu działań 

krótkoterminowych, o którym mowa w ust. 1. 

lb. Niewydanie opinii w terminie, o którym mowa w ust. la, oznacza akceptację projektu 

uchwały w sprawie planu działań krótkoterminowych. 

le. Sejmik województwa, w terminie 18 miesięcy od dnia otrzymania informacji o ryzyku, 

o której mowa w ust. 1, od wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, określa, w drodze

uchwały, plan działań krótkoterminowych, o którym mowa w ust. 1.

1 d. W przypadku ryzyka wystąpienia w danej strefie przekroczenia poziomu alarmowego, 

dopuszczalnego lub docelowego substancji w powietrzu wojewódzki zespół zarządzania 

kryzysowego, o którym mowa w art. 14 ust. 7 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. 

o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1401 ze zm.), informuje właściwe organy

o konieczności podjęcia działań określonych planem działań krótkoterminowych.

Otrzymywane wiadomości z PCZK o przekroczeniu na terenie województwa dopuszczalnych 

norm , GZZK przekazuje dalej na podstawie procedury MZ-02 Alarmowanie, ostrzeganie 

i informowanie ludności. 
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II. 

Zespól przedsięwzięć na 

wypadek sytuacji 

kryzysowych 
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1. Zadania w zakresie monitorowania zagrożeń

z
ZAGROŻENIA SKAŻENIA Lp. EPIDEMIE ROZLEGLE A W ARIE 

KLIMATYCZNE CHEMICZNE SYSTEMÓW ŁĄCZNOŚCI 
PSTN I 

TELEINFORMATYCZNYCH 
G 

I. Podmiot Stacja Hydrologiczno- Inspekcja Sanitarna PSP Orange S.A. 
monitorujący Meteorologiczna INEA S.A. 

Regionalny ZGW T-Mobile

2. Tryb pracy Całodobowo Doraźny Doraźny Doraźny 
3. Zakres informacji Ostrzeżenia i alarmy Rodzaj choroby, miejsce Rodzaj substancji, miejsce i Miejsce awarii, czas usunięcia, 

meteorologiczne, hydrologiczne, wystąpienia, komunikat dla obszar zdarzenia, liczba osób przyczyny, szacunkowa liczba 
dane stanów wodowskazów mieszkańców o zagrożeniu i poszkodowanych i zagrożonych osób pozbawionych dostępu do 

sposobie zapobiegania systemów łączności 
4. Tryb Komunikaty zgodnie z Doraźny Dora,źny Doraźny 

rapo1iowania rozporządzeniem 

5. Kontakt dyżurny 618567700 612921534 I 12, 998 

6. System wymiany Telefon, fax, e-mail, radiotelefon Telefon, fax, e-mail, radiotelefon Telefon, fax, e-mail, radiotelefon Telefon, fax, e-mail, radiotelefon 
danych z PCZK / 
WCZK, gminami, 
służbami 

" 
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PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO GMINY KAŹMIERZ 

Lp. ZAGROŻENIE OGRANICZENIA LUB PRZERWY W DOSTAWACH ENERGll ELEKTRYCZNEJ, GAZU, WODY PITNEJ, CIEPŁA I PALIW 

Awarie i Zagrożenia utrzymania Awarie w systemie Ograniczenia w Zagrożenie bezpieczeństwa 
wyłączenia w ciągłości dostaw gazu produkcji i dostaw ropy dostarczaniu ciepła zaopatrzenia w wodę pitną 

systemie ziemnego naftowej i paliw 

NITORING energetycznym ' 

1. Podmiot ENEA S.A. GenGazEnergia Operator paliw płynnych Zakłady Energetyki Cieplnej Przedsiębiorstwa wodno-
monitorujący Firma dystrybucyjna kanalizacyjne 

2. Tryb pracy Całodobowo Całodobowo Całodobowo Całodobowo Całodobowo 

3. Zakres infonnacji Skala awarii, zasięg, Skala awarii, zasięg, czas Czas i ohes wprowadzenia Skala awarii, zasięg, czas Skala awarii, zasięg, czas 

czas usunięcia awarii usunięcia awarii działa11 interwencyjnych usunięcia awarii usunięcia awarii 

4. Tryb Całodobowo Całodobowo Całodobowo Całodobowo Całodobowo 

rap01towania

5. Kontakt dyżurny ENEA S.A. GenGazEnergia Operator paliw płynnych Zakłady Energetyki Cieplnej Przedsiębiorstwa wodno-

Firma dystrybucyjna kanalizacyjne 

r: 

6. System wymiany Telefon, fax, e-mail, Telefon, fax, e-mail, Telefon, fax, e-mail, Telefon, fax, e-mail, Telefon, fax, e-mail, 

danych z PCZK / radiotelefon radiotelefon radiotelefon radiotelefon radiotelefon 

WCZK, gminami, 

służbami 
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PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO GMINY KAŹMIERZ 

Lp. 

;z 
POŻARY LASÓW EPIZOTIE EPIFITOZY INNE ZAGROŻENIA DLA 

ŚRODOWISKA 

G 

I. Podmiot RDLP, PSP PlW W10RiN, RDLP WIOŚ 
monitorujący

2. Tryb pracy Całodobowo Doraźny Doraźny Doraźny 

3. Zakres inforrnacj i Obszar zagrożenia, szacunkowa Rodzaj choroby, miejsce Rodząj choroby, miejsce Obszar na którym wystąpiło 
liczba oyób poszkodowanych i wystąpienia, podjęte czynności wystąpienia, podjęte czynności przekroczenie norm, 
zagrożonych prognozowane skutki dla 

I środowiska 

4. Tryb Doraźny Doraźny Doraźny Doraźny 
raportowania 

5. Kontakt dyżurny PSP, RDLP 61 2920712 WIOS 

6. System wymiany Telefon, fax, e-mail, radiotelefon Telefon, fax, e-mail, radiotelefon Telefon, fax, e-mail, radiotelefon Telefon, fax, e-mail, radiotelefon 
danych z PCZK / 
WCZK, gminami, 
służbami 
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PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO GMINY KAŹMIERZ 

Lp. 

� 

KATASTROFY KATASTROFY ZDARZENIA RADIACYJNE ZAGROŻENIA 

KOMUNIKACYJNE BUDOWLANE TERRORYSTYCZNE 

G 

I. Podmiot Policja, PSP, ZDP PSP, PINB PAA, Wojewoda ABW, Policja 
monitorujący

2. Tryb pracy Całodobowo Całodobowo/Doraźny Całodobowo Całodobowo 

3. Zakres informacji Miejsce zdarzenia, ilość osób Miejsce zdarzenia, ilość osób Wystąpienie zdarzenia, skutki Informacje o miejscu zdarzenia, 

rannych, zabitych, przejezdność rannych, zabitych, skutki zdarzenia liczbie poszkodowanych i innych 
dróg, objazdy pozostałe skutkach 

4. Tryb Doraźny Doraźny Doraźny Doraźny 

raportowani a

5. Kontakt dyżurny Policja, PSP, ZDP, ZDW, PSP, PINB PAA, Wojewoda ABW, Policja 

GDDKiA 

I 

6. System wymiany Telefon, fax, e-mail, radiotelefon, Telefon, fax, e-mail, radiotelefon Telefon, fax, e-mail, radiotelefon Telefon, fax, e-mail, radiotelefon 

danych z PCZK /
WCZK, gminami,
służbami
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PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO GMINY KAŹMIERZ 

Lp ZAGROŻENI INNE ZAGROŻENIA DLA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO 

Zagrożenia Zamieszki Napięcia na Obrót żywnością Obrót Wystąpienie Trudności w 
podczas imprez społeczne tle etnicznym stanowiącą niebezpiecznymi podejrzanej dostępie do usług 
masowych i religijnym zagrożenie dla produktami substancji świadczonych 

ludzi leczniczymi przez podmioty 

M NITORIN 
ochrony zdrowia 

' 

1. Podmiot Policja Policja PSSE WIF PSP Starosta 
monitorujący 

2. Tryb pracy Całodobowo Całodobowo Całodobowo Całodobowo Całodobowo Całodobowo Całodobowo 

3. Zakres llość osób Ilość osób Ilość osób, Zródło zagrożenia, Źródło zagrożenia, Ilość osób Placówka służby 
informacji poszkodowanych, poszkodowanych, rodzaj grupy ilość osób ilość osób poszkodowanyc zdrowia, ilość osób 

inne skutki inne skutki poszkodowanych poszkodowanych h, inne skutki pozbawionych 
dostępu 

4. Tryb Doraźny Doraźny Doraźny Doraźny Doraźny Doraźny Doraźny 
raportowania

5. Kontakt Policja Policja PSSE WIF PSP 
dyżurny

6. System Telefon, fax, Telefon, fax, Telefon, fax, Telefon, fax, Telefon, fax, Telefon, fax, Telefon, fax, 
wymiany e-mail, e-mail, e-mail,

danych z PCZK e-mail, e-mail, radiotelefon e-mail, e-mail, radiotelefon radiotelefon

I WCZI<., rad i o telefon radiotelefon radiotelefon radiotelefon

gminami, 
służbami 
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3. 
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5. 
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PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO GMINY KAŹMIERZ 

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

wypadek sytuacji kryzysowej oraz zasady współdziałania między siłami

RODZAJ ZAGROŻENlA TRYB URUCHAMIANIA SIŁ I ŚRODKÓW 

Etap I Etap II Etap III Etap IV 

ZAGROŻENIE Uruchamianie sil i Siły i środki gmin, służb Uruchamianie sił i środków Wnioskowanie o 
KLIMATYCZNE środków gminy, służb ratowniczych powiatu wprowadzenie stanu klęski 

ratowniczych żywiołowej 
EPIDEMIE Uruchamianie sil i Uruchamianie sił i środków Uruchamianie sił i środków Realizacja zadań 

środków inspekcji powiatu przewidzianych w wojewódzkim wynikających z 
sanitarnej oraz służby planie na wypadek epidemii zarządzenia wojewody 
zdrowia 

SKAŻENIA CHEMICZNE Uruchamianie sił służb Uruchamianie sił i środ,ków Realizacja procedur reagowania Realizacja zadań 
ratowniczych gmin i powiatu oraz planów operacyjnych wynikających z 

zarządzenia wojewody 
ROZLEGŁE AWARIE Działania podmiotów Realizacja procedur i Monitoring skutków zdarzenia Monitoring skutków 
SYSTEMÓW ŁĄCZNOŚCI I odpowiedzialnych za planów operacyjnych zdarzenia 
TELEINFORMATYCZNYCH funkcjonowanie systemów 

łączności 
OGRANICZENIA LUB Działania podmiotów i Realizacja działań. Realizacja działań wynikających Realizacja działań 
PRZERWY W DOSTAWACH organów wynikających z z rozporządzeó oraz planów wynikających z 
ENERGII ELEKTRYCZNEJ, odpowiedzialnych za rozporządzeń oraz planów wprowadzenia ograniczeó rozporządzeń 
GAZU Zł EM N EGO, WODY zaopatrzenie mieszkańców wprowadzenia ograniczeó 
PJTNEJ, CIEPŁA 1 PALIW w zasoby żywotne 
POŻARY LASÓW Uruchamianie sił i Uruchamianie sil i środków Realizacja działań wynikających Realizacja działań 

środków sluib gmin z rozporządzeń i planów wynikających z 
ratowniczych KSRG wojewody rozporządzeó 
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PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO GMINY KAŹMIERZ 

Lp. RODZAJ TRYB URUCHAMIANIA SIŁ I ŚRODKÓW 
ZAGROŻENIA 

Etap I Etap II Etap III Etap IV 

7. EPIZOOTIE Uruchamianie sił i Udział gmin w działaniach Realizacja zarządzeń wojewody Realizacja zarządzeń 
środków PIW prowadzonych przez PIW wojewody 

8. EPIFITOZY Uruchamianie sił i Uruchamianie sil i środków Uruchamianie sił i środków Realizacja zadań 
środków inspekcji oraz powiatu przewidzianych w wojewódzkim wynikających z zarządzenia 
gminy planie na wypadek epifitozy wojewody 

9. KATASTROFY Uruchamianie sił służb Uruchamianie sil i środków Uruchamianie sił i środków Realizacja zadań 
KOMUNIKACYJNE ratowniczych gminy powiatu wynikających z zarządzenia 

wojewody 

10. KATASTROFY Uruchamianie sil służb Uruchamianie sił i środków Uruchamianie sił i środków Wydanie stosownych decyzji 

BUDOWLANE ratowniczych gminy powiatu administracyjnych, realizacja 
procedur zadania 

11. ZDARZENIA Działania organów i sił Realizacja działai't Realizacja działań wynikających z Realizacja działań 

RADIACYJNE odpowiedzialnych w wynikających z rozporządzeń oraz planów Prawa wynikających z rozporządzeń 
przypadku zdarze11 rozporządzef1 oraz planów Atomowego oraz planów Prawa 
radiacyjnych wojewody Atomowego 

12. ZAGROŻENIA Działania policji ABW Realizacja procedur w Realizacja zadań zgodnie z Realizacja zadań zgodnie z 

TERRORYSTYCZNE oraz służb ratowniczych ramach wprowadzonych przepisami ustaw o stanie przepisami ustaw o stanie 
stopni alarmowych CRP wyjątkowym/wojennym wyjątkowym/wojennym 
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PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO GMINY KAŹMIERZ 

Lp. RODZAJ TRYB URUCHAMIANIA SIŁ I ŚRODKÓW 
ZAGROŻENIA 

Etap I Etap li Etap III Etap IV 
I 

13. INNE ZAGROŻENIA Siły Policji oraz służb Realizacja procedur Realizacja zarządzeń wojewody Realizacja zarządzeń 

OLA ratowniczych i inspekcji reagowania i realizacji zadań wojewody 

BEZPIECZEŃSTW A 
PUBLICZNEGO 

14. INNE ZAGROŻENIA Siły Policji oraz służb Realizacja procedur Uruchamianie sił i środków Realizacja zadań 

DLA ŚRODOWISKA ratowniczych i inspekcji reagowania i realizacji zadań przewidzianych w wojewódzkim wynikających z zarządzenia 
planie na wypadek epifitozy wojewody 

Zasady współdziałania między siłami 

W sytuacjach kryzysowych współdziałanie podmiotów ujętych w siatce bezpieczeństwa ma .na celu synchronizację działafl wszystkich podmiotów w fazie 

reagowania w celu zapobiegnięcia eskalacji zagrożenia i uzyskania skutecznego efektu. Współdziałanie organizuje podmiot, który pełni funkcje podmiotu 

wiodącego w siatce bezpiecze{1stwa. Pozostałe podmioty (przedstawiciele właściwych służb, inspekcji lub straży), które wspomagają podmiot wiodący 

uruchamiają siły i środki będące w ich dyspozycji. W przypadku zdarzeń o charakterze mieszanym oraz w razie sporów kompetencyjnych, kierującego 

działaniami na miejscu zdarzenia wyznacza Starosta. 

Organy administracji publicznej włączają się do koordynacji działa11 w przypadku zagroże11 przekraczających możliwości etatowych sił i środków 

ratowniczych, zwłaszcza w zakresie udzielania pomocy poszkodowanej ludności i zapewnienia jej podstawowych warunków socjalno-bytowych. Organy 

administracji publicznej nie wkraczają w kompetencje służb ratowniczych, lecz wspierają je stosownie do ich potrzeb i możliwości. 

Wydzielone do zapewnienia bezpiecze11stvva publicznego siły i środki będą ściśle ze sobą współpracować zgodnie z zasadami zawartymi w swoich planach 

działania oraz stosownie do zaistniałych sytuacji w ramach posiadanych kompetencji. 

W celu zapewnienia skoordynowanego przeciwdziałania zagrożeniom oraz podjęcia wspólnych działai1 w przypadku powstania zdarzenia 

masowego/mnogiego oraz sytuacji kryzysowej współdziałanie z sąsiednimi gminami oraz powiatami realizowane będzie poprzez Powiatowe Centrum 

Zarządzania Kryzysowego. Współdziałanie będzie obejmować przedsięwzięcia m.in. w zakresie wzajemnej wymiany informacji o sytuacjach mogących 

stanowić zagrożenie dla gmin i powiatów sąsiednich, podjętych działaniach reagowania kryzysowego oraz wymiany danych o siłach i środkach możliwych 

do wydzielenia w celu wsparcia działań prowadzonych przez gminę i powiat sąsiedni. 
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PRK-1.1
PRK-1.2
PRK-1.3
PRK-1.4
PRK-1.5

PRK-1.6

PRK-1.7

PRK-2.1

PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO GMINY KAŹMIERZ 

3. Zestawienie procedur reagowania kryzysowego właściwych dla realizacji

zadań w przypadku wystąpienia danego zagrożenia 

na terenie Gminy Kaźmierz 

Nazwa procedur reagowania kryzysowego ( PRK) Strona

Postępowanie w przypadku zagrożenia powodziowego i powodzi
Postępowanie w przypadku wystąpienia suszy 
Postępowanie w przypadku wystąpienia upałów
Postępowanie w przypadku wystąpienia silnych mrozów
Postępowanie w sytuacji wystąpienia intensywnych opadów śniegu oraz
zawiei i zamieci śnieżnych 
Postępowanie w sytuacji wystąpienia intensywnych opadów deszczu, burz i
burz z gradem 
Postępowanie w przypadku wystąpienia silnych wiatrów

Postępowanie w okresie zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii chorób
zakaźnych 

80
82
83
85
87

88

90 

91 

·- J, '.';!<Al.i ,:,,11 ,,\ Ci I i ·)il J t'/.i'-1: •; . ·-; , ··.·S-.·:. �- � . -�:
PRK.-3.1 
PRK-3.2 

PRK-3.3

PRK-4.1

PRK-4.2

Postępowanie w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej
Postępowanie w przypadku wystąpienia skażenia chemicznego 
spowodowanego awarią w transporcie 
Postępowanie w przypadku wystąpienia skażenia chemicznego lub
biologicznego na odcinku rzeki lub w zbiorniku wodnym 

Postępowanie w przypadku braku funkcjonowania sieci PSTN, w tym
numerów alarmowych 
Postępowanie w przypadku awarii systemu informatycznego powodującej
paraliż administracji publicznej 

![i, oi11Z/\N JCI.: •:N L'� U) n l) R/ 1 ,: R \Af Yf wi 1)00J1\ w 11 i 1 �H t�t{cJ 1_1,1-:1<qę n�.Y_ctztrYJ'tif
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PRK-5.1 

PRK-5.2

PRK-5.3

PRK-5.4

PRK-5.5

Postępowanie w przypadku wystąpienia awarii i wyłączenia w systemie 
energetycznym 
Postępowanie w przypadku vvystąpienia zagrożenia utrzymania ciągłości
dostaw gazu ziemnego 
Postępowanie w przypadku wystąpienia awarii w systemie przesyłowym
przetwórczym lub magazynowym rapy naftowej lub paliwa oraz 
wprowadzania działań interwencyjnych na terenie gminy 
Postępowanie w przypadku wprowadzenia ogranicze11 w dostarczaniu i
poborze ciepła 
Postępowanie w przypadku wystąpienia zagrożenia bezpiecze11stwa

93 

95 

96 

97

98

99 

101

103

105

107
zaopatrzenia w wodę pitną na terenie gmihy 

::::::m:::=::1:c:::::::::Jc====J 
109

11 O

Postępowanie w podczas zwalczania chorób zakaźnych roślin 112
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PRK-9.1 

PRK-9.2 

PRK-9.3 

PRK-11.1 

PRK-11.2 

PRK-11.3 

PRK-13.1 

PRK-13.2 
PRK-13.3 
PRK-13.4 

PRK-13.5 

PRK-13.6 
PRK-13.7 

Postępowanie w przypadku wystąpienia wypadku lotniczego 
Postępowanie w przypadku wystąpienia wypadku kolejowego lub 
poważnego wypadku kolejowego 
Postępowanie w przypadku wystąpienia katastrofy drogowej 

Postępowanie w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego -

spowodowanego awarią elektrowni atomowej 
Postępowanie w przypadku zdarzenia z niekontrolowanym źródłem 
promieniotwórczym 
Postępowanie w przypadku sygnalizacji przekroczenia tła promieniowania 
na bramce radiometrycznej w zakładzie utylizacji odpadów 

Postępowanie w przypadku wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa 
. .

imprezy masoweJ 
Postępowanie w przypadku wystąpienia zamieszek społecznych 
Postępowanie w przypadku powstania napięć na tle etnicznym i religijnym 
Postępowanie w przypadku potrzeby wycofania z obrotu żywności 
stanowiącej zagrożenie dla ludzi 
Postępowanie w przypadku potrzeby wycofania z obrotu niebezpiecznego 
produktu leczniczego 
Postępowanie w pr:zypadku wystąpienia „podejrzanej" substancji 
Postępowanie w przypadku wystąpienia trudności w dostępie do usług 
świadczonych przez podmioty ochrony zdrowia 

PRK-14.1 Postępowanie w przypadku wystąpienia w powietrzu wysokich stężeń 
pyłów i gazów 

PRK-14.2 Postępowanie w przypadku ujawnienia przez służby nielegalnego 
składowania substancji lub odpadów niebezpiecznych 

114 

116 

118 

120 

121 

123 

125 

127 

129 

131 

132 

133 

134 

136 

137 

138 

139 

140 
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PRK-1.1 
Treść zadania 
Koordynator 
Wiodący 
Wspólclziala jący 

Wykonał: [Urząd Gminy w Kaźmierzu 

,- ,--._ 

PLAN .... ,-\RZĄDZANIA KRYZYSOWEGO GMINY KAŹMh .. ,-{2 

PROCEDURA REAGOWANIA KRYZYSOWEGO 

Postępowanie w przypadku zagrożenia powodziowego i powodzi 
Wójt Gminy Kaźmierz 
Komendant Powiatowy PSP 
Podmioty ujęte w siatce bezpieczeństwa 

I Data opracowania:[ 23.05.2019r. I Data aktualizacji:[ 

I. Wejście: I Wystąpienie zagrożenia powodziowego obejmującego swoim zasięgiem obszar gminy [ 

II. Wyjście: I Ustąpienie zagrożenia, zakończenie etapu pomocy poszkodowanym 

111. Cel zadania (opcjonalnie mierniki): Określenie sposobu postępowania koordynowania działaniami podczas powodzi na terenie gminy)

IV. Warunki realizacji zadania: Zadanie może być realizowane przy eskalacji zagrożenia oraz wzroście strat w mieniu, infrastrukturze i gospodarce 

V. Przebieg/koncepcja działania

Lp. Czynności do wykonania 
I. Bieżące monitorowanie zagroże11 podczas pogotowia / alarmu 

przeciwpowodziowego (zwłaszcza komunikatów WCZK oraz 
RZG W zbieranie informacji z gminy, służb, straży, inspekcji -
informowanie Wójta oraz PCZK o sytuacji na terenie gminy. 

2. Informowanie ludności. 
3. Ostrzeganie i alarmowanie ludności na zagrożonych obszarach. 
4. Wprowadzenie pogotowia lub alarmu przeciwpowodziowego. 
5. Zwołanie posiedzenia GZZK w trybie alarmowym z udziałem 

przedstawicieli z siatki bezpiecze11stwa i działanie GZZK. 
6. Uruchomienie magazyn u przeciwpowodziowego 

Udzielanie pomocy w zabezpieczeniu materiałów (piasek, worki), 

7. Organizowanie zaopatrzenia w odzież roboczą, narzędzia do pracy,
środki higieny osobistej, dla osób uczestniczących w działaniach,
Organizowanie zaopatrzenia w artykuły spożywcze osób
uczestniczących w działaniach,

8. Wsparcie od Starostwa w zakresie ewakuacji - w przypadku jej
zarządzenia przez Wójta

9. Uruchomienie punktu informacyjnego dla ludności
Zorganizowanie konferencji prasowej

10. Odwołanie pogotowia / alarmu przeciwpowodziowego na terenie 
gminy (likwidacja skutków zjawiska) 

Rea liz u i ą cy Uwa2i 
WÓJT /GZZK Wg MZ-Ol Prowadzenie monitoringu zagrożeń 

' 

WOJT/GZZK Wg MZ-02 Alarmowanie, ostrzeganie i informowanie ludności 
WOJT/GZZK Wg MZ-02 Alarmowanie, ostrzeganie i informowanie ludności 
Wójt Wg MZ-02 Alarmowanie, ostrzeganie i informowanie ludności 
Wójt Wg MZ-03 Opcja działań w zależności od sytuacji 

Wójt Uruchomienie zasobów gminnego magazynu przeciwpowodziowego. 
Opcja działań - w przypadku braku lub niedostatecznej ilości zasobów-
wnioskowanie o uruchomienie rezerw strategicznych Wg MZ-06 

GZZK/ Odpowiednie Opcja działań - w zależności od sytuacji we współpracy z Starostwem i innymi 
stanowiska Gminy gminami oraz podmiotami 

GZZK/PCZK/PCPR Opcja działań - w zależności od potrzeb, Wg MZ-10 pomoc osobom bezdomnym. 
Współdziałanie PCPR i OPS 

GZZK/Wójt Wg MZ-08 Prowadzenie komunikacji społecznej 

Wójt Wg MZ-02 Alarmowanie, ostrzeganie i informowanie ludności 
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Lo. Czynności do wykonania Realizujący 
11. Informowanie ludności o odwołaniu pogotowia/ alarmu Wójt/ Media 

przeciwpowodziowego
12. W przypadku eskalacji zjawiska wnioskowanie do Wojewody o i Wójt 

wprowadzenie na obszarze gminy stanu klęski żywiołowej
13. In formowanie ludności o wprowadzeniu na terenie gminy stanu PCZK/GZZK/Media 

klęski żywiołowej. 

14. Kierowanie cizia-łaniami podczas stanu klęski żywiołowej Wójt 

15. Wprowadzenie obowiązku świadczel'1 osobistych i rzeczowych WOJT 
Wprowadzanie ograniczeó wolności , praw człowieka i obywatela

16. Wnioskowanie do Wojewody o skierowanie sił i środków Sił WOJT 
Zbrojnych

17. Wnioskowanie o przyznanie odszkodowania za szkody poniesione Poszkodowani 
w związku z akcjami zwalczania klęsk żywiołowych

18. Szacowanie szkód i strat powstałych w wyniku powodzi WOJT 

VI. Budżet zadania: I Zadania realizowane w ramach budżetów podmiotów z siatki bezpieczeństwa

I. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 
2. Ustawa z dnia 8 marca l 990r. o samorządzie gminnym 
3. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne 
4. Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie 
5. Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej 

Uwal!i 
Wg MZ-02 Alarmowanie, ostrzeganie i informowanie ludności 

Opcja działaó - wg MZ-05 

Wg MZ-02 Alarmowanie, ostrzeganie i informowanie ludności 
Wg MZ-09 Przekazanie do publicznej wiadomości aktów prawnych 
Wg MZ-14 Wprowadzenie ograniczeń praw człowieka i obywatela 
Wg MZ-08 Prowadzenie komunikacji społecznej 
Wg MZ-11 K oordynacja systemu wsparcia psychologicznego dla ofiar sytuacji 
kryzysowej I 

Wg MZ-14 Wprowadzenie ograniczeń praw człowieka i obywatela 

Wg MZ-04 Wnioskowanie do wojewody 

Wg MZ-13 Ocenianie i dokumentowanie szkód 

Wg MZ-13 Ocenianie i dokumentowanie szkód 
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PROCEDURA REAGOWANIA KRYZYSOWEGO 

PRK-1.2 
Treść zadania Postępowanie w przypadku wystąpienia suszy 
Koordynator Wójt Gminy Kaźmierz 
Wiodący Wójt Gminy Kaźmierz 
Wspóldzialaiacy Podmioty ujęte w siatce bezpieczeństwa 

Wvkonal: [ Urząd Gminy w Kaźmierzu I Data ooracowania:I 23.05.2019r. I Data aktualizacji:j 

I. Wejście: Wystąpienie zjawiska suszy 

IL Wyjście: Ustąpienie suszy 

III. Cel zadania (opcjonalnie mierniki): I Określenie zasad i sposobów postępowania Wójta oraz podmiotów z siatki bezpieczeństwa w przypadku wystąpienia suszy.

IV. Warunki realizacji zadania: I. Możliwość wprowadzenia ogranicze11 w zakresie korzystania z wód.
2. Możliwość wystąpienia znacznych strnt w rolnictwie.
3. Działania obejmują suszę rolniczą, meteorologiczną i hydrologiczną, które są trudne do monitorowania i oznaczenia

V. Przebieg/koncepcja działania

Lp. I Czynności do wykonania Realizujący Uwagi 
1. Prowadzenie monitoringu zagrożeń. WOJT /Podmioty z siatki Wg MZ-Ol Prowadzenie monitoringu zagrożeń 

bezpieczeństwa 
2. Współpraca ze środowiskami rolniczymi WOJT /Odpowiednie Opcja działania - spotkania i przekazywanie informacji od środowisk rolniczych ( 

stanowiska Gminy Izby Rolnicze) 
3. Przekazywanie komunikatów ostrzegawczych WOJT Wg MZ-02 Alarmowanie, ostrzeganie i informowanie ludności 
4. Zwołanie posiedzenia GZZK Wójt Opcja działania- zwołanie posiedzenia GZZK, wg MZ-03 
5. Szacowanie szkód i strat Poszkodowani/ WÓJT Opcja działania - realizacji części zadań związanych z wprowadzeniem stanu klęski 

żywiołowej wg MZ-05 
6. Raportowanie danych z monitoringu. otrzymanych informacji i WOJT Wg MZ-13 Ocenianie i dokumentowanie strat 

procesu szacowania strat i szkód

VL Budżet zadania: I Zadanie realizowane w ramach budżetu podmiotów z siatki bezpieczet'tstwa 

VII. P
. ł ,

I. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym
2. Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej
3. Ustawa z dnia 22 lipca 2017 r. Prawo wodne
4. Ustawa z dnia 8 marca l 990r. o samórządzie gminnym 
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PROCEDURA REAGOWANIA KRYZYSOWEGO 

PRK-1.3 
Treść zadania Postępowanie w przypadku wystąpienia upałów 
Koordynator Wójt Gminy Kaźmierz 
Wiodący Wójt Gminy Kaźmierz 
Współdziałający Podmioty ujęte w siatce bezpieczeństwa 

Wykonał: I Urząd Gminy w Kaźmierzu I Data opracowania:! 23.05.2019. I Data aktualizaci i: I 

I. Wejście: Wystąpienie zjawiska 

Wyjście: Ustąpienie :zjawiska 11.

III. Cel zadania (opcjonalnie mierniki): Określenie zasad i sposobów postępowania w przypadku wystąpienia wysokich temperatur. Dotarcie z infonnacją do jak największej grupy 
osób w celu ograniczenia bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi. 

IV. Warunki realizacji zadania:
Stopnie zagrożet'l: I - tmin2: I 8oC + tmax2:30oC + 2:2 dni, 

II - tmin2:l 8oC + 30oC:Stmax2:34oC + 2:2 dni, 
lII - tmin2: I 8oC + tmax> 34oC + 2:2 dni. 

V. Przebieg/koncepcja działania

Lp. Czynności do wykonania 
1. Monitorowanie sytuacji 

2. Ostrzeganie ludności o wystąpieniu wysokich temperatur 
3. Przekazywanie informacji i ostrzeżeń dla podmiotów z siatki 

bezpiecze1'tstwa 
4. Współpraca z podmiotami infrastruktury transportowej, opieki 

medycznej i ratowniczej 
5. Zapewnienie obiegu informacji
6. Zwołanie posiedzenia GZZK 
7. Realizacja zadań wynikłych z wprowadzenia przez Wojewodę

ograniczei'1 na podstawie art. 31 Prawa wodnego
8. Realizacja zada11 wynikających z wprowadzenia przez RM ·stanu

klęski żywiołowej
9. Uruchomienie procesu szacowania strat i szkód

Realizujący 
WÓJT 
WÓJT 
WOJT 

WOJT /Stanowiska w 
Gminie 
WOJTGZZK 
Wójt 
Wójt/podmioty z siatki 
bezp iecze11stwa 
Wójt/podmioty z siatki 
bezpiecze1'lstwa 
Wójt 

I Uwagi 
Wg MZ-Ol Prowadzenie monitoringu zagrożeń 
Wg MZ-02 Alarmowanie, ostrzeganie i informowanie ludności 
Wg MZ-02 oraz inne dostępne kanały łączności 

Bieżąca wymiana informacji przez dostępne kanały łączności i spotkania 

Wg MZ-02 i innych kanałów łączności 
Wg MZ-03 
Opcja zadania - zgodna wydanym aktein prawnym oraz wg MZ-09 przekazanie do 
publicznej widorności aktów prawnych 
ópcja zadania - zgodna z zakresem wprowadzonych ograniczeń oraz wg MZ-09 
przekazanie do publicznej widomości aktów prawnych 
Wg MZ-13 Ocenianie o dokumentowanie szkód 
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VI. Budżet zadania: I Realizacja zadania w ramach budżetu podmiotów z siatki bezpiecze11stwa

VII. Podstawy prawne działań:

1. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 
?, Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
3. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne 
4. Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie 
5. Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej 
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PROCEDURA REAGOWANIA KRYZYSOWEGO 

PRK-1.4 
Treść zadania Postępowanie w przypadku wystąpienia silnych mrozów 
Koordynator Wójt Gminy Kaźmierz 
Wiodący Wójt Gminy Kaźmierz 
Współdziałający Podmioty ujęte w siatce bezpieczeństwa 

Wykonał: I Urząd Gminy w Kaźmierzu I Data opracowania:! 23 .05.20 l 9r. I Data aktualizacji: I 

I. Wejście: Wystąpienie zjawiska silnych mrozów 

li. 

III. 

IV. 

Wyjście: Ustąpienie zjawiska 

Cel zadania (opcjonalnie mierniki): 

Warunki realizacji zadania: 

l .  Określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia silnych mrozów.
2. Ostrzeżenie jak największej grupy osób w celu ograniczenia bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi.

l. Silny mróz może spowodować szereg utrudnień i zakłóceń dla dużej grupy podmiotów. Silny mróz ma też wpływ na funkcjonowanie systemu
ochrony zdrowia, systemu oświatowego może być w szczególności krytyczny dla transportu drogowego, lotniczego i kolejowego.
2. Mróz ma wpływ na zabezpieczenie w energię elektryczną, zaopatrzenie w ciepło systemowe, zaopatrzenie w wodę. Mogą pojawiać się okresowo
sytuacje paraliżu komunikacyjnego w dużych miastach spowodowane awariami taboru i sieci elektrycznej oraz wynikające z oblodzenia dróg.
3. Jednym z podstawowych zagrożeń dla życia i zdrowia ludzi jest wychłodzenie organizmu - podatne na to zagrożenie są szczególnie osoby
bezdomne. Może dojść do konieczności doraźnej ewakuacji grup mieszkai'lców z powodu długotrwałych awarii systemów cieplnych.
4. Stopnie zagrożenia: l - -25oCSTminS-l�oC, Il - -30oC<Trnin<-25oC, Ili - TminS-30 oC.

V. Przebieg/koncepcja działania

Lp. Czynności do wykonania Realizujący Uwagi 
1. Monitorowanie i ocena sytuacji WOJT Wg MZ-Ol Prowadzenie monitoringu zagrożeń 

2. Ostrzeganie WOJT Wg MZ-02 Alarmowanie, ostrzeganie i informowanie ludności 
3. Bieżące przekazywanie informacji o zjawisku i skutkach do WÓJT Wg MZ-02 Alarmowanie, ostrzeganie i informowanie ludności oraz wykorzystanie 

podmiotów z siatki bezpieczeństwa i mieszkańców innych kanałów łączności 
4. Współpraca z Policją, Strażą Pożarna i innymi podmiotami z siatki WOJT /OPS Współpraca bieżąca w miarę posiadanych informacji i wykorzystaniu wszelkich 

bezpiecze11stwa ze szczególnym uwzględnieniem osób dostępnych kanałów łączności 
bezdomnych i starszych

5. Zwołanie posiedzenia GZZK Wójt Gminy WgMZ-03 
6. Zapewnienie obiegu informacji WÓJT /GZZK Wg MZ-02 i MZ-08 
7. Koordynacja ewakuacji mieszkaików w sytuacji awarii domowych Wójt Opcja działań. - organizacja doraźnych miejsc pobytu w obiektach użyteczności 

systemów cieplnych. publicznej 
8. Proces szacowania strat i szkód Wójt I Urząd Gminy Wg MZ-13 
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VI. Budżet zadania: I Zadanie realizowane w ramach budżetu podmiotów z siatki bezpieczeństwa

VI I. Podstawy nrawne dział� ' 

l. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 
2. Ustawa z dnia 8 marca I 990r. o samorządzie gminnym 
3. Ustawa z dnia 18.kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej 
4. Ustawa z dnia 23' stycznia 2009 r. o wojewodzie i aclministracj i rządowej w województwie 
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PROCEDURA REAGOWANIA KRYZYSOWEGO 

PRK-1.5 
Treść zadania Postępowanie w sytuacji wystąpienia intensywnych opadów śniegu oraz zawiei i zamieci śnieżnych 
Koordynator Wójt Gminy Kaźmierz 
Wiodący Wójt Gminy Kaźmierz 
Wspóldzialajacy 

Wykonał: I Urząd Gminy w Kaźmierzu 

Il. 

Ili. 

I. Wejście: 

Wyjście: 

Wystąpienie zjawiska

Ustąpienie zjawiska

Podmioty ujęte w siatce bezpieczet'lstwa 
' I Data opracowania:! 23.05.2019r. I Data aktualizacji:\

Cel zadania (opcjonalnie mierniki):
1. Określenie zasad postępowania oraz zwalczanie skutków zagrożenia w przypadku wystąpienia dużych opadów śniegu.
2. Dotarcie z informacją do jak największej grupy osób w celu ograniczenia bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi.

IV. Warunki realizacji zadania:
Skuteczne ostrzeganie i alarmowanie spolecze11stwa w przypadku zaistnienia zagrożenia i jego nasilenia. 

V. Przebieg/koncepcja działania: W wyniku dużych opadów śniegu będą realizowane działania określone w poszczególnych wariantach . W zależności od kryterium wystąpienia
wielkości obszaru, czasu oraz zjawiska.

Lp. Czynności do wykonania Realizuiacv 
1. Monitorowanie sytuacji WÓJTGZZK 

2. Ostrzeganie WÓJTGZZK 
3. Bieżące przekazywanie informacji do mieszka11ców i podmiotów z WÓJTGZZK

siatki bezpieczeństwa
4. Współpraca z zarządcami dróg, tras kolejowych w celu WOJT GZZK i podmioty 

zapewnienia przejezdności i zarządcami obiektów budowlanych z siatki bezpieczeństwa 
5. Zwołanie posiedzenia GZZK Wójt 
6. Ewakuacja mieszkańców w sytuacjach zagrożenia Wójt 
7. Proces szacowania strat i szkód Wójt I /Urząd Gminy 

VI. Budżet zadania: I Realizacja zadania w ramach budżetu podmiotów z siatki bezpieczeństwa

Vll. Podst dziat~' 
1. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 

2. Ustawa z dnia 8 marca I 990r. o samorządzie gminnym 
3. Ustawa z dnia l 8 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej 

Uwa2i 
Wg MZ-Ol Prowadzenie monitoringu zagrożeń 
Wg MZ-02 Alarmowanie, ostrzeganie infonnowanie 
Na bieżąco w ramach posiadanych informacji 

Na bieżąco w ramach posiadanych informacji, kontrole obiektów budowlanych 
użyteczności publicznej 
WgMZ-03 
Opcja działań - zagrożenia obiektów wielkopowierzchniowych 
Wg MZ-13 
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PROCEDURA REAGOWANIA KRYZYSOWEGO 

PRK-1.6 
Treść zadania Postępowanie w sytuacji wystąpienia intensywnych opadów deszczu, burz i burz z gradem 
Koordynator Wójt Gminy Kaźmierz 
Wiodący Wójt Gminy Kaźmierz 
Współdziałający Podmioty ujęte w siatce bezpieczeństwa 

Wykonał: I Urząd Gminy w Kaźmierzu I Data opracowania:[ 23.05.2019r. I Data aktualizac_ji: I 

I. Wejście: I Wystąpienia zjawiska intensywnych opadów deszczu oraz silnych burz z gradem 

Wyjście: Ustąpienie zjawiska li.

III. Cel zadania (opcjonalnie mierniki):
I. Określenie zasad postępowania oraz zwalczanie skutków zagrożenia w przypadku wystąpienia intensywnych opadów deszczu oraz silnych
burz z gradem.

IV. Warunki realizacji zadania:

V. Przebieg/koncepcja działania

2. Dotarcie z informacją do jak największej grupy osób w celu ograniczenia bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi

I. Możliwość wystąpienia znacznych strat w rolnictwie.
2. Stopnie zagrożenia podczas burz i burz z gradem:
a) I - burze z opadami deszczu 20mm<R:S30mm, możliwe opady deszczu do 60mm lub porywy wiatru 90km/h<V:Sl 15lan/h lub grad,
b) 1T - burze z opadami deszczu 30mm<R:S50mm, możliwe opady deszczu do 40mm lub porywy wiatru 90km/h<V:Sl 15km/h,
c) III - burze z opadami deszczu R>50mm, lub porywy wiatru >l 15km/h.
3. Stopnie zagroże11 dla intensywnych opadów deszczu:
a) I - wystąpienie opadów 30mm<R:S50mm w czasie do 24 h,
b) li - wystąpienie opadów 50mm<R:S90mm w czasie do 24 h,
c� wystąpienie opadów R�90mm ,v czasie do 24 h.

Lp. Czynności do wykonania Realizujący Uwa2i 
I. Prowadzenie monitoringu zagrożeń WÓJTGZZK Wg MZ-Ol Prowadzenie monitoringu zagrożeń 

2. Ostrzeganie WOJTGZZK Wg MZ-02 Alarmowanie, ostrzeganie i informowanie ludności 
,, Zwołanie posiedzenia GZZK Wójt Wg MZ-03 Zwołanie posiedzenia Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego .:>. 

4. Zapewnienie obiegu infonnacji Wójt /Media Wg MZ-08 Prowadzenie komunikacji społecznej z wykorzystaniem różnych 
kanałów/ media itd. 

5. Ewakuacja mieszka11ców OSP I Gmina Opcja działania - wiodący OSP oraz gmina 
6. Proces szacowania strat i szkód Wójt/ Urząd Gminy/ Wg MZ-13 ocenianie i dokumentowanie szkód 

OSP 
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VI. Budżet zadania: Realizacja zadania w ramach budżetu podmiotów z siatki bezpiecze11stwa 

VII. Podst dział 

I. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 
2. Ustawa z dnia 8 marca I 990r. o samorządzie gminnym 
3. Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej 
4. Ustawa z dl]ia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie 
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PROCEDURA REAGOWANIA KRYZYSOWEGO ' 

PRK-1.7 
Treść zadania Postępowanie w przypadku wystąpienia silnych wiatrów 
Koordynator Wójt Gminy Kaźmierz 
Wiodący Wójt Gminy Kaźmierz 
Ws póldzia la i ący Podmioty ujęte w siatce bezpieczeństwa 

Wykonał: I Urząd Gminy w Kaźmierzu I Data opracowania:! 23.05.2019r. I Data aktualizacii:I 

I. Wejście: Wystąpienie zjawiska silnych wiatrów 

I I. 

III. 

IV. 

Wyjście: Ustąpienie zjawiska

Cel zadania (opcjonalnie mierniki): 
I. Określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia silnych wiatrów.

Warunki realizacji zadania: 

2. Ostrzeżenie jak największej grupy osób w celu ograniczenia bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi.

I. Silne wiatry mogą być źródłem strat w mieniu, infrastrukturze oraz gospodarce.
2. Stopnie zagrożeń:
a) I - 54km/h<VśrS72km/h (tj. l 5m/s<VśrS20rn/s) lub w porywach 72km/h<VśrS90krn/h (tj. 20m/s<Vśrs;25m/s),
b) 11 - 72krn/h<VśrS90km/h (tj. 20m/s<Vśrs;25m/s) lub w porywach 90km/h<VśrSl 15km/h (tj. 25m/s<VśrS32m/s),
c) 111 - Vśr�90km/h (tj. Vśr>25m/s) lub w porywach Vśr>l 15km/h (tj. Vśr>32m/s).

V. Przebieg/koncepcja działania

Lp. Czynności do wykonania Realizujący 
l. Monitorowanie sytuacji ewentualnych zagrożeń Wójt 

2. Ostrzeganie Wójt 
,, Bieżące przekazywanie informacji Wójt J. 

4. Zwołanie posiedzenia GZZK Wójt 
S. Proces szacowania szkód i strat Wójt I Urząd Gminy 

VI. Budżet zadania: I Zadanie realizowane w ramach budżetów podmiotów z siatki bezpieczeństwa

VII. Podstawv nrawne dział '. 

1. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
3. Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej 
4. Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie 

Uwagi 
Wg MZ-Ol Monitorowanie zagrożeń 
Wg MZ-02 Alarmowanie, ostrzeganie i informowanie ludności 
Wg MZ-08 Prowadzenie komunikacji społecznej 
Wg MZ-03 Zwołanie posiedzenia Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 
Wg MZ-13 Ocenianie i dokumentowanie szkód 
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PROCEDURA REAGOWANIA KRYZYSOWEGO 

PRK-2.1 
Treść zadania Postępowanie w okresie zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii chorób zakaźnych 
Koordynator Wójt Gminy 
Wiodący Pat'lstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 
Współdziałający Podmioty ujęte w siatce bezpieczet'lstwa 

Wykonał: I Urząd Gminy w Kaźmierzu I Data opracowania:[ 23.05.2019r. I Data aktualizacji:[ 

L Wejście: 
Stwierdzenie zachorowmi powodujących zagrożenie epidemiczne. 

11. 

Ul. 

IV. 

Wyjście: 
Odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. 

Cel zadania (opcjonalnie mierniki): 
Określenie zasad postępowania w czasie wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. 

Warunki realizacji zadania: 
I. Wiodącą rolę w podejmowanych działaniach w stanie zagrożenia epidemicznego lub stanie epidemii odgrywają państwowi powiatowi

inspektorzy sanitarni, którzy, we współpracy z Wielkopolskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym, odpowiedzialni są za
zapobieganie oraz zwalczanie szerzenia się zakażeń i zachorowa11 na choroby zakaźne.
2. W szczególności ich działania 111.in. obejmują:
a) przyjmowanie informacji o podej1leniu lub stwierdzeniu zachorowań na chorobę zakaźną, 
b) nakładanie zakazów., nakazów i obowiązków na poszczególnie osoby w celu zapobieżenia szerzeniu się zakażeń lub chorób zakaźnych,
c) przeprowadzanie dochodzeń epidemiologicznych i bada,'! sanitarno-epidemiologicznych,
d) prowadzenie rejestrów zakażeń.
3. Absencja osób (pracowników i funkcjonariuszy) biorących udział w działaniach, problemy z wymianą infonnacji, niewystarczające siły i środki,
presja czasu.
4. WARIANT I - stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii, który może wprowadzić minister właściwy ds. zdrowia lub Wojewoda
Wielkopolski na obszarze województwa wielkopolskiego lub jego części.
5. W ARIA NT 11 - określa sytuację, w miejscu publicznym związaną z nagłym zachorowaniem z nieznanych przyczyn.

V. Przebieg/koncepcja działania

Lp. Czynności do wykonania Realizuiacy Uwagi 
I. Monitorowanie zagroże11 PIS Wg MZ-Ol Prowadzenie monitoringu przez inspekcje sanitarne 

2. Ostrzeganie i zapewnienie obiegu informacji Wójt/PIS Wg MZ-02 Alarmowanie, ostrzeganie i informowanie ludności 
3. Zwołanie posiedzenia GZZK Wójt Wg MZ-03 Zwołanie posiedzenia Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 
4. Wniosek do Wojewody o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej Wójt/Starosta/PTS/PCZK Opcje działania- w zależności od zasięgu terytorialnego i liczby osób dotkniętych 

lub przekazanie do publicznej widomości rozporządzenia chorobą oraz zagrożonych: Wg MZ-05 wnioskowanie do Wojewody lub MZ-09 
Wojewody przekazanie do publicznej wiadomości rozporządzenia Wojewody lub innych aktów 
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Lp. Czynności do wykonania Realizujący I Uwagi 
prawnych 

5. Wniosek do Wojewody o wsparcie oddziałów i pododdziałów Sil Starosta Wg MZ-04 wniosek do Wojewody 
Zbrojnych RP 

6. Prowadzenie komunikacji społecznej PI S/PCZK/G ZZK Wg MZ-08 oraz inne dostępne kanały łączności 
7. Koordynacja systemu wsparcia psychologicznego dla ofiar sytuacji GZZK/Podmioty z siatki Wg MZ-11 we współpracy z podmiotami z siatki bezpieczeństwa

kryzysowej bezpieczeństwa
8. Podanie do publicznej widomości/Odwołanie stanu zagrożenia GZZK/PCZK Wg MZ-09 oraz z wykorzystaniem mediów 

epidemiologiczr(ego
9. Wariant Il-wykrycie choroby zakaźnej w miejscu publicznym

1 O. Przyjęcie informacji i ostrzeganie PIS Wg MZ-O 1, MZ-02 
1 I. Pozostałe działania zgodnie z Wariantem I Podmioty z siatki Opcje działania- jak w Wariancie I 

bezpiecze11stwa 

VI. Budżet zadania: I Realizacja zadania wynika decyzji administracyjnych i kosztów działań, które pokrywane są z budżetu państwa

VII. Podstawv prawne dział '
I. Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej 

2. Ustawa z dnia 8 marca l 990r. o samorządzie gminnym 
3. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażel'l i chorób zakaźnych u ludzi 
4. Powiatowy plan działania na wypadek wystąpienia epidemii 
5. Wojewódzki plan działania na wypadek wystąpienia epidemii 
6. Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie 

' 
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PROCEDURA REAGOWANIA KRYZYSOWEGO 

PRK-3.1 
Treść zadania Postępowanie w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej 
Koordynator Wójt 
Wiodący Komendant Powiatowy PSP 
Współdziałający Podmioty ujęte w siatce bezpiecze1'1stwa 

Wykonał: I Urząd Gminy w Kaźmierzu 

I. Wejście: Wystąpienie poważnej awarii przemys-lowej 

Il. 

III. 

Wyjście: Likwidacja sk'lltków awarii 

Cel zadania (opcjonalnie mierniki): 

I Data opracowania:! 23.05.2019r„ I Data aktuałizacii:I 

I. Określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

IV. Warunki realizacji zadania:

2. Ostrzeżenie jak największej grupy osób w celu ograniczenia bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi.

Może dość do nieprzewidywalnej eskalacja zagrożenia, gdzie będzie znaczna liczba poszkodowanych i znaczne straty dla infrastruktury i 
środowiska. 

V. Prz�bieg/koncepcja działania

Lp. Czynności do wykonania Realizujący Uwagi 
l. Monitorowanie sytuacji, stwierdzenie wystąpienia zagrożenia Podmioty z siatki Wg MZ-Ol Monitorowanie 

bezpieczeństwa 
2. Prowadzenie działań ratowniczych, poinfonnowanie służb i Kierownictwo zakładu, Wg wewnętrznych planów i instrukcji 

inspekcji o okolicznościach awarii, niebezpiecznych substancjach PSP, Policja 
3. Przyjęcie informacji o poważnej awarii przemysłowej Wójt Wg MZ-Ol Monitorowanie 
4. Ostrzeganie, alarmowanie i informowanie ludności Wójt Wg MZ-02 Ostrzeganie i informowanie 
5. Wymiana informacji PSP/Policja, w GZZK/ Wg posiadanych i uzgodnionych kanałów łączności 

podmioty z siatki 
i bezpieczeństwa 

6. Zwołanie posiedzenia GZZK Wójt Gminy WG MZ-03 Z.wołanie posiedzenia GZZK 
7. Podjęcie dziala11 przez służby medyczne przy zdarzeniu masowym SPZOZ/ Ratownictwo Wg wewnętrznych procedur podmiotów z siatki bezpieczeństwa 

medyczne/PSP/KSRG 
8. Zabezpieczenie działań ratowniczych Policja 
9. Zako11czenie działa11 ratowniczych„ podsumowanie działa11 Uczestnicy działai'l Wg ustaleń podjętych na posiedzeniu GZZK 

10. Proces szacowania szkód Kierownictwo zakładu/ Wg MZ-13 Procedura oceniania i dokumentowania szkód 
Wójt/ Urząd Gminy 
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VI. Budżet zadania: I Zadanie realizowane z budżetu podmiotów z siatki bezpiecze11stwa. Zadanie może powodować koszty związane ze wsparciem działań w zakresie logistycznym.

VII. Pod dział 

1. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 200 I r. Prawo ochrony środowiska ; 

3. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej 
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PROCEDURA REAGOWANIA KRYZYSOWEGO 

PRK-3.2 
Treść zadania Postępowanie w przypadku wystąpienia skażenia chemicznego spowodowanego awaria w transporcie 
Koordynator Wójt 
Wiodący KP PSP 
Wsoóldzialaiacy Podmioty ujęte w siatce bezpiecze11stwa 

Wvkonal: [ Urząd Gminy w Kaźmierzu I Data opracowania:1 23.05.2019 I Data aktualizacii:I 

I. Wejście: Wystąpienie skażenia chemicznego w wyniku awarii w transprn·cie 

11. 

III. 

IV. 

V. 

Lp. 

1. 

2. 

3. 
4. 

5. 
6. 

7. 
8. 

VI. 

Wyjście: Likwidacja skutków awarii 

Cel zadania (opcjonalnie mierniki): Koordynacja dziala11 służb, straży, inspekcji oraz jednostek samorządu terytorialnego w przypadku wystąpienia skażenia chemicznego na 
skutek awarii w transporcie lądowym. 

Warunki realizacji zadania: Presja czasu w wyniku możliwości szybkiego rozprzestrzenienia się substancji szkodliwych i możliwości zagrożenia życia i zdrowia lokalnej 
społeczności oraz skażenia środowiska. 1'v'lożliwa potrzeba ewakuacji ludności z obszaru ,::agrożenia. 

Przebieg/koncepcja działania 

Czynności do wykonania Realizujący . Uwagi 
Monitorowanie sytuacji, stwierdzenie wystąpienia zagrożenia Policja/PSP inne Wg MZ-Ol Monitorowanie, powzięcie informacji z PSP o wystąpieniu zagrożenia 

podmioty z siatki 
bezpiecze!'1stwa 

Działania ratownicze/ w razie potrzeby ewakuacja ludności PSP/Ratownictwo Wg procedur służb, straży i inspekcji 
medyczne/Policja 

Alarmowanie, ostrzeganie i informowanie ludności WÓJT Wg MZ-02 
Działania ratownicze dla zdarze11 masowych PSP/ pozostałe podmioty Wg procedur służb, straży i, inspekcji 

z siatki bezpieczeństwa 
Zwołanie posiedzenia GZZK Wójt Gminy Wg MZ-03 Zwołanie posiedzenia 
Zapewnienie obiegu informacji GZZK/podmioty z siatki Wg MZ-08 prowadzenie komunikacji społecznej przy pomocy adekwatnych do 

' bezpiecze11stwa sytuacji kanałów łączności 
Koordynacja działa,, ratowniczych i logistycznych PSP Wg planów i procedur podmiotów z siatki bezpieczeństwa 
Proces oceniania i dokumentowania szkód PSP/adekwatne do 

sytuacji podmioty z 
siatki bezpiecze11stwa 

Budżet zadania: I Zadanie realizowane z budżetu przedsiębiorców, którzy nie zachowali międzynarodowych zasad bezpiecze11stwa przy przewozie materiałów niebezpiecznych. 

VII. Podst dział-' 
1. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 

2. Ustawa z dnia 19 sierpnia 20 l I. r. o przewozie towarów niebezpiecznych 
,, Ustawa z dnia 27 kwietnia 200 I r. Prawo ochrony środowiska .). 
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PROCEDURA REAGOWANIA KRYZYSOWEGO 

PRK-3.3 
Treść zadania Postępowanie w przypadku wystąpienia skażenia chemicznego lub biologicznego na odcinku rzeki lub w zbiorniku wodnym 
Koordynator Wójt 
Wiodący Komendant Powiatowy PSP 
Współdziałający Podmi9ty L\jęte w siatce bezpieczeństwa 

Wykonał: I Urząd Gminy w Kaźmierzu I Data opracowania:! 23.05.2019. I Data aktualizacji: I 

I. Wejście: Wystąpienie podejrzenia skażenia (np.chemicznego lub biologicznego) na odcinku rzeki lub w zbiorniku wodnym 

Wyjście: Likwidacja zagrożenia I I. 

IIl. Cel zadania (opcjonalnie mierniki): 1. Określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia skażenia odcinka rzeki lub zbiornika wodnego.
2. Ostrzeżenie jak największej grupy osób, w celu ograniczenia bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi.
3. Koordynacja działań służb, inspekcji i straży oraz samorządu w przypadku wystąpienia skażenia odcinka rzeki lub zbiornika wodnego.

IV. Warunki realizacji zadania: Presja czasu. Rozprzestrzenienie się substancji niebezpiecznej może spowodować powstanie znacznych szkód w środowisku naturalnym. 

V. Przebieg/koncepcja działania

Lp. i Czynności do wykonania 
1. Monitorowanie sytuacji

2. Powiadomienie podmiotów z siatki bezpieczeństwa o podejrzeniu
skażenia i

" Podjęcie działa11 ratowniczych i dochodzeniowych .), 

-zabezpieczenie przed rozprzestrzenieniem się substancji
-ustalenie rodzaju substancji oraz określenie rozmiarów skażenia
-ustalenie sprawcy

4. Ostrzeganie i informowanie ludności
5. Zwołanie posiedzenia GZZK ' 

6. Zako11czenie działa11
7. Proces szacowania szkód i strat

Realizujący . Uwa1:!:i 
WOJT /podmioty z siatki Wg MZ-OJ Monitorowanie 
bezpiecze11stwa 
WOJT /podmioty z siatki Wg MZ-02 Ostrzeganie i informowanie ludności 
bezpieczeństwa 
PSP/Policja/PIS Wg planów i procedur służb, straży i inspekcji 

WÓJT Wg MZ-02 Ostrzeganie i informowanie ludności 
Wójt Gminy Wg MZ-03 Zwołanie posiedzenia 

W Podmioty z siatki Wg MZ-13 Ocenianie i dokumentowanie szkód 
bezpiecze!'istwa 

VI. Budżet zadania: I Zadanie realizowane w ramach własnych środków podmiotów z siatki bezpiecze!'istwa.

VII. Podstawy prawne dziala11:
l .  I Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym

2. I Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
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PROCEDURA REAGOWANIA KRYZYSOWEGO 

PRK-4.1. 
Treść zadania Postępowanie w przypadku braku funkcjonowania sieci PSTN, w tym numerów alannowych 
Koordynator Wójt Gminy Kaźmierz 
Wiodący Operator telekomunikacyjny lub pocztowy 
Współdziałający Podmioty ujęte w siatce bezpieczeństwa 

Wykonał: !Urząd Gminy w Kaźmierzu I Data opracowania:! 23.05.2019r. I Data aktualizacji: I 

I. Wejście: Powstanie poważnej awarii sieci PSTN 

II. 

III. 

IV. 

Wyjście: Usuniecie awarii i przywrócenie dziatania sieci PSTN 

Cel zadania (opcjonalnie mierniki): Koordynacja dzialaf1 służb, inspekcji i straży bez wpływania na działania operatora·telekomunikacyjnego. 

Warunki realizacji zadania: W ramach automatycznego przekierowania połączeń na nr alarmowe CPR w kraju w trybie ciągłym realizacja zadań w ramach niesienia pomocy. 

V. Przebieg/koncepcja działania

Lp. Czynności do wykonania Realizujący Uwagi 
I. Monitorowanie sytuacji WOJT /podmioty z siatki Wg MZ-Ol Monitorowanie 

bezpieczeństwa 
2. Przekazanie informacji do ludności o problemach z numerem WÓJTGZZK Wg MZ-02 Alarmowanie, ostrzeganie i informowanie ludności 

alarmowym i wskazanie alternatywnego numeru Wg MZ:08 Prowadzenie komunikacji społecznej 
3. Przekierowanie obsługi połączeń na numery alarmowe do innych Operator Wg planów operatora 

ośrodków w kraju telekomunikacyjny 
4. Odtworzenie świadczenia usług telekom. w pierwszy rzędzie Operator Wg planów operatora 

podmiotom i służbom ratowniczym oraz bezpieczeństwa państwa telekomunikacyjny 
5. Odtworzenie świadczenia usług telekom. innym użytkownikom Operator telekomunikac. Wg planów operatora 

VI. Budżet zadania: I Zadanie realizowane w ramach budżetu świadczącego usługi telekomunikacyjne.

VII. Podstawy prawne dział '
I. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym

2. Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne
3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 l października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie planu działań przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w sytuacjach szczególnych

zagroże11
4. Rozporządzenie Min Spraw Wewnętrznych i Administracji z 29 grudnia 2015 r. w sprawie centralnego punktu systemu powiadamiania ratunkowego oraz punktów centralnych służb
5. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 30 października 2013 r. w sprawie planu numeracji krajowej dla publicznych sieci telekomunikacyjnych, w których

świadczone są publicznie dostępne usługi tele foniczne
6'. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie wymagań teclrnicznych i eksploatacyjnych dla interfejsów umożliwiających wykonywanie zadań i obowiązków 

na rzecz obronności, bezpiecze11stwa państwa oraz bezpiecze11stwa i porządku publicznego 
7. Plany dziala11 przedsiębiorców telekomunikacyjnych w syti.iacjach szczególnych zagroże11
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PROCEDURA REAGOWANIA KRYZYSOWEGO 

PRK-4.2 
Treść zadania Postępowanie w przypadku awarii systemu informatycznego powodującej paraliż administracji publicznej 
Koordynator Wójt Gminy Kaźmierz 
Wiodący Urząd Komunikacji Elektronicznej 
Współdziałający Podmioty ujęte w siatce bezpieczeI'lstwa 

Wykonał: i Urząd Gminy w Kaźmierzu I Data opracowania:! 23.05.2019r. I Data aktualizac_ji: I 

I. Wejście: Powstanie poważnej awarii w systemie informatycznym 

Wyjście: Przywrócenie działania systemu informatycznego 11.

III. Cel zadania (opcjonalnie mierniki): Koordynacja działai1 służb, inspekcji i straży w przypadku długotrwałej awarii systemu informatycznego powodującej paraliż w realizacji 
zadań administracji publicznej. 

IV. Warunki realizacji zadania: I. Utrudnienia w dostępie do informacji i usług dla obywateli.
2. W wyniku awarii nie działa bądź zawiesza się wiele stron niezbędnych do sprawnego funkcjonowania administracji, m. in. Syriusz, Rejestr
Dowodów Osobistych, CEPiK. Awaria może utrudnić też pracę służb i inspekcji, która sprawdza tożsamość obywateli.

V. Przebieg/koncepcja �ziałania

Lp. Czynności do wykonania Realizuiacv Uwa2:i 
1. Monitorowanie sytuacji. Stwierdzenie wystąpienia zagrożenia WOJT /Podmioty z siatki Wg MZ-01 Monitorowanie 

' bezpieczeństwa 
2. Zapewnienie obiegu informacji o zdarzeniu. Ostrzeganie i WOJT /Podmioty z siatki Wg MZ-02 Alarmowanie, ostrzeganie 

informowanie ludności o braku dostępu do systemów i serwisów w bezpieczeństwa Wg MZ-08 Prowadzenie komunikacji społecznej 
wyniku zaistnienia awarii 

3. Wymiana informacji między organami administracji wszystkich WOJTGZZK Wg MZ-08 Prowadzenie komunikacji społecznej 
szczebli o realizowanych przedsięwzięciach /PCZK/WCZK/JST 

VI. Budżet zadania: I Zadanie realizowane w ramach budżetu podmiotów l�jętych w siatce bezpieczeI'lstwa.

VII. Podstawy prawne dział- ·
I. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 

2. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną 
3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 
4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 sierpnia 20 I Or. w sprawie utworzenia punktu kontaktowego dla administracji oraz punktu kontaktowego dla usługodawców i 

usługobiorców 
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PROCEDURA REAGOWANIA KRYZYSOWEGO 

PRK-5.1 
Treść zadania Postępowanie w przypadku wystąpienia awarii i wyłączenia w systemie energetycznym 
Koordynator Wójt Gminy Kaźmierz 
Wiodący Operator systemu elektroenergetycznego 
Wstlóldzialaiacy Podmioty ujęte w siatce bezpiecze11stwa 

Wykonał: !Urząd Gminy w Kaźmierzu I Data opracowania:! 23.05.2019r. I Data aktualizacji:! 

I. Wejście: Wystąpienie awarii w systemie energoelektrycznym na terenie gminy 

11. 

III. 

IV. 

Wyjście: Przywrócenie dostawy energii elektrycznej 

Cel zadania (opcjonalnie mierniki): I. Przeciwdziałanie powstawaniu awarii w systemie wytwarzania, przesyłania, rozdziału, magazynowania i użytkowania energii
elektrycznej.

Warunki realizacji zadania: 

2. Oheślenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia awarii systemu elektroenergetycznego obejmującej swoim zasięgiem gminę.
3. Ostrzeżenie jak największej grupy osób, w celu ograniczenia bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi.
4. Koordynacja działań służb, inspekcji i straży w sytuacji wystąpienia braku zasilania na obszarze gminy.
5. Ograniczenie wielkości strat materialnych.

I. Zaistnienie sytuacji, w której przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją energii nie posiada zdolność do realizacji
zaopatrzenia w energię w sposób ciągły i niezawodny, przy zachowaniu obowiązujących wymagań jakościowych.
2. Wystąpienie braków podaży energii elektrycznej na terenie gminy.
3. Niebezpiecze11stwo wystąpienia awarii w okresie zimowym.

V. Przebieg/koncepcja działania

Lp. Czynności do wykonania Realizujący Uwagi 
l. Monitorowanie sytuacji. Stwierdzenie wystąpienia zagrożenia. WÓJT /Podmioty z siatki Wg MZ-Ol Prowadzenie monitoringu 

bezpieczeństwa 
2. Pozyskanie informacji przez GZZK o awarii, szacowanej ilości Operatorzy systemów Wg MZ-Ol Przyjęcie infonnacji o awarii i danych szczegółowych obszaru, ludności, 

odbiorców, obszarze gminy oraz przewidywanym czasie usunięcia elektroenergetycznych czasu trwania 
awarii 

,., Podanie do publicznej wiadomości komunikatu o awarii Operatorzy systemów Operatorzy wg własnych procedur .), 

Wójt /PCZK/JST Wg MZ-02 Alarmowanie, ostrzeganie i informowanie ludności 
4. Zapewnienie obiegu informacji o awarii WÓJT /Podmioty z siatki Wg MZ-08 Prowadzenie komunikacji społecznej przy użyciu dostępnych kanałów 

bezpieczeństwa łączności 
5. Monitorowanie zasięgu i skutków awarii OPERATOR SYST Wg MZ-O I Prowadzenie monitoringu i utrzymywanie kontaktu z operatorami 

WÓJTGZZK systemu 
6. Zwołanie posiedzenia GZZK Wójt Gminy Wg MZ-03 Zwołanie posiedzenia Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 
7. Wnioskowanie do Wojewody o wprowadzenie na terenie gminy Wójt/Starosta Opcja działania - wg MZ-05 ze względu na obszar, czas trwania i zagrożenia dla 

stanu klęski żywiołowej ludności ze względu na możliwość epidemii, braku wody, ogrzewania itd 
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Lp. Czynności do wykonania Realizujący Uwagi 
8. Wzmocnienie nadzoru sanitarno-epidemiologicznego PIS Wg procedur PIS 
9. Wzmożehie działalności Zakładów Komunalnych w zakresie WOJTGZZK Współpraca między podmiotami z siatki bezpieczeństwa i działania odpowiednie do 

utylizacji odpadów zagrożenia oraz potrzeb ludności i infrastruktury komunalnej 
IO. Wymiana informacji miedzy podmiotami z siatki bezpieczet'lstwa Podmioty z siatki Współpraca między podmiotami z siatki bezpieczeństwa i działania odpowiednie do 

bezpiecze!'1stwa zagrożenia oraz potrzeb ludności i infrastruktury komunalnej 

VI. Budżet zadania: I Budżet zadania w ramach poszczególnych podmiotów

VII. Podstawv prawne dział-·'
., 

1. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 
2. Ustawa z dnia I O kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 
-. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczet'l w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze :). 

energii elektrycznej i ciepła 
4. Plany działat'l na wypadek zagrożenia wystąpienia awarii o znacznych rozmiarach w systemie elektroenergetycznym oraz odbudowy tego systemu po wystąpieniu awarii, 

opracowywane przez operatorów systemu przesyłowego elektroenergetycznego 
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PROCEDURA REAGOWANIA KRYZYSOWEGO 

PRK-5.2 
Treść zadania Postępowanie w przypadku wystąpienia zagrożenia utrzymania ciągłości dostaw gazu ziemnego 
Koordynator Wójt 
Wiodący Operator systemu przesyłowego gazu / firma dystrybucyjna 
Współdziałający Podmioty ujęte siatce bezpieczeństwa 

Wykonał: !Urząd Gminy w Kaźmierzu I Data opracowania:l23.05.2019r. I Data aktualizacji: I 

I. Wejście: Wystąpienie zagrożenia utrzymania ciągłości dostaw gazu ziemnego 

u. 

III. 

IV. 

Wyjście: Zapewnienie ciągłości dostaw gazu ziemnego 

Cel zadania (opcjonalnie mierniki): I. Koordynacja dziala1'1 służb w sytuacji wystąpienia zdarzenia niespodziewanego, uniemożliwiającego zapewnienie dostaw gazu ziemnego.
'.2. Ostrzeżenie jak największej grupy osób, w celu ograniczenia bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi.

Warunki realizacji zadania: 

3. Ograniczenie wielkości strat materialnych.

I. Zaistnienie sytuacji, w której przedsiębiorstwo zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją gazu ziemnego nie posiada zdolność do realizacji
zaopatrzenia w gaz w sposób ciągły i niezawodny, przy zachowaniu obowiązujących wymagań jakościowych.
2. Wystąpienie braków podaży gazu ziemnego na terenie gminy.
3. NiebezpieczeJ1Stwo wystąpienia awarii w okresie zimowym.

V. Przebieg/koncepcja działania

Lp. Czynności do wykonania Realizuiacy Uwagi 
I. Monitorowanie sytuacji. Stwierdzenie wystąpienia zagrożenia Wójt PCZK/Podmioty z Wg MZ-Ol Prowadzenie monitoringu 

siatki bezpiecze11stwa 
2. Przyjęcie informacji a wystąpieniu awarii w sieci gazowej oraz Wójt PCZK/Operator Wg MZ-Ol Prowadzenie monitoringu 

przewidywanym terminie wznowienia dostaw systemu przesyłowego 
3. Przekazanie do podmiotów z siatki bezpiecze11stwa informacji o Wójt PCZ

K

JOperator Wg MZ-02 Ostrzeganie i informowanie ludności 
przerwie w dostawie gazu systemu przesyłowego Wg procedur operatora 

4. Podanie komunikatu o przerwie w dostawie gazu dla ludności Wójt PCZK/Operator Wg MZ-02 Ostrzeganie i informowanie ludności 
systemu Wg procedur operatora 
przesylowego/JST 

5. Zapewnienie obiegu informacji z podmiotami z siatki Wójt PCZK/Operator Wg MZ-02 i MZ-08 
bezpieczeństwa 1i ludnością systemu 

przesyłowego/ J ST 
6. Monitorowanie zasięgu awarii i jej skutków dla ludności i Wójt PCZK/Podmioty z Wg MZ-Ol 

infrastruktury siatki 
bezpiecze11stwa/JST 

7. Proces oceniania i dokumentowania szkód Wójt PCZK/Podmioty z Wg MZ-13 i procedur podmiotów z siatki bezpieczeństwa 
siatki bezpieczeństwa 
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VI. Budżet zadania: I Zadanie realizowane z budżetu podmiotów z siatki bezpieczel'lstwa

VI I. Podstawv nrawne dział , 

1. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 
2. Ustawa z dnia I O kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 
3. 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 
4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 20 I Or. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego 
5. Instrukcja ruchu i eksploatacji sieci przesyłowej określone przez operatora gazociągów przesyłowych 
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PROCEDURA REAGOWANIA KRYZYSOWEGO 

Treść zadania Postępowanie w przypadku wystąpienia awarii w systemie przesyłowym przetwórczym lub magazynowym ropy 

PRK-5.3 
naftowej lub paliwa oraz wprowadzania działa11 interwencyjnych na terenie gminy 

Koordynator Wójt Gminy Kaźmierz 
Wiodący Producenci, handlowcy przedsiębiorcy świadczący usługi magazynowania lub przesyłu oraz przedsiębiorcy, którym zlecono 

tworzenie i utrzymanie zapasów interwencyjnych 
Wspóldzialaj�lCY Podmioty ujęte w siatce bezpieczeństwa 

Wykonał: I Urząd Gminy w Kaźmierzu I Data opracowania:! 24.05.2019r. I Data aktualizac_ji:I

I. Wejście: Trudności w zaopatrzeniu w paliwa negatywnie oddziaływujące na funkcjonowanie województwa, gospodarkę, ochronę życia i zdrowia oraz bezpieczeństwo obywateli. 

II. 

Ul. 

IV. 

Wyjście: Zniesienie ograniczeń w zakresie obrotu paliwami i zmniejszenie zużycia paliw 

Cel zadania (opcjonalnie mierniki): Wprowadzenie działai'l interwencyjnych na terenie województwa wielkopolskiego w sytuacji wystąpienia zagrożenia bezpieczel'1stwa 
paliwowego państwa oraz konieczności wypełnienia przez RP zobowiązaó międzynarodowych dotyczących zabezpieczenia rynku ropy 
naftowej lub rynku paliw. 

Warunki realizacji zadania: 
I. Wprowadzenie działa11 interwencyjnych przyczynia się do zapobieżenia rozprzestrzeniania się kryzysu, ograniczenia jego rozmiarów i skali
negatywnych następstw.
2. Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłem lub dystrybucją paliw lub energii, magazynowaniu paliw gazowych, w tym skroplonego
gazu ziemnego, skraplaniem gazu ziemnego lub regazyfikacją skroplonego gazu ziemnego jest obowiązane utrzymać zdolność urządzeó, instalacji i
sieci do realizacji zaopatrzenia w te paliwa lub energię w sposób ciągły i niezawodny, przy zachowaniu obowiązujących wymagaó jakościowych.

V. Przebieg/koncepcja działania

Lp. Czynności do wykonania Realizu iacv Uwagi 
I. Monitorowanie sytuacji. Stwierdzenie wystąpienia zagrożenia WÓJT GZZK /Podmioty Wg MZ-Ol Prowadzenie monitoringu 

z siatki bezpieczeństwa Wg procedur podmiotów 
2. Zwołanie posiedzenia GZZK Wójt Wg MZ-03 Zwołanie posiedzenia Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 
3. Wniosek do Wojewody o uruchomienie rezerw strategicznych Wójt Wg MZ-06 Wniosek o uruchomienie rezerw strategicznych 
4. Przekazanie do publicznej wiadomości aktów pranych GZZK/Media/Gm ina Wg MZ-09 i MZ-08 komunikacja społeczna z ludnością i podmiotami 

korzystającymi z ropy naftowej i jej pochodnych 
5. Proces oceniania i dokumentowania szkód Wójt /Podmioty z siatki WgMZ-13 

bezpieczeóstwa 

VI. Budżet zadania: I Zadanie realizowane w ramach budżetu producentów, handlowców, przedsiębiorców świadczących usługi magazynowania lub przesyłu oraz przedsiębiorcy, którym
zlecono tworzenie i utrzymanie zapasów interwencyjnych. 
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VII. Podstawy prnwne dziala11:

l. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym

2. Ustawa z dnia 1 O kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne

3. Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postepowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego
pat'lstwa i zakłóce11 na rynku naftowym

4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowego sposobu obniżania ilości zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw

5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie organów uprawnionych do wydawania odbiorcom upoważnień do zakupu paliw oraz wzorów tych
upoważnień

6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 marca 20 I Or. zmieniające rozporządzenie w sprawie organów uprawnionych do wydawania odbiorcom upoważnień do zakupu paliw
oraz wzorów tych upoważniet'l '

7. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowego wykazu surowców oraz produktów naftowych objętych systemem zapasów interwencyjnych 
oraz wykazu paliw stanowiących podstawę do wyliczenia opłaty zapasowej 
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PROCEDURA REAGOWANIA KRYZYSOWEGO 

Treść zadania Postępowanie w przypadku wprowadzenia ogranicze11 w dostarczaniu i poborze ciepła 

PRK-5.4 
Koordynator Wójt Gminy Kaźmierz 
Wiodący Operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego lub systemu połączonego elektroenergetycznego wykonującego 

działalność gospodarczą w zakresie zaopatrzenia w ciepło/ Administrator kotłowni 
Współdziałający Podmioty ujęte w siatce bezpieczeństwa 

Wykonał: I Urząd Gminy w Kaźmierzu I Data opracowania: 124.05.20 l 9r I Data aktualizacji: I 

I. Wejście:
Wystąpienie awarii w sieci ciepłowniczej lub wprowadzenie ograniczeń w dostawie i poborze ciepła. 

Il. Wyjście: 
Przywrócenie dostaw ciepła lub wprowadzenia ograniczeń w dostawie i poborze ciepła. 

III. Cel zadania (opcjonalnie mierniki):
Koordynacja działań służb, inspekcji i straży w sytuacji wystąpienia awarii lub podczas wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu i poborze 

ciepła, związanych z wystąpieniem przerw w systemie ciepłowniczym na terenie województwa, które mogą wpłynąć na zagrożenie 
bezp_iecze11stwa osób. 

IV. Warunki realizacji zadania:
I. Wprowadzenie ograniczeń może przyczynić się do zapobieżenia rozprzestrzenianiu się sytuacji kryzysowej, ograniczenia jej rozmiarów i skali
negatywnych następstw.
2. Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące dzialalność gospodarczą w zakresie zaopatrzenia w ciepło jest obowiązane utrzymać zdolność
urząclze11, instalacji i sieci do realizacji zaopatrzenia w ciepło w sposób ciągły i niezawodny, przy zachowaniu obowiązujących wymagań
jakościowych.
3. W przypadku powstania zagrożenia bezpieczeóstwa dostaw energii elektrycznej, operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego lub
systemu połączonego elektroenergetycznego w zakresie swojej działalności może wprowadzić ograniczenia w dostarczaniu i poborze ciepła.
4. Wystąpienie awarii systemu zaopatrywania w ciepło.
5. Wprowadzenie ogranicze11 w dostępie do surowców służących do produkcji ciepła.

V. Przebieg/koncepcja działania

Lp. Czynności do wykonania Realizuiacy Uwagi 

1. Monitorowanie zagrożenia. Stwierdzenie wystąpienia Wójt Wg MZ-Ol Prowadzenie monitoringu 
2. Zapewnienie przepływu informacji do podmiotów z siatki Wójt Wg MZ-08 Prowadzenie komunikacji społecznej 

bezpieczeństwa 
3. Zwołanie posiedzenia GZZK Wójt Wg MZ-03 Zwołanie posiedzenia Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 
4. Przekazanie do publicznej wiadomości rozporządze11 w zakresie Wójt/ GZZK Opcja działania - w zależności od nasilenia zagrożenia - może być wprowadzone 

ograniczeń i ich odwołanie ograniczenie w dostarczaniu ciepła 
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VI. Budżet zadania: I Zadanie realizowane w ramach budżetu operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego lub systemu połączonego elektroenergetycznego wykonującego
działalność gospodarczą w zakresie zaopatrzenia w ciepło. 

VII. Podstawv prawne dział '

1. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu luyzysowym 
2. Ustawa z dnia I O kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 
3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze 

energii elektrycznej i ciepła 
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PROCEDURA REAGOWANIA KRYZYSOWEGO 

PRK-5.5 
Treść zadania Postepowanie w przypadku wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę pitną na obszarze gininy 
Koordynator Wójt Gminy Kaźmierz 
Wiodący Podmioty zaopatrujące w wodę pitną 
Wspóldzialaiacy Podmioty ujęte w siatce bezpiecze11stwa 

Wykonał: I Urząd Gmi.ny w Kaźmierzu I Data opracowania:! 24.05.2019r. I Data aktualizacji: I 

I. Wejście:

11. 

III. 

IV. 

Wyjście: 

Wystąpienie zdarzenia uniemożliwiającego bieżące zaopatrywanie w wodę mieszka11ców Gminy Kaźmierz. 

Przywrócenie normalnego poziomu dostaw wody mieszkańcom 

Cel zadania (opcjonalnie mierniki): 

Warunki realizacji zadania: 

Przygotowanie mechanizmu sprawnej koordynacji dziala11 w przypadku wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę na 
obszarze gminy 

1. Wystąpienie masowej awarii wodociągu, skażenia ujęcia wody, długotrwałego braku zasilania kluczowych elementów systemu wodno
kanalizacyjnego.
2. Zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy.
3. Rola starosty podczas zdarzenia będzie polegała przede wszystkim na koordynacji działań wszystkich słuib, inspekcji i straży, jednostek
organizacyjnych oraz innych podmiotów, które będą zaangażowane w działania.
4. Istnieje bardzo małe prawdopodobie11stwo wystąpienia zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu zaopatrzenia w wodę na obszarze gminy.
5. Podmioty zaopatrujące w wodę, to przede wszystkim spółki kapitałowe, których rejon odpowiedzialności obejmuje j obszar jednej gminy. W
takich okolicznościach zasięg zdarzenia powodującego załamanie się systemu zaopatrywania w wodę może obejmować obszar jednej gminy.

V. Przebieg/koncepcja działania

Lp. Czynności do wykonania Realizujący Uwagi 
I. Moni.torowanie sytuacji. Stwierdzenie wystąpienia zagrożenia , WOJT Wg MZ-Ol Monitorowanie sytuacji 

które utrudnia lub uniemożliwia zaopatrzenie w wodę pitną 
2. Zapewnienie przepływu informacji do podmiotów z siatki WÓJT Wg MZ-02 lnfonnowanie ludności 

bezpieczeństwa Wg MZ-08 Prowadzenie komunikacji społecznej 
3. Koordynacja dziala11 podejmowanych przez stanowiska Urzędu Wójt Wg ustaleń z służbami, strażami i inspekcjami 

Gminy oraz służby, inspekcje i straże 
4. Zwołanie posiedzenia GZZK Wójt Wg MZ-03 Zwołanie posiedz.enia Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 
5. Koordynowanie procesu dystrybucji strategicznych rezerw wody Wójt Opcja działania -Wg MZ-09 przekazanie do publicznej wiadomości aktów prawnych, 

pitnej Koordynacja i nadzór nad działaniami służb i podmiotów z siatki bezpieczeństwa 
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VI. Budżet zadania: I W ramach budżetów zakładów produkujących wodę oraz budżetu gminy.

VII. Podstaw.Y_Q_rawne działań:
I. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 

2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
3. Ustawa z dnia 7 czer�vca 200 I r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 
4. I 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 
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PLAN LARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO GMINY KAŹM1L..1łZ 

PROCEDURA REAGOWANIA KRYZYSOWEGO 

PRK-6.1 
Treść zadania Postępowanie w przypadku wystąpienia pożaru przestrzenne12:o obszarów leśnych 
Koordynator Wójt Gminy Kaźmierz 
Wiodący Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach 
Współdziałający Podmioty ujęte w siatce bezpiecze1'lstwa 

Wykonał: I Urząd Gminy w Kaźmierzu I Data ooracowania:I 24.05.2019r.

I. Wejście: Wystąpienie pożaru wielkopowierzchniowego obszaru leśnego 

Il. Wyjście: I Zakończenie akcji ratowniczo-gaśniczej

II I.

IV. 

Cel zadania (opcjonalnie mierniki): 
Realizacja działai'l w związku z zaistnieniem sytuacji kryzysowej tj. pożaru przestrzennego lasu. 

I Data aktualizacii: I 

Warunki realizacji zadania: 
I. Możliwość nieprzewidywanej eskalacji zagrożenia, powodującej dużą liczbę poszkodowanych i znaczne straty w infrastrukturze oraz środowisku.
2. Służbą wiodącą w zakresie monitorowania zagrożenia oraz prowadzenie działai'l ratowniczo-gaśniczych jest PSP.

V. Przebieg/koncepcja działania

Lp. Czynności do wykonania Realizujący Uwagi 
1. Monitorowanie zagrożenia WÓJT /PSP/ Wg MZ-Ol Monitorowanie sytuacji. Nadleśnictwa wg własnych systemów 

Nadleśnictwo 
2. Przekazanie informacji do podmiotów z siatki bezpiecze1'tstwa o Nadleśnictwo/PSP/Wójt 

wystąpieniu zagrożenia pożaru wielkiego obszaru leśnego 
,., Monitorowanie zagrożenia, kierowanie akcją ratowniczą i bieżąca PSP/KSRG .J. 

analiza w celu propozycji działa11 
4. Alarmowanie, ostrzeganie i informowanie ludności Wójt/PCZK/PSP/ 
5. Organizacja ruchu drogowego Policja 
6. Zwołanie posiedzenia GZZK z udziałem nadleśnictwa Wójt 
7. Uruchomienie SZ RP PSP/Wojewoda 
8. Ocenianie i dokumentowanie szkód. Szacowanie strat Nadleśnictwo/ w 

/PSP/GZZK 

VI. Budżet zadania: I Zadanie realizowane w ramach budżetu podmiotów z siatki bezpieczet'tstwa.

vn. Pod 
" 

dział 
l. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 

2. Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach 
,., Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej .J. 

monitorowania i ostrzegania 
Wg MZ-02 Informowanie oraz wg procedur podmiotów z siatki bezpieczeństwa 

Wg procedur PSP 

Wg MZ-02 ostrzeganie i informowanie ludności 
Wg potrzeb i sieci dróg 
WG MZ-03 Zwołanie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 
Opcja działania- wg decyzji PSP i Wojewody 
Wg-MZ 13 oraz procedur podmiotów z siatki bezpieczeństwa 

4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego 
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PROCEDURA REAGOWANIA KRYZYSOWEGO 

PRK-7.1 
Treść zadania Postępowanie w przypadku zwalczania chorób zakaźnych zwierząt 
Koordynator Wójt/Starosta 
Wiodący Powiatowy Lekarz Weterynarii 
Współdziałający Podmioty ujęte w siatce bezpiecze1'lstwa 

Wykonał: I Urząd Gminy w Kaźmierzu I Data opracowania:I 24.05.2019r. I Data aktualizacji: I 

I. Wejście: I Wystąpienie ogniska choroby zakaźnej zwierząt 

Jl. Wyjście: Zlikwidowanie ogniska choroby zakaźnej zwierząt 

III. Cel zadania (opcjonalnie mierniki):

IV. Warunki realizacji zadania:

Przygotowanie mechanizmu sprawnego działania, w przypadku zagrożenia wystąpienia lub wystąpienia chorób zakaźnych zwierząt. 

1. W sytuacji wystąpienia ognisk choroby zakaźnej zwierząt może być realizowany WARIANT I lub WARIANT Il, w zależności od zasięgów
obszarów zapowietrzonego i zagrożonego - czyli zagrożenie może obejmować teren jednej lub kilku gmin, a nawet sięgać poza granice powiatu.
2. W WARIANCIE JII przewiduje się wykorzystanie „grzebowisk", w celu spalenia/grzebania padłych/uśpionych zwierząt, wymuszone
niedostatkiem mocy przerobowych zakładów utylizujących padlinę. Decyzja o zastosowaniu WARIANTU III powinna zapaść na posiedzeniu
PZZK.
3. Absencja pracowników biorących udział w działaniach, problemy z wymianą informacji, niewystarczające siły i środki, presja czasu.

V. Przebieg/koncepcja działania

Lp. Czynności do wykonania Realizujący Uwa2:i 
1. WARIANT I i li Monitorowanie sytuacji. Stwierdzenie WÓJT GZZK /PIW WG MZ-Ol Monitorowanie sytuacji. Stwierdzenie wystąpienia. Procedury PIW 

wystąpienia zagrożenia 
2. Wydanie rozporządzenia wprowadzającego nakazy i ograniczenia PIW Wg planów działania PIW 

związane ze zwalczaniem choroby zakaźnej oraz jego przekazanie
do pub! icznej informacji - w graniach gminy

3. Wydanie rozporządzenia wprowadzającego nakazy i ograniczenia Starosta Wg planów działania PIW/WIW 
związane ze zwalczaniem choroby zakaźnej oraz jego przekazanie
do publicznej informacji - obszar co najmniej dwóch gmin

4. Zwołanie GZZK Wójt Wg MZ-03 Zwołanie posiedzenia Gminnego zespohl Zarządzania Kryzysowego 
5. Wymiana informacji między podmiotami z siatki bezpiecze11stwa Podmioty z siatki Wg instrukcji podmiotów z siatki bezpieczeństwa 

bezpiecze11stwa 
6. Ocenianie i dokumentowanie szkód oraz ocena strat PIW/Wójt/GZZK Wg MZ-13 i procedur podmiotów z siatki bezpieczeństwa 
7. WARIANT III Wykorzystanie ,,grzebowisk'' w przypadku PIW w uzgodnieniu z Wg obowiązujących przepisów prawa 

niewystarczających mocy przerobowych zakładów utylizacyjnych Wójtem 
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VI. Budżet zadania: I Zadanie realizowane w ramach budżetu PIW

VI I. Podstawv nrawne dział· , 
. 

I. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym 
2. Ustawa z dnia I I marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt 
3. Ustawa z dnia 23 września 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt 
4. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie zakresu i warunków współpracy organów administracji rządowej i jednostek samorządu 

terytorialnego oraz innych podmiotów w tworzeniu planów gotowości zwalczania chorób zakaźnych zwierząt 
> 

5. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie sposobu i warunków wprowadzania czasowych zakazów opuszczania ogniska choroby zakaźnej 
zwierząt oraz czasowych ogranicze11 w ruchu osobowym lub pojazdów 

6. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia I O lutego 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu zwalczania pryszczycy 
7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie współpracy organów Inspekcji Weterynaryjnej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji 

Farmaceutycznej, Inspekcji Handlowej, Inspekcji Transportu Drogowego, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz jednostek samorządu terytorialnego przy 
zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, w tym chorób odzwierzęcych 

8. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia l 8 grudnia 2006 r. w sprawie zwalczania klasycznego pomoru świń 
9. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie środków podejmowanych w związku ze zwalczaniem u drobiu wysoce zjadliwej grypy ptaków

IO. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków 
11. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 6 mąja 20 I 5r w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń
12. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
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PROCEDURA REAGOWANIA KRYZYSOWEGO 

Treść zadania Postępowanie w podczas zwalczania chorób zakaźnych roślin 
Koordynator Wójt PRK-8.1 Wiodący Wielkopolski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa Oddział Szamotuły 
Współdziała iacy Podmioty ujęte w siatce bezpieczel'1stwa 

Wykonał: JUrząd Gminy w Kaźmierzu 

I. Wejście: I Stwierdzenie wystąpienia choroby zakaź:nej roślin 

II. Wyjście: I Zwalczenie choroby zakaźnej roślin

I Data ooracowania:I 24.05.2019r. I Data aktualizacii:J 

Ili. Cel zadania (opcjonalnie mierniki):
Koordynacja działań służb, straży, inspekcji oraz Urzędu Gminy w sytuacji wystąpienia chorób zakaźnych roślin 

IV. Warunki realizacji zadania:
Zaistnienie choroby roślin o dużym znaczeniu dla rnlnictwa w gminie 

V. Przebieg/koncepcja działania

Lp. Czynności do wykonania Realizujący Uwagi 
I. Monitorowanie sytuacji. Stwierdzenie wystąpienia zagrożenia. Inspekcja Ochrony Wg MZ-Ol Monitorowanie sytuacji 

Roślin i Nasiennictwa/w 
2. Prowadzenie działm'l mających na celu ograniczenie Inspekcja Ochrony Odpowiednio do rodzaju chorób wg przewidzianych procedur 

rozprzestrzeniania się / likwidację choroby Roślin i Nasiennictwa 
3. Wykonanie zabiegów zwalczających i ochronnych w lasach Nadleśnictwo W lasach będących własnością prywatną zabiegi mogą być wykonywane na 

zarządzenie Starosty 
4. Zwołania posiedzenia GZZK Wójt Wg MZ-03 Zwołanie posiedzenia GZZK 
5. Zapewnienie obiegu infonnacji. Nałożenie nakazów/zakazów GZZK/lnspekcja Wg MZ-02 i opcja dżiałania wg MZ-09 

Ochrony Roślin i 
Nasiennictwa 

6. Wycofanie z obrotu handlowego zarażonych produktów inspekcja Ochrony Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa/ PIS 
pochodzenia roślinnego Roślin i Nasiennictwa/ 

PIS 
7. Zebranie informacji od uczestników procedury o zakończeniu Podmioty z siatki Wg MZ-08 prowadzenje wymiany informacji 

zabiegów bezpieczeóstwa 

VI. Budżet zadania: I W przypadku szczególnego zagrożenia lub w przypadku wystąpienia choroby zakaźnej, który nie występował dotychczas na terytorium RP, a który może
spowodować znaczne lub całkowite zniszczenie roślin, produktów roślinnych, koszty zwalczania lub zapobiegania chorobom szkodliwym wśród roślin (na wniosek 
posiadacza roślin) pokrywane są w całości lub w części z budżetu pa11stwa - Decyzja Głównego Inspektora, zaopiniowana przez Wojewódzkiego Inspektora, o 
całkowitym/częściowym pokryciu kosztów z budżetu państwa lub o przyznaniu odszkodowania. 
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VII. Pod dział 

I. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 

2 Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin 
.., Ustawa z dnia 18 kivietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej .,_

4. Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach 
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PRK-9.1 
Treść zadania 

Koordynator 
Wiodący 
Współdziałający 

Wykonał: I Urząd Gminy w Kaźmierzu 
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PLAN :C..'"'RZĄDZANIA KRYZYSOWEGO GMINY KAŹMh„...tZ 

PROCEDURA REAGOWANIA KRYZYSOWEGO 

Postępowanie w przypadku wystąpienia wypadku lotniczego 
Wójt 
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej 
Podmioty ujęte w siatce bezpieczeństwa 

I Data opracowania: I 24.05.20 l 9r. I Data aktualizacji: I 

I. Wejście: I Wypadek/katastrofa z udziałem statku powietrznego 

Jl. Wyjście: I Zakończenie działań ratowniczych 

Ili. Cel zadania (opcjonalnie mierniki): 
Koordynacja działm1 służb, straży, inspekcji oraz Urzędu Gminy w przypadku wystąpienia wypadku lotniczego. 

IV. Warunki realizacji zadania:
I. Za wypadek lotni czy uważa się zdarzenie, o którym mowa w art. 134 ust. 2 ustawy z 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze.
2. Wystąpienie wypadku lotniczego z jednoczesną akcją poszukiwawczo-ratowniczą, którego skutki będą wypełniały definicje sytuacji kryzysowej z
ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

V. Przebieg/koncepcja działania

Lp. Czynności do wykonania Realizujący Uwa2i 

l. Monitorowanie sytuacji. Stwierdzenie wystąpienia Wójt Wg MZ-Ol Monitorowanie sytuacji. Otrzymanie informacji o zdarzeniu. 
wypadku/katastrofy samolotu 

2. Działania ratownicze PSP/Policja/PRM Wg procedur służb i straży 
,., Koordynacja działań w przypadku wypadku masowego Wójt Wg MZ-08 prowadzenie przepływu informacji i koordynacja działat'l .). 

4. ldentyfikacja osób uratowanych i zwłok, poszukiwanie PRM/Policja Wg procedur służb i straży 
zaginionych

5. Zwołanie GZZK Wójt Wg MZ-03 
'6. Koordynacja działań logistycznych ,v zakresie transportu i Wójt Zapewnienie transportu, noclegu, wyżywienia dla osób poszkodowanych i w razie 

zakwaterowania potrzeby służb biorących udział w akcji ratowniczej 
7. Organizacja wsparcia psychologicznego dla poszkodowanych Wójt/PCPR Wg MZ-11 Koordynacja systemu wsparcia psychologicznego na miejscu katastrofy 

8. Zebranie informacji od podmiotów ratowniczych o zako11czeniu Podmioty z siatki 
działań bezp iecze.ństwa/W ójt/GZZK 

VI. Budżet zadania: I Budżet zadania w ramach budżetów poszczególnych służb.

i w miejscach udzielania pomocy 
Ocen zdarzenia i działań wszystkich podmiotów 
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vn. Podst dział 

6. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym

7. Ustawa z dnia 2 lipca 2002 r. Prawo lotnicze

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 3 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wypadków i incydentów lotniczych 

9. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie lotów próbnych i akrobacyjnych oraz pokazów lotniczych 

10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14kwietnia2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie lotów próbnych i akrobacyjnych oraz pokazów lotniczych 

11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania lotów 
międzynarodowych z materiałami niebezpiecznymi 
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PROCEDURA REAGOWANIA KRYZYSOWEGO 

PRK-9.2 
Treść zadania Postępowanie w przypadku wystąpienia wypadku kolejowego lub poważnego wypadku kolejowego 
Koordynator Wójt 
Wiodący Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej 
Współdziałający Podmioty ujęte w siatce bezpiecze!'1stwa 

Wykonał: I Urząd Gminy w Kaźmierzu I Data opracowania: I 24.05.20 l 9r. I Data aktualizacji: I 

I. Wejście:
Wystąpienie wypadku i poważnego wypadku kolejowego, którego skutki mogą stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi oraz środowiska jak również liczba ofiar 

li. Wyjście: I Zakończenie akcji ratowniczej

III. Cel zadania (opcjonalnie mierniki):
Koordynacja działa11 służb, straży, inspekcji oraz Urząd Gminy w przypadku wystąpienia wypadku kolejowego. 

IV. Warunki realizacji zadania:
I. Za wypadek i poważny wypadek na kolei uważa się zdarzenie, o którym mowa w art. 4 pkt 45 i 46 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie
kolejowym.
2. Nit:; przy każdym wypadku, poważnym wypadku czy incydencie na obiektach kolejowych będzie miała zastosowanie niniejsza procedura.
3. Wypadek kolejowy, którego skutki będą wypełniały definicje sytuacji kryzysowej z ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

V. Przebieg/koncepcja działania

Lp. Czynności do wykonailia Realizujący Uwagi 
1. Monitorowanie sytuacji. Stwierdzenie wystąpienia zdarzenia, Wójt/podmioty z siatki Wg MZ-Ol Prowadzenie monitoringu 

którego skutki stanowią zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi oraz bezpiecze11stwa Przewoźnik/podmioty z siatki bezpieczeństwa 
środowiska, gdzie jest wymagana interwencja PRM i PSP 

2. Przekazanie informacji do podmiotów z siatki bezpieczeństwa o Wójt/podmioty Wg MZ-02 Alarmowanie, ostrzeganie i informowanie 
zdarzeniu monitorujące ruch Według własnych systemów przewoźnik kolejowy 

kolejowy/podmioty z ' 

siatki bezpieczeństwa 
3. Zamkniecie szlaku kolejowego łącznie z wyłączeniem trakcji Przewoźnik kolejowy Wg własnych procedur 
4. Koordynacja działań systemu PRM przy zdarzeniach masowych, Wójt/Podmioty z siatki Działania wspierające dla podmiotów ratowniczych 

ewentualnie ewakuacja okolicznej ludności ze względu na bezpiecze11stwa 
zagrożenie 

5. Działania ratownicze i poszukiwawcze na miejscu zdarzenia PSP/Policja /PRM Wg własnych procedur 
6. Zwołanie posiedzenia GZZK Wójt Wg MZ-03 Zwołanie posiedzenia GZZK 
7. Koordynacja działań logistycznych dla ofiar i poszkodowanych Wójt Wsparcie logistyczne według potrzeb wynikających z bieżącego monitoringu 
8. Organizacja wsparcia psychologicznego dla poszkodowanych Wójt Wg MA-11 Koordynacja systemu wsparcia psychologicznego 
9. Zebrąnie informacji od uczestników procedury o zdarzeniu Podmioty z siatki Wg procedur podmiotów z siatki bezpieczeństwa i Wg MZ-13 ocenianie i 

bezpieczeństwa dokumentowanie szkód 
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VI. Budżet zadania: j Zadanie realizowane w ramach budżetu podmiotów z siatki bezpieczeństwa.

VII. Podst dział 

l. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 
2. Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym 
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa ż dnia l 6 marca 2016 r. w sprawie poważnych wypadków, wypadków i incydentów w transporcie kolejowym 
4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie wykazu linii kolejowych o znaczeniu państwowym 
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PROCEDURA REAGOWANIA KRYZYSOWEGO 

PRK-9.3 
Treść zadania Postępowanie w przypadku wystąpienia katastrofy drogowej 
Koordynator Wójt Gminy 
Wiodący Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej 
W Stlóldzia la i ący Podmioty ujęte w siatce bezpieczeństwa 

Wykonał: I Urząd Gminy w Kaźmierzu I Data opracowania:! 24.05.20 l 9r. I Data aktualizacji: I 

I. Wejście: Wystąpienie zdarzenia, którego skutki mogą stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi oraz środowiska, a ewentualna liczba ofiar wśród ludzi będzie wymagała 
interwencji LKRM. 

U. Wyjście: I Zakończenie działal'I ratowniczych

Ili. 

IV. 

Cel zadania (opcjonalnie mierniki): Koordynacja działa11 służb, straży, inspekcji oraz Urzędu Gminy w_ przypadku wystąpienia katastrofy drogowej. 

Warunki realizacji zadania:
1. Wypadek, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących

w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój
zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
2. Katastrofą w komunikacji jest taka sytuacja, która w sposób nagły i groźny zakłóca przebieg ruchu lądowego, wodnego lub powietrznego, w
wyniku, którego powstają na przykład obrażenia ciała., ale jednocześnie zostało zagrożone życie lub zdrowie wielu osób albo mienie w wielkich
rozmiarach
3. Nie przy każdym wypadku będzie miała zastosowanie niniejsza procedura.
4. Katastrofa w ruchu lądowym, której skutki będą wypełniały definicje sytuacji kryzysowej z ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

V. Przebieg/koncepcja działania

Lp. Czynności do wykonania Realizujący Uwa!!:i 
1. Monitorowanie sytuacji. Stwierdzenie wystąpienia zdarzenia, Wójt/Podmioty z siatki Wg MZ-01 Monitorowanie sytuacji. 

którego skutki stanowią zagrożenie dla życia i zdrowia oraz bezpiecze11stwa Wg procedur służb 
środowiska dotyczące zdarze11 masowych i wymagają działania 
PRM i innych podmiotów 

2. Przekazanie informacji o zdarzeniu do podmiotów z siatki Wójt Wg MZ-02 alarmowanie i informowanie 
bezpieczeństwa 

,., Koordynacja działm'l systemu PRM ewentualnie ewakuacja PSP/Policja Wg procedur służb .), 

ludności dla zdarzeJ'1 masowych 
4. Działania ratownicze podmiotów z siatki bezpiecze11stwa PSP/PRM Wg procedur służb 
5. Zwołanie posiedzenia GZZK I Wójt Wg MZ-03 Zwołanie posiedzenia GZZK 
6. Organizacja wsparcia psychologicznego dla poszkodowanych Wójt Wg MZ-11 Koordynacja systemu wsparcia psychologicznego 
7. Zebranie informacji od uczestników procedury po zakoóczeniu Wójt/Podmioty z siatki WG MZ-08 prowadzenie komunikacji społecznej 

działa6 bezpiecze11stwa 
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VI. Budżet zadania: I Zadanie realizowane w ramach prowadzonych dziala1'1 ratowniczych i z budżetu służ ratowniczych. Finansowanie odbudowy infrastruktury odbywa się w ramach
budżetu zarządców dróg. 

VII. Podstawy nrawne działań:
I. I Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym

2. I Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
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PROCEDURA REAGOWANIA KRYZYSOWEGO 

PRK-10.1 
Treść zadania Postępowanie w przypadku wystąpienia katastrofy budowlanej 
Koordynator Wójt 
Wiodący Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej 
Współdziałający Podmioty ujęte w siatce bezpieczeństwa 

Wykonał: I Urząd Gminy w Kaźmierzu I Data opracowania:l 24.05.2019r.

I. Wejście: Wystąpienie katastrofy budowlanej 

Wyjście: Zako11czenie dzialm1 ratownicz1ch II.

Ili. 

IV. 

Cel zadania (opcjonalnie mierniki): Koordynacja działań służb, straży, inspekcji w przypadku wystąpienia katastrofy budowlanej. 

Warunki realizacji zadania: l. Nie przy każdym wypadku budowlanym będzie miała zastosowanie niniejsza procedura.

I Data aktualizacji: I 

2. Za katastrofę budowlaną uważa się zdarzenie, o którym mowa w art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
3. Wystąpienie katastrofy budowlanej z jednoczesną akcją poszukiwawczo-ratowniczą, którego skutki będą wypełniały definicje sytuacji kryzysowej
z ustawy o zarządzaniu kryzysowym

V. Przebieg/koncepcja działania

Lp. Czynności do wykonania 
1. Monitorowanie sytuacji. Stwierdzenie wystąpienia zdarzenia, 

którego skutki stanowią zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi oraz 
środowiska, a liczba ofiar wymaga działania PRM i innych służb 

2. Przekazanie do podmiotów z siatki bezpiecze11stwa informacji o 
zdarzeniu. Prowadzenie clziala11 ratowniczych 

.., Koordynacja działań systemu PRM przewidzianych do zdarzeń -'· 

masowych 
4. Prowadzenie dziala11 mających na celu ograniczenie skutków 

katastrofy budowlanej 
5. Zwołanie posiedzenia GZZK 
6. Zebranie informacji od uczestników procedury o zako11czeniu 

działa11 

Realizujący 
WÓJT /Pod1i1ioty z siatki 
bezpiecze11stwa 

Wójt /PSP/PRM 

Wójt/PRM/PSP/Policja 

PSP/Policja/ !NB 

Wójt 
Wójt/Podmioty z siatki 
bezpieczeństwa 

Vl. Budżet zadania: I Zadanie realizowane z budżetu podmiotów ujętych w siatce bezpieczeństwa. 

VI I. Podstawy prawne dział· · 
1. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane 

Uwa2:i 
Wg MZ-Ol Prowadzenie monitoringu 

Wg MZ-02 Alarmowanie, ostrzeganie i informowanie 
Wg procedur ratowniczych podmiotów 
We współpracy podmiotów z siatki bezpieczeństwa 

Wg procedur służb i inspekcji 

Wg MZ-03 Zwołanie posiedzenia zespołu 
Wg MZ-08 prowadzenie komunikacji i wymiany informacji 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
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PROCEDURA REAGOWANIA KRYZYSOWEGO 

PRK-11.1 
Treść zadania Postępowanie w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego spowodowanego awarią elektrowni atomowej 
Koordynator Wójt 
Wiodący Powiatowy Pa1'1stwowy Inspektor Sanitarny 
Współdziałający Podmioty ujęte w siatce bezpiecze1'1stwa 

Wykonał: I Urząd Gminy w Kaźmierzu I Data opracowania:! 24.05.2019r. I Data aktualizacji: I 

II. 

III. 

IV. 

I. Wejście:

Wyjście: 

Otrzymanie informacji od WCZK w Poznaniu/PCK w Szamotułach o wystąpieniu zagrożenia skażeniem lub skażenia promieniotwórczego, a tym samym możliwości 
przekroczenia poziomów interwencyjnych. 

Zako1'1czenie działat'I interwencyjnych 

Cel zadania (opcjonalnie mierniki): Ochrona ludności przed skutkami przekroczenia poziomów interwencyjnych. 

Warunki realizacji zadania: I. Działania interwencyjne mogą być prowadzone w sytuacji wystąpienia zagrożenia skażeniem lub skażenia promieniotwórczego.
2. Zagrożenie skażeniem lub skażenie promieniotwórcze terenu gminy może nastąpić w wyniku awarii obiektów energetyki jądrowej poza
granicami Polski.
3. Wystąpienie żdarzenia radiacyjnego o skali krajowej, którego skutki będą wypełniały definicje sytuacji kryzysowej z ustawy o zarządzaniu
kryzysowym.
4. W zależności od zaistniałej sytuacji, rodzaj działat'I interwencyjnych będzie wprowadzony rozporządzeniem wojewody bądź Rady Ministrów z
nakazem natychmiastowej realizacji.
5. Działaniami interwencyjnymi które mogą być zastosowane w sytuacji wystąpienia zagrożenia skażeniem lub skażenia promieniotwórczego
najprawdopodobniej będą:
- (Wariant I) wprowadzenie dziala11 interwenc�jnych
-( Wariant 11) nakaz pozostania w pornieszczen\acb zamkniętych,
- ( Wariant Il1 )podanie preparatów ze stabilnym jodem,
- ( Wariant IV )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.
6. Zdarzenie radiacyjne powodujące zagrożenie jednostki organizacyjnej, województwa albo kraju wymaga podjęcia stosownych działań
interwencyjnych określonych odpowiednio w zakładowym, wojewódzkim albo krajowym planie postępowania awaryjnego.
7. Podczas zdarzenia radiacyjnego powodującego zagrożenie o zasięgu wojewódzkim akcją likwidacji zagrożenia i usuwania skutków zdarzenia
kieruje wojewoda we wspórpracy z pai'lstwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym.
8. Podczas zdarzenia radiacyjnego powodującego zagrożenie o zasięgu krajowym akcją likwidacji zagrożenia i usuwania skutków zdarzenia kieruje
minister właściwy do spraw wewnętrznych przy pomocy Prezesa PAA.
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V. Przebieg/koncepcja działania

Lp. Czynności do wykonania 
l. Wariant I - wprowadzenie działa11 interwencyjnych

2. Monitorowanie sytuacji. Stwierdzenie wystąpienia zagrożenia

3. Powzięcie informacji od Prezesa PAA, po wystąpieniu zdarzenia
radiacyjnego powodującego zagrożenie o zasięgu krajowym

4. lnformowanie społecze11stwa
5. Zwołanie posiedzenia GZZK
6. Rozpowszechnienie rozporządzen·ia Rady Ministrów o

wprowadzeni u działań interwencyjnych
7. Wariant II - Nakaz pozostania w pomieszczeniach zamkniętych
8. Informowanie społeczeństwa o wprowadzonym nakazie

9. Wsparcie ludności w aspekcie zaopatrzenia w leki, niezbędne '

artykuły żywnościowe i wodę 
10. Zapewnienie pomocy medycznej 
11. Wariant III - podanie preparatów ze stabilnym jodem 
12. Powiadomienie podmiotów/osób wyznaczonych do odbioru 

preparatów jodowych ze składnicy 
13. Powiadomienie Urzędu Gminy o lfonieczności uruchomienia 

punktów dystrybucji preparatów jodowych 
14. Dystrybucja preparatów w punktach na terenie gminy 
15. Raportowanie przez Wójta do Starosty o przebiegu dziala11 
16. Wariant IV - Zakaz lub ograniczenie spożywania skażonej 

żywności i wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i zwierzęta, 
a także wypasu zwierząt 

17. Zakaz lub ograniczenie spożywania skażonej żywności i wody do 
spożycia przez ludzi i zwierzęta, a także wypasu zwierząt 

18. Udostępnienie nieskażonych środków żywności i wody dla 
zwierząt 

19. Nadzór nad przestrzeganiem zakazu wypasu zwierząt na skażonych 
pastwiskach 

VI. Budżet zadania: I Zadanie realizowane z budżetu Wojewody

VII. Podstawy prawne dział· '
I. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 

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

Realizujący Uwa2i 

Wójt/Podmioty z siatki Wg MZ-Ol Monitorowanie 
bezpiecze11stwa 
Wójt/PIS Wg MZ-Ol Monitorowanie 

Wójt/Media Wg MZ-02 Alarmowanie, ostrzeganie i informowanie 
Wójt Wg MZ-03 Zwołanie posiedzenia 
PCZK/Wójt/Media Wg MZ-09 Przekazanie do publicznej wiadomości aktów prawnych/ w sposób 

zwyczajowo przyjęty 

Wójt /Media Wg MZ-09 Przekazanie do publicznej wiadomości aktów prawnych/ w sposób 
zwyczajowo przyjęty 

Wójt/Podmioty z siatki Wg procedur i planów podmiotów z siatki bezpieczeństwa 
bezpiecze11stwa 
PRM Wg procedur PRM 

Wójt/PIS Wg procedur przy pomocy dostępnych środków łączności 

Wójt/PIS Wg procedur przy pomocy dostępnych środków łączności 

Wójt/PRM Wg przyjętej procedury 
Wójt / GZZK Wg MZ-08 i bieżących potrzeb 

PIS/GZZK/Gmina Wg procedur i planów podmiotów z siatki bezpieczeństwa 

Wójt I Podmioty z siatki Wg przyjętych planów I 

bezpieczeństwa 
Wójt/PL W Wg przyjętych planów 

' 

3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizującego 
4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie planów postępowania awaryjnego w przypadku zdarzeń radiacyjnych 
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PROCEDURA REAGOWANIA KRYZYSOWEGO 

PRK-11.2 
Treść zadania Postępowanie w przypadku zdarzenia z niekontrolowanym źródłem promieniotwórczym 
Koordynator Wójt 
WiolhJcy Pa11stwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 
Współdziałający Podmioty ujęte w siatce bezpiecze11stwa 

Wykonał: I Urząd Gminy w Kaźmierzu I Data opracowania:! 24.O5.2O19r. I Data aktualizacji: I 

l. Wejście: Informacja zdarzenia

n. 

II I. 

IV. 

Wyjście: Zakończenie działania i unieszkodliwienie źródła _promieniowania 

Cel zadania (opcjonalnie mierniki): Zapewnienie bezpiecze11stwa ludności narażonej na promieniowanie pochodzące ze skradzionego/znalezionego źródła oraz 
unieszkodliwienie źródła zagrożenia. 

Warunki realizacji zadania: 
1. Ujawnienie przez służby zdarzenia z niekontrolowanym źródłem promieniotwórczym.
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny kieruje działaniami ratowniczymi, w przypadku:
- zdarzenia radiacyjnego powodującego zagrożenie publiczne o zasięgu wojewódzkim,
- stwierdzenia podwyższonego poziomu mocy dawki promieniowania jonizującego lub wystąpienia skażeń promieniotwórczych, w tym
spowodowanych aktem terroru,
- znalezienia porzuconej substancji promieniotwórczej, w tym źródła niekontrolowanego,
- zdarzenia rad'iacyjnego spowodowanego przez nieznanego sprawcę.
3. Działaniami interwencyjnymi podejmowanymi przez Starostę w ww. sytuacjach mogą być:
- ewakuacja,
- nakaz pozostania w pomieszczeniach zamkniętych,
- czasowe _przesiedlenie ludności.

V. Przebieg/koncepcja działania

Lp. Czynności do wykonania Realizujący Uwa2:i 
I. Monitorowanie sytuacji. Wójt/Podn'iioty z siatki Wg MZ-Ol Monitorowanie 

bezpieczefotwa 
2. Przyjęcie informacji o ujawnieniu zdarzenia radiacyjnego. Wójt/PIS Wg MZ-Ol Monitorowanie i procedui· PIS 

Stwierdzenie zdarzenia 
3. Zapewnienie obiegu informacji Wójt/Podmioty z siatki Wg MZ-O2 Alarmowanie, ostrzeganie i informowanie 

bezpiecze.ństwa 
4. Zwołanie GZZK Wójt WG MZ-O3 Zwołanie posiedzenia 
5. Działania PRM PRM/PIS Wg procedur i planów 
6. Ewakuacja ludności ze strefy zagrożenia. Zabezpieczenia terenu Policja/PSP/Wójt Wg procedur i decyzji PIS 
7. Informowanie ludności z strefy bezpośrednio sąsiadującej do strefy Wójt/Policja Wg MZ-O2 informowanie i ostrzeganie oraz dostępne kanały informacji 

zagrożenia 
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Czynności do wykonania I Realizujący 
Udzielanie pomocy medycznej i wykonywanie badaó PRM Wg procedur 
specjalistycznych osobom poszkodowanym i zagrożonym. 

Uwagi 

9. Monitorowanie działm'l GZZK/P[S/Podmioty z Wg MZ-O I i procedur z podmiotów siatki bezpieczeństwa 

VI. Budżet zadania:

VI I. Pod 

1. Zadanie realizowane z budżetu paóstwa

d "

1. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 
2. Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe 

siatki bezpieczeóstwa 

3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie odpadów promieniotwórczych i wypalonego paliwa jądrowego 
4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie planów postępowania awaryjnego w przypadku zdarzeń radiacyjnych 
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Treść zadania 

PRK-11.3 Koordynator 
Wiodący 
WsDóldzialający 

Wvkonal: I Urząd Gminy w Kaźmierzu

1. Wejście:

11. Wyjście:

III. Cel zadania (opcjonalnie mierniki):

IV. Warunki realizacji zadania:

V. Przebieg/koncepcja działania

Lp. Czynności do wykonania 
I. 

2. 
.). 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

/----. 

PLAN LARZĄDZANIA' KRYZYSOWEGO GMINY KAŹM1 .... .U 

PROCEDURA REAGOWANIA KRYZYSOWEGO 

Postępowanie w przypadku sygnalizacji przekroczenia tła promieniowania na bramce radiometrycznej w zakładzie 
utylizacji odpadów- aktualnie nie dotyczy Gminy Kaźmierz 

I Data onracowania:1 24.05.2019r I Data aktualizacii:I 

Realizujący Uwa2:i 
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VI. Budżet zadania: I 1. Zadanie realizowane z budżetu pa11stwa.

VI I. Podstawy prawne dział· ' 

L Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 
2. Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe 
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 
4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia l 8 stycznia 2005 r. w sprawie planów postępowania awaryjnego w przypadku zdarzeń racjiacyjnych 
5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich 

rodzajów ekspozycji medycznej 
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PROCEDURA REAGOWANIA KRYZYSOWEGO 

PRK-12.1 
Treść zadania · Postępowanie w przypadku wystąpienia zdarzenia terrorystycznego
Koordynator Wójt Gminy 
Wiodący Podmioty zgodnie z siatką bezpiecze11stwa 
Ws1Jóldzialający Podmioty ujęte w siatce bezpiecze!'istwa 

Wykonał: I Urząd Gminy w Kaźmierzu

I. Wejście: Otrzymanie infonnacji o zdarzeniu tenorystycznego 

II. Wyjście: Ustanie zagrożenia dla bezpieczeóstwa publicznego 

Ili. Cel zadania (opcjonalnie mierniki): 

I Data opracowania:! 

Zapewnienia udzielenia pomocy poszkodowanym i likwidacja skutków zdarzenia 

IV. 

25.05.2019r. 

Warunki realizacji zadania: 
I. Eskalacja zagrożenia oraz wzrost strat w mieniu, infrastrukturze oraz gospodarce z tym związanych.
2. W początkowej fazie zdarzenia należy liczyć się z chaosem informacyjnym.

I Data aktualizacji:! 

3. Ważnym zadaniem będzie jak najszybsze przejście do sprawnej koordynacji przedsięwzięć wszystkich uczestników działa11 ratowniczych.
4. Duże znaczenie będzie miało skuteczne alarmowanie, ostrzeganie i przede wszystkim informowanie społeczeństwa.

V. Przebieg/koncepcja działania

Lp. Czynności do wykonania 
I. Monitorowanie sytuacji. Stwierdzenie wystąpienia zdarzenia

2. Przyjęcie informacji od służb o zdarzeniu terrorystycznym
3. Działania w celu ograniczenia skutków zdarzenia
4. Wymiana informacji między uczestnikami działai1
5. Koordynacja działa11 w przypadku zdarzeó masowych
6. Zwołanie posiedzenia GZZK

I 

7. Wariant Il Wprowadzenie, zmienianie i odwoływanie stopni
alarmowych

8. Przekazanie treści Zarządzenia Prezesa Rady Ministrów

9. Uruchamianie procedury wdrożenia poszczególnych stopni
alarmowych, w tym moduły zadaniowe Wójta:

IO. Koordynacja obiegu informacji z realizowanych działa11 
wynikających z wprowadzonego stopnia alarmowego 

Realizu iacy 
Wójt /Podmioty z siatki 
bezpieczel'1stwa 
Wójt /Policja 
Policja/ABW 
Policja/ABW/PCZK 
PRM/Policja 
Wójt 

WOJTGZZK 

WOJTGZZK 

Wójt /Policja 

Uwa2:i 
Wg MZ-O I Monitorowanie sytuacji 

Wg MZ-02 Informowanie, ostrzeganie 
Wg procedur i oceny zdarzenia 
Wg dostępnych kanałów łączności 
Wg procedur i planów 
Wg MZ-03 Zwołanie posiedzenia 

Wg MZ-09 i MZ -07 Przekazanie treści aktu prawnego -wprowadzenie ,zmiana i 
odwołanie stopni alarmowych CRP 
Wg zadaó. przypisanych dla Starosty i każdego organu administracji 

Wg dostępnych kanałów łączności 
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VI. Budżet zadania: I Zadanie realizowane w ramach budżetu podmiotów z siatki bezpieczeństwa.

VII. Podst dział 

l. Ustawa z dnia I O czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych 
2. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 
3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych 

CRP 
4. Zarządzenie nr 27/17 Wojewody Wielkopolskiego w sprawie określenia procedur realizacji przedsięwzięć w ramach poszczególnych stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP, w 

tym modułów zadaniowych dla każdego stopnia. 
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PROCEDURA REAGOWANIA KRYZYSOWEGO 

PRK-12.2 
Treść zadania Postępowąnie w przypadku wystąpienia cyberataku 
Koordynator Wójt Gminy Kaźmierz 
Wiodący Wójt/Komendant Powiatowy Policji/ ABW zgodnie z siatką bezpieczeństwa 
Wspóldzialaj,Jcy Podmioty ujęte w siatce bezpieczeństwa 

Wykonał: I Urząd Gminy w Kaźmierzu I Data opracowania:! 25.05.2019r. I Data aktualizacji:! 

I. Wejście: Wystąpienie zagrożenia 

II. 

III. 

IV. 

Wyjście: Ustanie zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego 

Cel zadania (opcjonalnie mierniki): Koordynacja działań służb w przypadku braku dostępu do systemów teleinformatycznych. 

Warunki realizacji zadania: 1. Trudno określić warunki jakie zapanują po cyberataku. Uzależnione jest to od jego ukierunkowania, zasięgu i nasilenia.
2. Należy liczyć się m.in. z:
- paraliżem systemów infrastruktury publicznej, 
- paraliżem systemów infrastruktury krytycznej,
- zakłóceniami, a nawet brakiem łączności na wszystkich szczeblach,
- wystąpieniem zakłóce11 porządku publicznego,
- trudnościami w komunikowaniu się pomiędzy podmiotami z siatki bezpieczeństwa.
3. Bardzo prawdopodobne powstanie strat w mieniu, infrastrukturze oraz gospodarce. 
4. Ważną rolę odgrywać będą kanały komunikowania się ze społeczeństwem, które powinny zapewnić jego skuteczne alarmowanie, ostrzeganie i
in formowanie.

V. Przebieg/koncepcja działania

Lp. Czynności do wykonania Realizuiacv Uwagi 
1. Monitorowanie sytuacji. Przyjęcie informacji od służb o ataku na Wójt / Podmioty z siatki WG MZ-Ol Monitorowanie sytuacji. Wg MZ-02 Informowanie, ostrzeganie 

systemy teleinformatyczne. Stwierdzenie wystąpienia zagrożenia. bezpieczeństwa 

2. Zapewnienie obiegu informacji o zdarzeniu Wójt /Podmioty z siatki Wg dostępnych kanałów łączności 
bezpieczet'lstwa 

3. Prowadzenie działań mających na celu ograniczenie skutków ataku Policja/ Podmioty z 
i przywrócenie systemu. siatki bezpiecze11stwa 

4. Wymiana informacji między uczestnikami dzialm1. Podmioty z siatki Wg dostępnych kanałów łączności 
bezpieczeństwa 

5. Zwołanie posiedzenia GZZK Wójt Wg MZ-03 zwołanie posiedzenia 

6. Wariant Il -wprowadzenie, zmienianie i odwołanie stopni
alannowych CRP

7. Przekazanie treści zarządzenia Prezesa RM Wójt Wg MZ-09 Przekazanie do publicznej wiadomości treści aktu prawnego 
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Lp. Czynności do wykonania Realizujący Uwagi 
8. Uruchomienie procedury wprowadzania stopni alarmowych w tym Wójt/ GZZK Wg podziału zadań dla poszczególnych organów 

zadania Wójta i innych organów administracji 
9. Koordynacja obiegu informacji między uczestnikami działa11 Wójt GZZK/Podmioty z 

siatki bezpieczeI'lstwa 
IO. Przekazanie treści zarządzenia o odwołaniu stopni alarmowych Wójt/ GZZK Wg dostępnych kanałów łączności 

VI. Budżet zadania: I Zadanie realizowane w ramach budżetu podmiotów ujętych w siatce bezpiecze11stwa.

VII. Podstawv nrawne dział- '
1. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 

2. Ustawa z dnia I O czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych 
3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych 

CRP 
4. Zarządzenie nr 27/17 Wojewody Wielkopolskiego w sprawie określenia procedur realizacji przedsięwzięć w ramach poszczegolnych stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP, w 

tym modułów zadaniowych dla każdego stopnia 
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I 
PROCEDURA REAGOWANIA KRYZYSOWEGO 

PRK-13.1 
Treść zadania Postępowanie w przypadku wystąpienia zagrożenia bezpiecze1'i.stwa imprezy masowej 
Koordynator . Wójt Gminy Kaźmierz 
Wiodący Policja / Organizator imprezy masowej 
Wsnóldzialajacy Podmioty ujęte w siatce bezpiecze1'lstwa 

Wykonał: 1 Urząd Gminy w Kaźmierzu I Data opracowania:! 24.05.20 l 9r. I Data aktualizacji: I 

I. Wejście: Odnotowanie zakłóceń porządku publicznego w trakcie trwania imprezy masowej. 

IL 

III. 

IV. 

Wyjście: Przerwanie imprezy masowej 

Cel zadania (opcjonalnie mierniki): Procedura określa szczegółowe działania w zakr�sie koordynacji służb w sytuacji naruszenia porządku publicznego w trakcie trwania 
imprezy masowej. 

Warunki realizacji zadania: 
Nieprzewidywana eskalacja zagrożenia, w tym dokonywanych aktów przemocy oraz wzrost strat w mieniu i infrastrukturze. 

V. Przebieg/koncepcja działania

Lp. Czynności do ·wykonania Realizujący Uwagi 
1. Przyjęcie informacji od służb o zaistnieniu zagrożenia dla porządku Wójt /Policja/ Wg MZ-Ol Monitorowanie i MZ-02 informowanie 

publicznego oraz rozpoczęcie monitorowania przebiegu zdarzenia Organizator 
2. Zapewnienie obiegu informacji Wójt/Gmina/ Zgodnie z procedmą zezwolenia na imprezę masową i procedurami PCZK i Służb 

/Organizator 
3. Zapewnienie działań mających na celu ograniczenie Policja/PSP/Służby Wg procedur i rozwoju sytuacji wynikającej z monitorowania 

rozprzestrzeniania się zagrożenia ochrony organizatora 
4. Koordynacja działa11 medycznych PRM/Organizator PRM 
5. Przerwanie imprezy masowej Organizator/Wójt W zależności od sytuacji, jeśli organizator nie panuje nad imprezą organ w drodze 

decyzji administracyjnej przerywa imprezę masową. 

VI. Budżet zadania: I Zadanie realizowane jest w ramach budżetu podmiotów z siatki bezpieczeństwa.

VII. Podstawy nrawne dział- '
1. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o za1'ządzaniu kryzysowym 

2. Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpiecze1istwie imprez masowych 
3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 marca 201 Or. w sprawie przekazywania informacji dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych 
4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Aclministracj i z dnia I O czerwca 20 I O r. w sprawie warunków bezpieczeństwa, jakie powinny spełniać stadiony, na których mogą 

odbywać się mecze piłki nożnej 
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PROCEDURA REAGOWANIA KRYZYSOWEGO 

PRK-13.2 
Treść zadania Postępowanie w przypadku wystąpienia zamieszek społecznych 
Koordynator Wójt Gminy Kaźmierz 
Wiodący Policja / Organizator zgromadzenia 
Współdziałający Podmioty ujęte w siatce bezpiecze11stwa 

Wykonał: I Urząd Gminy w Kaźmierzu I Data opracowania:i 24.05.20 l 9r. I Data aktualizacji: I 

I. Wejście: Zaistnienie sytuacji, w której określone grupy społeczne postanawiają zademonstrować swoje niezadowolenie z istniejącej sytuacji w sposób spontaniczny, a nawet 
połączony z aktami przemocy 

II. 

li I. 

IV. 

V. 

Lp. 

2. 

3. 
4. 

5. 
6. 

VI. 

VII. 

2. 

I. 

I. 

Wyjście: Przywrócenie bezpiecze11stwa publicznego 

Cel zadania (opcjonalnie mierniki): Określenie sposobu postępowania na wypadek wystąpienia zamieszek społecznych na obszarze gminy. 

Warunki realizacji zadania: 
I. Sytuacja może wystąpić na obszarach zamkniętych (np. zakłady pracy, budynki, instytucje) i w miejscach otwartych (np. ulice, skwery).
2. Należy liczyć się np. z:
- stratami w mieniu i in frastrukturze, 
- zakłóceniami w systemie komunikacyjnym,
- zaktóceniami funkcjonowania systemów infrastruktury krytycznej,
- zakl·óceniami w funkcjonowaniu i dostępie do obiektów użyteczności publicznej czy siedzib organów administracji publicznej, 
- użyciem środków przemocy w stosunku do uczestników zamieszek, a tym samym możliwością wystąpienia zagrożenia dla ich zdrowia i życia.

Przebieg/koncepcja działania 

Czynności do wykonania Realizujący 
Monitorowanie sytuacji. Przyjęcie informacji o wystąpieniu Wójt Gminy/Policja 
zagrożenia. 
Zapewnienie obiegu informacji Policja / Wójt 
Zwołanie GZZK Wójt 
Monitorowanie działań służb w celu przywrócenia porządku Policja/ GZZK 
publicznego 
Koordynacja działaó PRM PRM/GZZK 
Przyjęcie informacji o skutkach i szkodach Poli�ja/Wójt Gminy 

Budżet zadania: I Budżety służb oraz organów administracji publicznej. 

Podstawy_prawne dziala11: 
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 
Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach 

Uwagi 
Wg MZ-Ol Monitorowanie sytuacji. Przyjęcie informacji o zagrożeniu 

Wg MZ-Ol i kanałów łączności 
Wg MZ-03 Zwołanie posiedzenia 
Wg MZ-Ol 

Wg procedur PRM 
Wg MZ-13 dokumentowanie i ocenianie szkód 
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Treść zadania 
Koordynator 
Wiodący 
Współdziałający 

Wykonał: I Urząd Gminy w Kaźmierzu
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PROCEDURA REA GO W ANIA KRYZYSOWEGO 

Postępowanie w przypadku powstania napięć na tle etnicznym i religijnym 
Wójt Gminy Kaźmierz 
KP Policji 
Podmioty ujęte w siatce bezpiecze11stwa 

I Data opracowania:! 24.05.2019r.

I. Wejście: Eskalacja napięć na tle etnicznym i religijnym 

II. 

m. 

Wyjście: Przywrócenie porządh1 publicznego i monitorowanie sytuacji. 

Cel zadania (opcjonalnie mierniki): 

I Data aktualizac_ji: I 

Koordynacja dziala11 służb, inspekcji i straży w sytuacji odnotowania na terenie gminy napięć na tle etnicznym i religijnym. 

IV. Warunki realizacji zadania:
I. Tłem wystąpienia napięć mogą być sprzeczne interesy różnych grup społecznych lub wyznaniowych.
2. Trudny do przewidzenia jest przebieg napięć na tle religijnym i etnicznym.
3. Należy liczyć się z możliwością wystąpienia aktów przemocy i wandalizmu.

V. Przebieg/koncepcja działania

Lp. Czynności do wykonania 
l. Monitorowanie sytuacji. Przyjęcie in formacji od Policji i innych

organów administracji o napięciach na tle etnicznym i religijnym.
Stwierdzenie wystąpienia zagrożenia.

2. Zapewnienie obiegu informacji

.., Zwołanie posiedzenia GZZK .J. 

4. Wystąpienie zagrożenia eskalacji napięć i możliwość zdarze11 
terrorystycznych 

VI. Budżet zadania:

Realizujący 
Wójt I Policja/ Podmioty 
z siatki bezpiecze11stwa 

Wójt I /Policja/Podmioty 
z siatki bezpiecze11stwa 
Wójt 
Wójt/GZZK/Pol icja 

Budżety służb i organów administracji publicznej. 

VII. Pod dział 
I. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. 

2. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 

Wg MZ-Ol Monitorowanie sytuacji 

Wg MZ-Ol Monitorowanie sytuacji 

Wg MZ-03 Zwołanie posiedzenia 
Wg PRK-12.1 

.., Ustawa z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym .J. 

Uwagi 
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PROCEDURA REAGOWANIA KRYZYSOWEGO 

PRK-13.4 
Treść zadania Postępowanie w przypadku potrzeby wycofania z obrotu żywności stanowiącej zagrożenie dla ludzi 
Koordynator Wójt Gminy Kaźmierz 
Wiodący Pa11stwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 
Współdziałający Podmioty ujęte w siatce bezpieczel'1stwa 

Wykonał: I Urząd Gminy w Kaźmierzu I Data opracowania:! 24.05.2019r. I Data aktualizacji: I 

I. Wejście:

11. 

II I. 

Odnotowanie w obrocie żywności niespełniającej standardów jakościowych i stwarzających zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. 

Wyjście: 
Wycofanie z obrotu partii żywności niespełniającej standardów jakościowych i stwarzających zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. 

Cel zadania (opcjonalnie mierniki): 
Koordynacja dziala11 służb, inspekcji i straży, w sytuacji wystąpienia konieczności wycofania żywności stanowiącej zagrożenie dla zdrowia i 
życia ludzi. 

IV. Warunki realizacji zadania:
1. W sytuacji potrzeby wycofania z obrotu znacznej partii żywności stanowiącej zagrożenie dla ludzi główne działania przejmie Inspekcja Sanitarna
w zakresie kontroli miejsc przetwórstwa jak i obrotu żywności, we współpracy z podmiotami z „siatki bezpieczeństwa" w zakresie ich właściwości.
2. Rola Starosty ograniczać się będzie do monitorowania działaI'l, wymiany informacji i koordynacji działaI'l.

V. Przebieg/koncepcja działania

Lp. Czynności do wykonania Realizuiacy Uwagi 
1. Monitorowanie sytuacji. Przyjęcie informacji od PIS o obrocie Wójt I Podmioty z siatki Wg MZ-Ol monitorowanie sytuacji i procedury podmiotów z siatki bezpieczeństwa 

handlowym żywnością stanowiącą zagrożenie dla życia i zdrowia. bezpiecze11stwa 
Stwierdzenie wystąpienia zagrożenia. 

2. Monitorowanie wiadomości o zagrożeniu. Czynności kontrolne w Wójt /PIS/PIW Wg MZ-Ol oraz procedury PIW i PIW 
miejscu wykrycia.

,., Możliwość decyzji administracyjnej PIS ( lub PIW) w sprawie PIS/PIW Wg procedur PIS / PIW .). 

zakazu obrotu środkami spożywczymi.
4. Zamknięcie zakładu produkującego niebezpieczne dla życia i PIS/PIW Wg procedur PIS / PIW 

zdrowia środki spożywcze lub wstrzymanie produkcji
I 

5. Poinformowanie społecze11stwa o zagrożeniu Wójt/PIS/Pl W Wg MZ-02 Informowanie, ostrzeganie 
6. Zwołanie GZZK Wójt Gminy WG MZ-03 Zwołanie posiedzenia 
7. Kontakt z zakładami utylizacji o zwiększonej ilości żywności do GZZK/PIS/PIW Na podstawie analizy informacji służb 

utylizacji
8. Wycofanie z obrotu niebezpiecznej żywności PIS/PIW Na podstawie decyzji PIS/PIW 

134 



,.--' ,.--....,_ 

PLAN .L.l"\RZĄDZANIA KRYZYSOWEGO GMINY KAŹM1i;;..{Z 

VI. Budżet zadania: I Zadanie realizowane w ramach budżetu podmiotów ujętych w siatce bezpieczeństwa.

VII. Podstawy prawne dział ·

1. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu k.ryzysovvym 
2. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Pai1stwowe_j Inspekcji Sanitarnej 
3. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o lnspekcji Handlowej 
4. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej 
5. Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpiecze11stwie żywności i żywienia 
6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 kwietnia 201 l r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu 

współdziałania organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej z organami Inspekcji Weterynaryjnej, Wojskowej Inspekcji Sanitarnej oraz Wojskowej Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie 
sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem bezpiecze11stwa żywności i żywienia 
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PROCEDURA REAGOWANIA KRYZYSOWEGO 

PRK-13.5 
Treść zadania Postępowanie w przypadku potrzeby wycofania z obrotu niebezpiecznego produktu leczniczego 
Koordynator Wójt Gminy Kaźmierz 
Wiodący Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny 
Współdziałający Podmioty ujęte w siatce bezpieczef1stwa 

Wykonał: I Urząd Gminy w Kaźmierzu I Data opracowania:! 24.05.2019r. I Data aktualizacji:I 

1. Wejście:
Stwierdzenie pojawienia się w obrocie detalicznym lub hurtowym niebezpiecznych produktów leczniczych stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi 

II. 

Ili. 

IV. 

v: 

Lp. 
I. 

2. 
3. 
4. 

5. 

VI. 

Wyjście: 
Wycofanie partii niebezpiecznych produktów leczniczych z obrotu. 

Cel zadania (opcjonalnie mierniki): Koordynacja clzia-lar'1 służb i inspekcji, w sytuacji wystąpienia konieczności wycofania z obrotu niebezpiecznych produktów leczniczych, 
które m.in. nie spełniają norm jakościowych i mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. 

Warunki realizacji zadania: I. Wiodącą rolę w podejmowanych działaniach odgrywa Inspekcja Farmaceutyczna.
2. Rola Wójta Gminy Obrzycko ograniczać się będzie do monitorowania działań, wymiany informacji i koordynacji działań.
3. Presja spoleczel'1stwa. Duże ryzyko zakupu przez ludność leków pochodzących z partii leków, które nie spełniają normy jakościowe.

Przebieg/koncepcja działania 

Czynności do wykonania Realizujący 
Monitorowanie sytuacji WIF/ Wójt/ Podmioty z 

siatki bezpieczeństwa 
Wydanie komunikatu dla ludności WIF/Wójt/ Media 
Działania służb w miejscu wykrycia zagrożenia GIF/WIF 
Cofniecie pozwolenia na obrót produktu leczniczego i wycofanie GIF I 
zagrożonej serii z aptek i punktów sprzedaży 
Wymiana informacji w zakresie realizowanych przedsięwzięć WIF/Wójt/ Podmioty z 
między uczestnikami działań siatki bezpiecze11stwa 

Budżet zadania: Zadanie realizowane w ramach budżetu podmiotów z siatki bezpieczet'lstwa. 

Uwagi 
Wg Mz-01 Monitorowanie oraz monitoring podmiotów z siatki bezpieczeństwa 

Wg Mz-02 Informowanie, ostrzeganie ludności 
Procedury GIF 
Procedury GIF 

Wg MZ-Ol monitorowanie i informowanie o sytuacji 

VU. Pod dział 
., 

l. Ustawa z dnia 6 września 200 I r. Prawo farmaceutyczne 
2. Ustawa z dnia 15 grudnia2000 r. o Inspekcji Handlowej 
-, Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym .J. 
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PROCEDURA REAGOWANIA KRYZYSOWEGO 

PRK-13.6 
Treść zadania Postępowa11ie w przypadku wystąpienia „podejrzanej" substancji 
Koordynator Wójt Gminy Kaźmierz 
Wiodący Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej 
Współdziałający Podmioty ujęte w siatce bezpiecze11stwa 

Wykonał: I Urząd Gminy w Kaźmierzu I Data opracowania:! 24.05.2019r. I Data aktualizacji:! 

I. Wejście: Odnotowanie przez służby zdarzeniil__3 ,.podejrzaną" substancją. 

Wyjście: Neutralizacja substancji. n.

Ili. 

IV. 

Cel zadania (opcjonalnie mierniki): Koordynacja służb, inspekcji, straży i organów administracji publicznej, w sytuacji odnotowania zdarzeń z „podejrzaną" substancją. 

Warunki realizacji zadania: Presja czasu. Odnotowana znaczna ilość zdarze11 z ,.podejrzaną" substancją w instytucjach publicznych. 

V. Przebieg/koncepcja działania

Lp. Czynności do wykonania 
1. Monitorowanie sytuacji. Przyjęcie informacji o podejrzanej

substancji.
2. Okre$1enie strefy niebezpiecznej. Poinformowanie służb, inspekcji i

PCZK. I 

,, Rozpoznanie substancji ( pirotechniczne, chemiczne, radiacyjne i .). 

inne) 
4. Wg potrzeb ewakuacja ludności. 
5. Transport substancji w'· bezpieczne" miejsce, badania i utylizacja w 

zależności od sytuacji 

Realizujący 
Gmina/Podmioty z siatki 
bezpiecze11stwa 
PSP/PIS/Policja 

PSP/Policja 

PSP/Policja 
PSP/Policja 

VI. Budżet zadania: I Zadanie realizowane w ramach budżetu podmiotów z siatki bezpiecze11stwa.

VII. Podstawy prawne dział ·
I. 

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 
2. 

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej 

Uwagi 
Wg MZ-Ol Monitorowanie i procedury służb 

Procedury sluib 

Procedury służb 

Procedury służb 
Procedury służb 
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PROCEDURA REAGOWANIA KRYZYSOWEGO 

PRK-13.7 
Treść zadania Postępowanie w przypadku wystąpienia trudności w dostępie do usług świadczonych przez podmioty ochrony zdrowia 
Koordynator Wójt Gminy Kaźmierz 
Wiodący Dyrektor SP ZOZ w Szamotułach 
Ws1)óldzialajacy Podmioty ujęte w siatce bezpieczel'1stwa 

Wvkonal: l Urząd Gminy w Kaźmierzu 

I. Wejście:
Trudności w dostępie do usług świadczonych przez podmioty ochrony zdrowia. 

11. Wyjście:
Przywrócenie usług świadczonych na rzecz ludności na rzecz ochrbny zdrowia. 

Ili. Cel zadania (opcjonalnie mierniki): 

I Data onracowania:l 24'.05.2019r. I Data aktualizacji: I 

Koordynacja dziala11 służb, inspekcji oraz innych podmiotów, w sytuacji wystąpienia trudności w dostępie do usług świadczonych przez 
podmioty ochrony zdrowia. 

IV. Warunki realizacji zadania:
Załamanie systemu związane ze strajkami i protestami lub związane z ponadprzeciętną liczbą zachorowa11. 

V. Przebieg/koncepcja działania

Lp. Czynności do wykonania Realizujący Uwagi 
Monitorowanie sytuacji. Stwierdzenie wystąpienia zagrożenia Wójt/SPZOZ Wg MZ-Ol monitorowanie sytuacji 

2. Zwołanie posiedzenia GZZK Wójt Wg MZ-03 Zwołanie posiedzenia 
.., Zwrócenie się do Starosty o vvsparcie jednostkami spoza Gminy Wójt .), . 

4. Przeprowadzenie akcji informacyjnej dla mieszka11ców WÓJT/ GZZK/SPZOZ Przez JST i media 

VI. Budżet zadania: I Podniesienie gotowości działania szpitali generuje dla budżetu państwa znaczne koszty.

VII. Podst cizia!~' 
1. Ustawa z dnia· 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym ; 

2. Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Pa11stwowym Ratownictwie Medycznym 
3. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 31 grudnia 2014 r w sprawie Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego 
4. 

138 



,
----

� 

PLAN LARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO GMINY KAŹMlt..-<Z 

PROCEDURA REAGOWANIA KRYZYSOWEGO 

PRK-14.1 
Treść zadania Postępowanie w przypadku wystąpienia w powietrzu wysokich stężeń pyłów i gazów 
Koordynator Wójt Gminy Kaźmierz 
Wiodący Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Srodowiska 
Współdziała jacy Podmioty ujęte w siatce bezpieczel'1stwa 

Wykonał: I Urząd Gminy w Kaźmierzu I Data opracowania:! 24.05.2019r. I Data aktualizacji: I 

l. Wejście: Otrzymanie przez PCZK ( za pośrednictwem WCZK) informacji od WIOŚ o konieczności podjęcia działań określonych planem działań krótkoterminowych na skutek 
przekroczeniu poziomu alarmowego, dopuszczalnego lub docelowego substancji w powietrzu. 

Il. 

Ili. 

IV. 

V. 

Lp. 

I. 

2. 

VI. 

Wyjście: Poinformowanie właściwych organów o konieczności podjęcia działań określonych planem działań krótkoterminowych. 

Cel zadania (opcjonalnie mierniki): Określenie zasad postępowania Wójta, GZZK, w przypadku odnotowana w strefie gminy szkodliwych substancji w powietrzu. 

Warunki realizacji zadania: Presja społeczna w związku z małą skutecznością działań zapobiegawczych ze strony organów administracji publicznej. 

Przebieg/koncepcja działania 

Czynności do wykonania Realizujący Uwagi 
Monitorowanie sytuacji. Przyjęcie komunikatu WIOŚ o WIOŚ/ Wójt Wg MZ-Ol Monitorowanie 
przekroczeniu poziomu alarmowego, dopuszczal11ego. Stwierdzenie 
wystąpienia zagrożenia. 
Przekazanie informacji dla ludności o istniejącym zagrożeniu Wójt Wg MZ-02 Ostrzeganie i informowanie 

Budżet zadania: I Zadanie realizowane w ramach własnych środków podmiotów z siatki bezpieczeóstwa. 

Vll. Podst dział-' 
1. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 

2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 200 I r. Prawo ochrony środowiska 
3. Rozporządzenie Ministra Srodowiska z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza 
4. Uchwała nr XXlX/565/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie Programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej ze względu na ozon 
S. Uchwala nr XXXIII/853/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 lipca 2017 roku w sprawie określenia Programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej w zakresie 

pyłu PM I O, PM2,5 oraz B(a)P 
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PROCEDURA REAGOWANIA KRYZYSOWEGO 

PRK-14.2 
Treść zadania Postępowanie w przypadku ujawnienia przez s'łużby nielegalnego składowania substancji lub odpadów niebezpiecznych 
Koordynator Wójt Gminy Kaźmierz 
Wiodący Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Srodowiska 
Wsoóldziala jący Podmioty ujęte w siatce bezpiecze!'1stwa 

Wykonał: 1 Urząd Gminy w KaźmierZLL I Data opracowania:I 24.05.2019r. I Data aktualizacji: I 

I. Wejście: I Pozyskanie informacji o nielegalnym składowaniu substancji lub odpadów niebezpiecznych 

Il. 

II I. 

lV. 

Wyjście: Utylizacja materiałów niebezpiecznych lub ich w miejscu składowania 

Cel zadania (opcjonalnie mierniki): Procedura określa działania w zakresie koordynacji służb w sytuacji otrzymaniu informacji od służb o nielegalnym gromadzeniu substancji 
lub odpadów niebezpiecznych na terenie gminy. 

Warunki re�lizacji zadania: 1. Najczęściej początkiem dzialat'l ratowniczych jest naruszenie wszelkich stref bezpieczeństwa dla życia i zdrowia ludzi.
2. Wysokie koszty działań ratowniczych zakoóczonych utylizacją materiałów niebezpiecznych.
3. Presja społeczna. oczekiwanie natychmiastowego usunięcia zagrożenia.
4. Długotrwałe bądź niemożliwe ustalenie winnego stwierdzonego zagrożenia.

V. Przebieg/koncepcja działania

Lp. Czynności do wykonania Realizujący Uwagi 
1. Monitorowanie sytuacji. Przyjęcie informacji o możliwości Wójt /Podmioty z siatki Wg MZ-Ol Monitorowanie 

skażenia środowiska w wyniku ujawnienia nielegalnego bezpiecze11stwa 
składowiska substancji niebezpiecznych. 

2. Zabezpiecz. terenu, usunięcie odpadów, wyjaśnienie okoliczności . PSP/Policja/WIOŚ/Wójt W zależności od sytuacji działania wg procedur i planów służb, straży i inspekcji 
3. Zwołanie posiedzenia GZZK Wójt Wg MZ-03 Zwołanie posiedzenia 
4. Wymiana informacji z sąsiednimi jednostkami i koordynacja Wójt/Podmioty z siatki Wg oceny sytuacji 

działań w teren ie bezpiecze11stwa 

VI. Budżet zadania: I Zadanie realizowane z budżetu podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą lub jednostki samorządu terytorialnego na obszarze, którego gromadzono
substancje niebezpieczne. 

I. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 
2. Ustawa z dnia 79 listopada 2000 r. Prawo atomowe 
� Ustawa z dnia 27 kwietnia 700 I r. Prawo ochrony środowiska J. 

4. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeó i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach.
6. Rozporządzenie Rady Ministrów z 17 grudnia 2002 r. w sprawie stacji wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych i placówek prowadzących pomiary skażeń

promieni o twórczych
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4.Zestawienie modułów zadaniowych Wójta Gminy Kaźmierz- stałych czynności

realizowanych w sytuacjach wystąpienia danego zagrożenia na terenie gminy

Numer 

MZ Nazwa Modułu Zadaniowego Strona 

MZ-Ol Prowadzenie monitoringu zagrożeń 142 

MZ-02 Alarmowanie, ostrzeganie i informowanie ludności 145 

Z wołanie posiedzenia Gminnego Zespołu 
MZ-03 Zarządzania Kryzysowego 148 

Wnioskowanie do Wojewody o wsparcie oddziałów 
MZ-04 i pododdziałów Sił Zbrojnych RP 149 

Wnioskowanie do Wojewody o wprowadzenie 
MZ-05 stanu klęski żywiołowej na terenie gminy 151 

Wnioskowanie o uruchomienie rezerw 
MZ-06 strategicznych 153 

Wprowadzenie/zmiana/ odwołanie stopni 
MZ-07 alarmowych 155 

i stopni alarmowych CRP 
Prowadzenie komunikacji społecznej urzędu w 

MZ-08 przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej 159 

Przekazanie do publicznej wiadomości aktów 
MZ-09 prawnych 162 

MZ-10 Pomoc osobom bezdomnym 163 

Koordynacja systemu wsparcia psychologicznego 
MZ-11 dla ofiar sytuacji kryzysowej 165 

Ogłoszenie lub odwołanie alarmu i pogotowia 
MZ-12 przeciwpowodziowego 168 

MZ-13 Ocenianie i dokumentowanie szkód 171 

Wprowadzenie ograniczeń praw człowieka i 
MZ-14 obywatela na terenie gminy 174 

MZ-15 Postępowanie z „podejrzaną" substancją 181 
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Treść zadania : Prowadzenie monitoringu za2rożeń 
MZ-Ol Data opracowania: 29.05.2019 I Data aktualizacji: I Wykonał: Urząd Gminy w Kaźmierzu 

!Współdziałający: Podmioty ujęte w siatce bezpieczeństwa

I. Cel zadania
Obserwacja ,analiza ,ocena i wypracowanie wniosków odnośnie sytuacji na terenie gminy Kaźmierz ze szczególnym uwzględnieniem wystąpienia zdarzeń 
mogących stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi oraz środowiska. 

II. Lider/ Uczestnicy zadania
Wójt/Gmina, służby, inspekcje i straże 

III. Weiście, wviście oraz formalne

"ście Ustanie zagrożenia, zdarzenia w o 

Ustawa o zarządzaniu kryzysowym 

IV. Warunki realizacji zadania

1. Do Urzędu Gminy mogą trafiać szczątkowe lub wieloźródłowe informacje od społeczeństwa wymagające potwierdzenia lub rozszerzenia we
współpracy z podmiotami z siatki bezpieczeństwa w przypadku zaistnienia zagrożenia i jego eskalacji.

2 . Może wystąpić rozbieżność informacji w treści i ocenie sytuacji oraz zdarzeń w stosunku do danych przekazywanych przez podmioty z siatki 
bezpieczeństwa i przez środki masowego przekazu. 

2. Urząd Gminy jest podstawowym elementem systemu obiegu informacji pomiędzy służbami, inspekcjami i strażami /podmiotami
wymienionymi w siatce bezpieczeństwa oraz organami samorządu terytorialnego./

4. Urząd Gminy organizuje proces raportowania przebiegu zdarzeń.
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V. Przebiee: / k, dział 

Lp. Czynności do wykonania Realizujący Uwagi 

WARIANT I- Zadania stale 

1 Monitorowanie zdarzeń /zagrożeń na terenie gminy: Wójt Gminy Dokumentowanie podejmowanych lub 
- na podstawie informacji od podmiotów określonych w siatce zaniechanych działań 
bezpieczeństwa oraz środków masowego przekazu,

- na podstawie informacji z dostępnych informatycznych systemów
monitorowania.

2 Potwierdzenie informacji o występującym zagrożeniu ,wstępna analiza Wójt Gminy Według zasady potwierdzania 
możliwych skutków zagrożenia. Ocena sytuacji oraz przygotowanie jednoźródłowej informacji o 
wstępnych wniosków. występującym zagrożeniu wg„ siatki 

bezpieczeństwa,,. 
Informacja z podmiotu występującego w 
siatce bezpieczeństwa nie wymaga 
potwierdzenia 

3 Informowanie zespołów, centrów zarządzania kryzysowego wyższego Wójt Gminy Przy pomocy dostępnych technicznych 
szczebla o możliwym lub zaistniałym zdarzeniu/zagrożeniu środków łączności z zapewnieniem 

potwierdzenia odbioru. 

4 Informowanie podmiotów z siatki bezpieczeństwa o zdarzeniu/zagrożeniu- Wójt Gminy J. w. 
adekwatnie do zidentyfikowanego zdarzenia /zagrożenia i wniosków z 
przeprowadzonej analizy sytuacji. 

5 Kontynuacja monitorowania rozwoju danego zdarzenia /zagrożenia oraz Wójt Możliwość poszerzenia składu GZZK 
innych możliwych zdarzeń/zagrożeń jakie mogą wystąpić równolegle. wg. decyzji Wójta 

6 Przejście do realizacji zadań w ramach procedur reagowania kryzysowego Wójt Według siatki bezpieczeństwa 
( PRK) adekwatnych dla poszczególnych zdarzeń /zagrożeń realizowana jest odpowiednia PRK 

WARIANT II- Zadania opcjonalne możliwe do realizacji wg polecenia 

Wójta 
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1 Monitorowanie na miejscu zdarzenia/ zagrożenia Podmiot U sługi zlecone 
gospodarczy w - wykonywanie zdjęć przy użyciu drona.
ramach zleconej - zdjęć lotniczych
komercyjnej usługi - zdjęć satelitarnych

2 Monitorowanie na miejscu zdarzenia/ zagrożenia Wydzielony zespół Opcja uruchomienia mobilnego zespołu 
pracowników monitorowania w miejscu zaistnienia 
Urzędu oraz zdarzenia/zagrożenia dysponującego 
jednostek z siatki samochodem ,kamerą , środkami 
bezpieczeństwa. łączności i transmisji danych 

3 Monitorowanie na miejscu zdarzenia /zagrożenia przy użyciu śmigłowca KW Policji Opcja uruchomienia śmigłowca w 
będącego w dyspozycji KW Policji zależności od pogody ,zasadności 

ekonomicznej i możliwości technicznych 

4 Monitorowanie na miejscu zdarzenia /zagrożenia przy użyciu jednostek Policja, Straż Opcja uruchomienia środków w 
pływających Pożarna, podmioty zależności od pogody ,zasadności 

ratownictwa ekonomicznej i możliwości technicznych 
wodnego 

5 Monitorowanie zdarzeń/zagrożeń przy użyciu sprzętu specjalistycznego Podmioty z siatki Wykorzystywane będą środki znajdujące 
znajdującego się na wyposażeniu podmiotów z siatki bezpieczeństwa bezpieczeństwa się na wyposażeniu uczestników działań 

np. 
- spektrometr masowy, drony, sprzęt
służący do detekcji, wykrywacze metalu
1mne.

VI. Budżet zadania :

Szacowany budżet realizacji zdań stałych zawiera się w ramach budżetów poszczególnych podmiotów z siatki bezpieczeństwa w przypadku zdań 

Wójta w ramach budżetu Gminy. 
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rrreść zadania : Alarmowanie, ostrzeganie i informowanie ludności 
MZ-02 Data opracowania: 29.05.2019 I Data aktualizacji: I Wykonał: Urząd Gminy w Kaźmierzu 

rvvspółdziałający: Podmioty ujęte w siatce bezpieczeństwa 

I. Cel zadania
Zapewnienie ostrzegania ,alarmowania i informowania ludności. 

II. Lider/ Uczestnicy zadania
Wójt / GZZK/ wszystkie podmioty i jednostki organizacyjne na terenie których może dojść do zagrożenia, które za pomocą posiadanej aparatury potrafią 
wykryć /przewidzieć zagrożenie, które za pomocą posiadanych urządzeń mogą przekazać informacje o zagrożeniach /niebezpieczeństwie. 

III. W1'' .
.. , ., .. 

{1 l 
� 

d
. , 

r 
. . 

rvveiście !Potrzeba przekazania informacji dla ludności w związku z zaistnieniem lub możliwością zaistnienia zagrożenia
rvvviście !Poinformowanie ludności

Podstawy prawne działań 

I. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych

sprawach
3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r .Prawo ochrony środowiska
5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004r . w sprawie informacji wyprzedzającej dla ludności
6. Zarządzenie nr 60/16 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie przygotowania i zapewnienia działania wojewódzkiego systemu

7. 
wykrywania i alarmowania
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 sierpnia 2007 r. w sprawie podmiotów którym państwowa służba hydrologiczno - meteorologiczna i
państwowa służba hydrologiczna są obowiązane przekazać ostrzeżenia ,prognozy ,komunikaty i biuletyny oraz sposobu i częstotliwości ich przekazywania

IV. Warunki realizacji zadania
I 

Alarmowanie: jest realizowane, gdy istnieje niezwłoczna konieczność przekazania komunikatu alarmującego ludność w momencie zaistnienia 

zdarzenia mogącego stanowić realne zagrożenie zdrowia, życia ,mienia i środowiska w znacznych rozmiarach. W praktyce planuje się realizować 
alarmowanie w związku z zagrożeniami militarnymi /działania lotnictwa/ oraz w sytuacjach nagłego uwolnienia trujących substancji chemicznych, 
fali wezbraniowej po pęknięciu zapory czołowej czy innych nagłych niosących bezpośrednie zagrożenie życia zdarzenia. 
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Ostrzeganie: jest realizowane zawczasu ,ma na celu ostrzeżenie o nadchodzącym zagrożeniu ,ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń 
naturalnych np. możliwości podtopień ,wystąpienia silnych wiatrów ,upałów, długotrwałych niskich temperatur. 

Informowanie: dotyczy informowania społeczeństwa w szerokim zakresie ,obejmuje wszelkie działania, które nie mieszczą się w definicji 
alarmowania. W celu informowania planuje się wykorzystanie wielu dostępnych kanałów komunikacji. 

V. Przebieg / koncepcja działania

Lp. Czynności do wykonania Realizujący Uwagi 

WARIANT I -Alarmowanie 

1 Włączenie syren za pomocą Radiowego Systemu Łączności / RSWS / Służba dyżurna Włączenie RSWS musi spełniać 

WCZK przesłanki definicji Alarmowania 

2 Włączenie syren ręcznych /elektrycznych na terenie gminy, patrole Policja, OSP, PSP, Po otrzymaniu od WCZK / PCZK 

OC, straże gminne komunikatów alarmowych wraz z 
zaleceniami dla społeczeństwa oraz 
niezbędne informacje dotyczące 
zagrożenia 

3 Natychmiastowe zwołanie posiedzenia GZZK Wójt Włączenie RSWAjest związane z 
wystąpieniem szczególnego zdarzenia 
/zagrożenia i wymaga obligatoryjnego i 
niezwłocznego zwołania posiedzenia 
GZZK 

4 Zwrotne informacje od podmiotów z siatki bezpieczeństwa do GZZK Podmioty z siatki Celem jest identyfikacja skutków 

bezpieczeństwa zjawiska, niedogodności dla 
społeczeństwa oraz występujące straty 
w mieniu osób fizycznych 

5 Zwrotne informacje do GZZK od PSP i Policji o zidentyfikowanych GZZK, PSP, Policja N a podstawie meldunków służb 

kierunkach przemieszczania się zagrożenia/zjawiska 
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Wariant II - Ostrzeganie - na podstawie informacji i komunikatów 

I Opracowanie komunikatu ostrzegawczego na podstawie informacji Służba dyżurna / Automatycznie dyżurny wysyła ostrzeżenia dla 

pozyskanych podczas realizacji zadań w ramach MZ-I-Monitorowanie GZZK odbiorców określonych w scenariuszu dla 
każdego zagrożenia/ zdarzenia 

2 Ostrzeganie poprzez patrole Policji, funkcjonariuszy PSP lub druhów OSP GZZK, We współpracy z podmiotami z siatki 
Policja ,PSP,OSP bezpieczeństwa 

3 Wystąpienie do podmiotów z siatki bezpieczeństwa z nakazem sprawdzenia GZZK , podmioty z Wg MZ -7 Obieg informacji 

aktualności danych kontaktowych wskazanych do ostrzegania i alarmowania. siatki bezpieczeństwa Celem działania jest weryfikacja baz danych
dla uniknięcia błędów podczas alarmowania 
oraz współpracy podczas realizacji zadań 

Wariant III- Informowanie - działanie ogólne w przypadku różnych zdarzeń 

I Informowanie społeczeństwa poprzez media Wójt/ Urząd Gminy Organizacja konferencji prasowych 
oraz przekazanie informacji pisemnych 

2 Informowanie społeczeństwa za pomocą RSO WCZK/PCZK/GZZK Działania niezwłoczne 

3 Przygotowanie i publikowanie informacji dla społeczeństwa na stronie Stanowiska Urzędu Projekt publikowanej treści należy 
internetowej Urzędu Gminy i mediach społecznościowych Gminy uzgodnić we współpracy z Wójtem 

4 Zorganizowanie briefingu nt. prognozowanej sytuacji Wójt Projekt publikowanej treści należy 
uzgodnić z Wójtem 

5 Przygotowanie i dystrybucja ulotek GZZK/Stanowiska W razie potrzeby 
Urzędu 

6 Informowanie społeczeństwa poprzez linię telefoniczną GZZK/Stanowiska W razie potrzeby 
Urzędu 

VI. Budżet zadania

Szacowany budżet realizacji zadań w ramach budżetów poszczególnych podmiotów z siatki bezpieczeństwa 
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Treść zadania: Zwołanie posiedzenia Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 

MZ-03 Data opracowania: 29.05.2019 I Data aktualizacji: I Wykonał: Urząd Gminy w Kaźmierzu 

M'spółdziałający: Podmioty ujęte w siatce bezpieczeństwa 

I. Cel zadania
Realizacja ustawowych zadań Wójta w zakresie w zakresie zarządzania kryzysowego. 
II. Lider/ Uczestnicy
Wójt/Członkowie GZZK 

· ście oraz formalne realizacji zadania 

Podstawy prawne działań 

1. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym.
2. Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej.
3. Zarządzenie Wójta Gminy Kaźmierz w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

IV. Warunki realizacji zadania

Wystąpienie sytuacji kryzysowej lub sytuacji mającej symptomy sytuacji kryzysowej 

V. Przebiee: / koncepcja dział

Lp. Czynności do wykonania Realizujący 

1 Ustalenie z Wójtem szczegółów dotyczących organizacji posiedzenia. Wyznaczony pracownik 

2 Przygotowanie sali w Urzędzie J. w.

3 Wysłanie zaproszeń dla członków GZZK oraz innych osób. J. w. 

4 Opracowanie dokumentacji na posiedzenie. Wyznaczony pracownik 

6 Opracowanie dokumentacji posiedzenia. Wyznaczony pracownik 

VI. Budżet zadania

Realizacja zadania nie wiąże się z dodatkowymi kosztami. 

Uwagi 

Data , godzina ,miejsce ,temat i inne 

Powiadomienia adekwatne dla danego 
zagrożenia 

Plan posiedzenia, lista obecności , inne 

Protokół ,wystąpienia, wnioski. 
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Treść zadania: Wnioskowanie do Wojewody o wsparcie oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych RP 

MZ-04 Data opracowania: 29.05.2019 I Data aktualizacji: I Wykonał: Urząd Gminy w Kaźmierzu 

!Współdziałający: Podmioty ujęte w siatce bezpieczeństwa

I. Cel zadnia

Sporządzenie i przekazanie wniosku do Wojewody, w celu złożenia przez Wojewodę wniosku do Ministra Obrony Narodowej o przekazanie do jego 
dyspozycji, sił i środków wojska w przypadku, gdy użycie innych sił i środków na terenie gminy jest niemożliwe lub niewystarczające. 

II. Lider/ Uczestnicy zadania

Wójt/ GZZK, Radca Prawny, służby ,inspekcje ,Wojewoda, WBiZK 

III. Wejście, wyjście oraz formalne podstawy realizacji zadania

Wejście Zaistnienie sytuacji wymagającej wsparcia sił ratowniczych siłami wojska 

Wyjście !Zakończenie działań sil i środków na obszarze dotkniętym sytuacją kryzysową

Podstawy prawne działań 

I. Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej
2. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym
3. Rozporządzenie RM z dnia 20.02.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad udziału pododdziałów i oddziałów Sił Zbrojnych RP w zapobieganiu skutkom

klęski żywiołowej lub ich usuwaniu (Dz. U. 2003 .41.34 7)
4. Wojewódzki Plan Zarządzania Kryzysowego
5. Ustawa o finansach publicznych/ Dz.U. tj.2016.1870 z póź. zm. I

IV. Warunki realizacji zadania
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1 ,Presja czasu. Możliwość niekorzystnego rozwoju sytuacji kryzysowej 

2. Wykorzystanie tych sił jest opcją w sytuacjach kryzysowych ,kiedy siły i środki będą nieadekwatne do skali zagrożenia. Decyzja PZZK

V. Przebieg/ koncepcja działania

Lp. Czynności do wykonania Realizujący Uwagi 

1 Przygotowanie wniosku o użycie wojska do działań ratowniczych Wójt Określenie zadań 

ratowniczych lub 

prewencyjnych dla wojska. 

2 Bieżąca współpraca z PCZK Wyznaczony pracownik 

3 Koordynowanie udziału wojska w działaniach ratowniczych i Wójt 

prewencyjnych przy pomocy GZZK 

5 Podjęcie decyzji o zakończeniu działania sił i środków wojska Wójt Przy pomocy GZZK 

VI. Budżet zadania

Zadania realizowane w ramach budżetów podmiotów z siatki bezpieczeństwa 
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rTreść zadania : Wnioskowanie do Wojewody o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej na terenie gminy 

MZ-05 Data opracowania: 29.05.2019 Data aktualizacji: I Wykonał: Urząd Gminy w Kaźmierzu 

Współdziałający: Podmioty ujęte w siatce bezpieczeństwa 

I. Cel zadania:
Złożenie wniosku do Wojewody, o uznanie zagrożenia za stan klęski żywiołowej na obszarze gminy. 

II. Lider/ Uczestnicy zadania
Wójt /GZZK służby, inspekcje, straże. 

Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej. 
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad udziału pododdziałów i oddziałów SZ RP w zapobieganiu skutkom 
klęski żywiołowej lub ich usuwaniu 

IV. Warunki realizacji zadania:
I 

W związku z zaistniałą sytuacją, pomimo podejmowanych działań może następować eskalacja sytuacji kryzysowej a jej opanowanie będzie 
możliwe jedynie po zastosowaniu ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela , które mogą zaistnieć po wprowadzeniu stanu klęski 
żywiołowej. 
W czasie stanu klęski żywiołowej na terenie gminy działaniami prowadzonymi w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia 
kieruje Wójt 
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V. Przebiel! / k, · dział

Lp. Czynności do wykonania Realizujący Uwagi 

1 Analiza przesłanek do wprowadzenia stanu klęski żywiołowej na terenie Wójt Wg MZ-3 Organizacja posiedzenia 

gminy lub jej części na posiedzeniu GZZK GZZK 
Analiza dokonywana jest w oparciu 
o opinię radców prawnych Wójta

2 Przygotowanie i przesłanie wniosku o wprowadzenie stanu klęski Wójt/ GZZK 
żywiołowej do Wojewody 
Wniosek powinien zawierać m.in. : 
- ocenę stanu zagrożenia mającego znamiona klęski żywiołowej i

ewentualną prognozę jego rozwoju z przewidywanymi skutkami,
- określenie obszaru powiatu objętego klęską żywiołową,

propozycje dotyczące zakresu ograniczeń wolności i praw człowieka i
obywatela, uzasadnienie konieczności wprowadzenia stanu klęski
żywiołowej

3 Przyjęcie rozporządzenia Rady Ministrów o wprowadzeniu stanu klęski Wójt/ GZZK 
żywiołowej oraz wprowadzenie ograniczeń wolność i praw człowieka i 
obywatela na terenie gminy 

4 Przekazanie treści rozporządzenia do JST i mediów Wójt MZ-09 

5 Przejście do realizacji zadań procedur reagowania kryzysowego I PRK I Wójt Wg zagrożenia realizowana jest 

adekwatnych dla poszczególnych zdarzeń / zagrożeń odpowiednia PRK 

6 Prowadzenie nadzoru w zakresie respektowania ograniczeń wolność i praw Wójt , podmioty z siatki 

człowieka i obywatela na terenie gminy bezpieczeństwa 

7 Szacowanie szkód i strat Wójt, odp. stanowiska MZ-13 

8 Przekazanie do publicznej wiadomości rozporządzenia RM o zniesieniu Wójt, odpowiednie MZ-09 

stanu klęski żywiołowej stanowiska 

VI .Budżet zadania 

Zadania realizowane w ramach budżetu Państwa z części, którego dysponentem jest Wojewoda. 
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lfreść zadania : Wnioskowanie o uruchomienie rezerw strategicznych 

MZ-06 Data opracowania: 29.05.2019 I Data aktualizacji: 

Współdziałający: Podmioty ujęte w siatce bezpieczeństwa 

I. Cel zadania

I Wykonał: Urząd Gminy w Kaźmierzu 

Użycie rezerw strategicznych w celu wsparcia realizacji zadań na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz zagrożenia zdrowia 
życia ludzi w przypadku wystąpienia zdarzeń nadzwyczajnego na terenie gminy 

II. Lider/ Uczestnicy zadania
Wójt, GZZK, podmioty z siatki bezpieczeństwa 

III. W,-"

IWeiście liaistnienie zakłóceń w dostawach materiałów, surowców, towarów ito. 
IWviście ILikwidacia zagrożenia - zakłóceń, rozdysponowanie rezerw strategicznych 

Podstawy prawne działań 

1. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym
2. Ustawa z dnia 29.10.2010 r. o rezerwach strategicznych/ Dz. U.2017.1846 z póź. zm . ./

IV. Warunki realizacii zadania

Sytuacja wymagająca wsparcia zasobami rezerw strategicznych 

I 

Lp. Czynności do wykonania Realizujący Uwagi 

1 Współpraca z wojewodą w zakresie potrzeb w ramach rezerw strategicznych Wójt 

2 Przygotowanie i przesłanie wniosku Wójt 

3 Przyjęcie informacji od wojewody lub Agencji Rezerw Materiałowych o Wójt 
warunkach przekazywania rezerw tj. 
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- miejscu i terminie ich wydania ,

- wymagania dotyczące przetransportowania oraz przetrzymania, jeżeli jest taka
potrzeba ,wydania udostępnionych rezerw strategicznych,

- warunków transportu,
- inne

4 Przygotowanie upoważnień dla osób zaangażowanych do odbioru ,dystrybucji i Wójt 
zwrotu rezerw strategicznych 

5 Zadysponowanie samochodu /ów/ do odbioru ,dystrybucji i zwrotu rezerw Wójt 
strategicznych 

6 Dokonanie odbioru udostępnionych rezerw strategicznych. Zapewnienie asysty Wójt, firmy 
dla transportu rezerw strategicznych transportowe -zlecone, 

Policja 

7 Przekazanie informacji do zainteresowanych o warunkach przekazania rezerw GZZK 

8 Przekazanie rezerw zainteresowanym na podstawie protokołu zdawczo- Pracownik 
odbiorczego upoważniony do 

przekazania rezerw 

9 Dystrybucja udostępnionych rezerw strategicznych do odbiorców ostatecznych Wójt, zainteresowane 
podmioty 

VI. Budżet zadania

Koszty realizacji zadania dotyczyć będą kosztów odbioru i dystrybucji rezerw strategicznych 
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MZ-07 

ui_ę_te w siatce bezpieczeństwa 

I. Cel zadania

Określenie sposobu działania 

II. Lider/ Uczestnicy procedury

PCZK, Wójt, GZZK, Prezes Rady Ministrów / Minister/Kierownik urzędu centralnego, Wojewoda 

III. Wejście, wyjście oraz formalne podstawy realizacji zadania

chCRP 

Wejście Przedsięwzięcia realizowane w celu przeciwdziałania wystąpieniu zdarzenia o charakterze terrorystycznym lub sabotażowym 

i minimalizacji jego skutków 

Wyjście Likwidacja zagrożenia - zakłóceń 

Podstawy prawne działań 

1. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym

2. U stawa z dnia 1 O czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych
3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach

alarmowych i stopniach alarmowych CRP

4. Zarządzenie nr 18 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie wykazu przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego
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IV. Warunki realizacji zadania

Wystąpienie dużego prawdopodobieństwa zagrożenia terrorystycznego 

V. Przebieg / koncepcja działania

Lp. Czynności do wykonania Realizujący Uwagi 

Wprowadzanie, zmienianie i odwoływanie stopni alarmowych lub stopni alarmowych CRP następuje w 
ldrodze zarządzenia wydanego przez 

a/ Prezesa Rady Ministrów, 

b/ Ministra lub kierownika urzędu centralnego, 

c/ Wojewodę w stosunku do obszarów, obiektów i urządzeń 

według właściwości miejscowej na obszarze całego lub w 

części województwa. PCZK I Wójt I GZZK 

Prgany wprowadzając ,zmieniając i odwołując stopnie alarmowe lub stopnie alarmowe CRP kierują się Kierownicy zakładów, 
posiadanymi informacjami dotyczącymi zdarzeń lub zagrożeń lub możliwości ich wystąpienia w 
szczególności informacjami przekazanymi przez Instytucji, urzędów 

Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. 

POZIOM NISKI- brak informacji wskazujących bezpośrednio na zagrożenie o charakterze 
errorystycznym dla Rzeczypospolitej Polskiej. 

POZIOM UMIARKOWANY- zdarzenie o charakterze terrorystycznym jest mało prawdopodobne 
oraz występują informacje wskazujące na możliwości jego wystąpienia. 

!POZIOM WYSOKI -zdarzenie o charakterze terrorystycznym jest prawdopodobne oraz występują 
potwierdzone informacje o możliwości jego dokonania. 
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Lp. Czynności do wykonania Realizujący Uwagi 

!POZIOM BARDZO WYSOKI -wystąpiło zdarzenie o charakterze terrorystycznym lub uzyskane 
informacje wskazują na końcową fazę jego przygotowania Wyższy lub niższy stopień alarmowy lub 

�topień alarmowy 

CRP może być wprowadzony rozdzielnie lub lqcznie jak również z pominięciem stopni pośrednich. 

!Pierwszy stopień alarmowy - stopień ALF A 

Pierwszy stopień alarmowy CRP- stopień ALF A CRP 

Powód wprowadzenia- uzyskanie informacji o możliwości 

wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym lub sabotażowym, którego rodzaj i zakres jest 
rudny do przewidzenia Jego wprowadzenie ma charakter ogólnego ostrzeżenia. 

Drugi stopień alarmowy - stopień BRAWO 
GZZK 

Drugi stopień alarmowy CRP- stopień BRAVO CRP Wzmocnić 

Powód wprowadzenia : zaistnienie zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia, wystąpienia 
Kierownicy zakładów, ochronę 

obiektów 
:zdarzenia o charakterze terrorystycznym lub sabotażowym , jednakże konkretny cel ataku nie został urzędów 
�identyfikowany 

lfrzeci stopień alarmowy - stopień CHARLIE Wprowadzić 
GZZK �ałodobowe 

rrrzeci stopień alarmowy CRP - stopień Charlie CRP 
dyżury, 

!Zaistnienie konkretne zdarzenie ,potwierdzające cel potencjalnego ataku terrorystycznego lub
Kierownicy zakładów, 

sprawdzić 

sabotażowego godzącego w bezpieczeństwo Rzeczypospolitej lub bezpieczeństwo innych państw i urzędów 
dostępność 

stwarzającego potencjalne zagrożenie dla Polski.
obiektów na 
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Lp. Czynności do wykonania Realizujący Uwagi 

Uzyskanie wiarygodnych i potwierdzonych informacji o planowanym zdarzeniu o charakterze !Zastępcze 
errorystycznym lub sabotażowym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej bądź którego celem mają być jej 

obywatele albo instytucje lub infrastruktura, w tym także obywatele polscy przebywający za granicą lub miejsca 

instytucje polskie mieszczące się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. K;zasowego 
pobytu, 

Czwarty stopień alarmowy- stopień DELTA 

Czwarty stopień alarmowy CRP- stopień DELTA CRP 

Wystąpienie zdarzenia o charakterze terrorystycznym lub sabotażowym, powodującego zagrożenie 
Kierownicy zakładów, 

bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej lub bezpieczeństwa innych państw i stwarzającego Wzmożone 

zagrożenie dla Polski. Uzyskane informacje wskazujące na zaawansowaną fazę przygotowań do urzędów kontrole 

zdarzenia o charakterze terrorystycznym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej bądź którego celem mają 
być jej obywatele albo instytucje lub infrastruktura w tym także obywatele polscy przebywający za 
�ranicą lub instytucje polskie mieszczące się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej a zebrane 
informacje wskazują jednocześnie na nieuchronność takiego zdarzenia 

VI. Budżet zadania

Realizacja zadania w ramach budżetów poszczególnych jednostek/ zakładów 
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rrreść zadania: Prowadzenie komunikacji społecznej urzędu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej 

MZ-08 Data opracowania: 29.05.2019 I Data aktualizacji: I Wykonał: Urząd Gminy w Kaźmierzu 

Współdziałający: Podmioty ujęte w siatce bezpieczeństwa 

Cel zadania 
Określenie sposobu działania w przypadku wprowadzenia zadania 

II. Lider / Uczestnicy zadania
Wójt, GZZK, podmioty z siatki bezpiecze11stwa

III. W1 ., · .. , ., .. . , .. f1 dst r d 

Wejście Przyjęcie informacji o zdarzeniu lub przyjęcia właściwego sygnału 

Wyjście Przekazanie informacji właściwym podmiotom z siatki bezpieczeństwa 

Podstawy prawne działań 

I .Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 
2.Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej
3 .Rozporządzenie MSW i A ,Obrony Narodowej oraz Infrastruktury z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie trybu doręczania kart powołania i rozplakatowania
obwieszczeń o stawianiu się osób do czynnej służby wojskowej

IV. Warunki realizacji zadania

I .Zapewnienie obiegu informacji w trybie normalnym -codziennym 

2.Zapewnienie obiegu informacji w sytuacjach alarmowych

3.Zapewnienie obiegu informacji w procesach raportowania.
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V. Przebie2: / k, · dział-- -- . .

Lp. Czynności do wykonania Realizujący Uwagi 

Wariant I - Tryb normalny 

1 Aktualizacja baz danych adresatów scenariuszy powiadamiania Podmioty z siatki 

bezpieczeństwa 

2 Przeprowadzanie testu systemu łączności w ramach obiegu informacji Podmioty z siatki okresowe 
bezpieczeństwa sprawdzanie 

3 Przekazywanie do PCZK informacji o występujących zagrożeniach i zdarzeniach Wójt Wg ważności 
zdarzenia 

4 Analiza informacji pozyskanych w ramach monitorowania od podmiotów z siatki GZZK 
bezpieczeństwa. Przygotowanie propozycji działań w celu ich wsparcia w sytuacjach 
przekraczających możliwości samodzielnego reagowania. 

5 Opracowanie raportu dobowego lub doraźnego Wójt 

Wariant II - Tryb alarmowania 

1 Doraźne ustalenie kanałów obiegu informacji oraz weryfikacja posiadanych Wójt 

baz danych adresowych 

2 Wykorzystanie radiowej sieci łączności zarządzania kryzysowego w sieci wojewody PCZK,WCZK W przypadku 
wystąpienia sytuacji 
kryzysowych 
możliwe będzie 

wykorzystanie 
łączności radiowej 

3 Wykorzystanie systemu wideokonferencji Wójt, podmioty z siatki 
bezpieczeństwa 

Wariant III - Opracowanie raportów zbiorczych 

1 Wprowadzenie trybu opracowania raportów Wójt 
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2 Przedkładanie informacji cząstkowych Podmioty z siatki 
bezpieczeństwa , inne 

3 Opracowanie raportu zbiorczego Wójt 

Wariant IV- Obieg informacji w ramach wprowadzenia systemu stałych dyżurów 

1 Przyjęcie sygnału od Wojewody Wielkopolskiego. Wójt Wpis do dziennika 
informacji 
,, treść sygnału, 
czasu otrzymania i 
nadawcy sygnału" 

2 Poinformowanie osób funkcyjnych urzędu o fakcie otrzymania sygnału. Wójt 

3 Rozkodowanie sygnału przez osobę uprawnioną Uprawniony pracownik 

4 Realizacja zadania przekazanego sygnałem Wójt 

Wariant V- Postępowanie po otrzymaniu sygnału dotyczącego akcji kurierskiej 

1 Przyjęcie sygnału i odnotowanie faktu przyjęcia . Wójt I Wyznaczony 
pracownik 

2 Rozkodowanie sygnału Wyznaczony pracownik 

3 Przekazanie treści sygnału staroście Wyznaczony pracownik 

4 Realizacja zadania Odpowiednio pracownicy Dokumentacja AK 

VI .Budżet zadania 

Koszt realizacji zadania w ramach budżetów jednostek 
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Treść zadania : Przekazanie do publicznej wiadomości aktów prawnych 

MZ-09 Data opracowania: 29.05.2019 I Data aktualizacji: I Wykonał: Urząd Gminy w Kaźmierzu 

M'spółdziałający: Podmioty ujęte w siatce bezpieczeństwa 

I. Cel zadania
Określenie zasad przekazywania aktów prawnych /różnych/ dla ludności. 

II. Lider/ Uczestnicy zadania
Wójt/ GZZK, służby, straże, inspekcje. 

III. Weiście. wviście oraz formalne oodst
. u .. 

r d 

M'ejście Konieczność przekazania aktów prawych / różnych /dla ludności w związku z zaistnieniem lub możliwością wystąpienia sytuacji 
kryzysowej lub wystąpienie znamion takiej sytuacji. 

IWY.iście Przekazanie informacji 

Podstawy prawne działań 

l. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym.
2. Przepisy wewnętrzne służb, straży, inspekcji.

V. Warunki realizacja zadania

Realizacja aktów prawnych związanych z sytuacja kryzysową 

VI. Przebiee: /k, · dział

Lp. Zadanie Wykonawcy Uwagi 
I Podjęcie decyzji o przekazaniu do publicznej wiadomości aktów prawnych Wójt 
2 Publikacja treści aktu prawnego na stronie internetowej Gminy Kaźmierz Urząd Gminy 

3 W szczególnych sytuacjach zorganizowanie punktu informacyjnego dla ludności, GZZK 

4 Zorganizowanie konferencji prasowej- przedstawienie aktu prawnego WójtGrriiny 

VI .Budżet zadania 

Koszty realizacji w ramach posiadanych środków 
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lfreść zadania : Pomoc osobom bezdomnym 

Data opracowania: 29.05.2019 I Data aktualizacji: I Wykonał: Urząd Gminy w Kaźmierzu 
MZ-10 

!Współdziałający: Podmioty ujęte w siatce bezpieczeństwa

Cel zadania 
Możliwość udzielenia pomocy osobom bezdomnym w zakresie skierowania zainteresowanego do placówki, która udzieliła kompleksowej usługi w 
przezwyciężeniu ich trudnej sytuacji ,umożliwiając im bytowanie w warunkach odpowiadających godności człowieka 

II. Lider/ Uczestnicy zadania
Wójt, OPS, PCPR

III. Weiście
,_ 

w

bezdomne· 
"ście eh placówkach realizui_łcvch zadania w zakresie schronienia i możliwości pomoc 

1. Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.

Podstawy prawne działań 

2. Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r.
3. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym

IV. Warunki realizacji zadania

Presja czasu .Niekorzystne warunki atmosferyczne. Brak miejsc w schroniskach /noclegowniach lub ogrzewalniach. 

V. Przebiee / ki · dział

Lp. Czynności do wykonania 
Realizujący 

1 Przyjęcie informacji o bezdomnych na terenie gminy Wójt 

Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy udzielanie 
2 schronienia ,zapewnienia posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym. Udzielenie Wójt/OPS 

schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego miejsca w noclegowni schronisku dla osób 
bezdomnych oraz w ogrzewalni. 

Uwagi 
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Lp. Czynności do wykonania 
Realizujący 

Uwagi 

Gmina w celu realizacji powierzonym jej zadań może zawierać porozumienia administracyjno-
prawne z innymi gminami , które prowadzi lub zleca prowadzenie noclegowni lub schronisk dla Gmina 
osób bezdomnych. 
Specjalistyczna pomoc psychologiczna/ ośrodek interwencji kryzysowej Wóit / OPS I PCPR 

5 
Służby porządkowe po rozeznaniu sprawy kierują osoby bezdomne do wyznaczonych ośrodków/ 

Policja 
no. Chudooczvce -Ośrodek Barka / 

VI. Budżet zadania

Zadania realizowane w ramach budżetu jednostki samorządowej oraz budżetu Państwa ,której dysponentem jest Wójt 
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lfreść zadania: Koordynacja systemu wsparcia psychologicznego dla ofiar sytuacji kryzysowej 

M Z-11 Data opracowania: 29.05.2019 I Data aktualizacji: I Wykonał: Urząd Gminy w Kaźmierzu 

!Współdziałający: Podmioty ujęte w siatce bezpieczeństwa 

Cel zadania 
Koordynacja wsparcia psychologicznego dla ofiar sytuacji kryzysowej 

II. Lider/ Uczestnicy procedury
Wójt, OPS, PCPR

III. Weiście, w

"ście zvsowej. Ewentualne wsparcie przez organizacje pozarządowe 
Podstawy prawne działań 

I. Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.
2. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym

IV. Warunki realizacj_i zadania

System wsparcia psychologicznego oparty jest o Centra I Punkty lub Ośrodki/ Interwencji Kryzysowej działających przy Powiatowych Centrach 
Pomocy Rodzinie. Pomoc psychologiczna w ramach interwencji kryzysowej udzielana jest w przypadku konfliktów rodzinnych, samobójstwa, 

bezrobocia, przemocy, wypadków. Nie można zagwarantować ,że pomoc psychologiczna będzie skuteczna na bazie tych środków. 
Należy zaplanować inne alternatywne działania pomocy psychologicznej. 

V. Przebiee: /k, · dział

Czynności do wykonania 
Realizujący Uwagi 

1 Przyjęcie informacji o konieczności uruchomienia pomocy psychologicznej. Wójt 

� 
!Wariant I - Wsparcie psychologiczne dla ofiar sytuacji kryzysowej przez Ośrodki
Jnterwencii Kryzysowej działaiacych przv PCPR
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Czynności do wykonania 
Realizujący 

Uwagi 

Pomoc w sytuacjach kryzysowych określa się inaczej mianem interwencji kryzysowej. 
Interwencja kryzysowa służy przywróceniu osobie równowagi psychicznej. 
Interwencje kryzysowe obejmują systemowe metody oddziaływania na człowieka w 
kryzysie i dostarczają wsparcia i różnych form pomocy. Niejednokrotnie w 

8 pierwszym momencie zaistnienia sytuacji trudnej pomagają nie wykwalifikowani 
specjaliści, ale świadkowie zdarzenia albo rodzina, znajomi, przyjaciele. Warto 
wówczas pamiętać ,by osobę w stanie szoku otoczyć wsparciem ,współczuciem, umieć 
wysłuchać i uspokoić. 
W skrajnych przypadkach/ np. pożar, wypadek komunikacyjny/ należy pamiętać o 
oddaleniu człowieka z miejsca zdarzenia, by ochronić go przed niebezpieczeństwem i 
potencjalnymi urazami. Ludzie oszołomieni katastrofą często nie myślą racjonalnie, są 
w stanie dysocjacji-oddzielenia uczuć od rozsądku, dlatego trzeba dawać jasne 
komunikaty i wskazówki. Po zapewnieniu doraźnej pomocy ,należy niezwłocznie 
skontaktować się z lekarzem lub psychologiem. Być może konieczne będzie podanie 
leków uspokajających. Dopiero po wstępnych zabiegach interwencyjnych przychodzi 
czas na pomoc i wsparcie psychologiczne. 
�adanie pomocy psychologicznej 
1. pomaga z łagodzić niepokój i lęk
�- daje wsparcie emocjonalne OPS oraz PCPR lub 

5 
8. wzmacnia poczucie bezpieczeństwa dodatkowo zatrudnieni przez �- zapewnia opiekę w trudnych chwilach ,kiedy człowiek nie radzi sobie z jednostki samorządowe. K;odziennymi obowiązkami, nie umie racjonalnie myśleć ani podejmować trafnych 
kiecyzji. 
5. Pomoc w konkretnych sprawach, np. udzielenie dostępu do informacji

6 
!Wariant II- Wsparcie psychologiczne dla ofiar sytuacji kryzysowej przez Wójt K:iZZK - prosi o wsparcie 
Wo_jewode Wojewodę w realizacji zadania 

UST posiadają listy organizacji 
pozarządowych i 

Wariant III- Wsparcie psychologiczne dla ofiar sytuacji kryzysowej przez IW)'Znaniowych ,które mogą 
7 Wójt zostać poproszone o pomoc we 

organizacje pozarządowe we współpracy ze Starostą wsparciu psychologicznym 
poszkodowanych lub bliskich 
ofiar 
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Czynności do wykonania 
Realizujący 

Uwagi 

bieżąca współpraca z przedstawicielami organizacji pozarządowych Wójt 
Wariant III - Prośba o wsparcie pomocy psychologiczne.i ościennych gmin Wójt 

- poinformowanie ościennych gmin o potrzebach w zakresie pomocy
psychologicznej Wójt 

- bieżąca współpraca z ościennymi gminami

VI. Budżet zadania

Zadania realizowane w ramach budżetu Państwa z części, której dysponentem jest Wójt. Wynagrodzenie ekspertów wymaga zabezpieczenia 
środków doraźnych, czego nie można zaplanować w budżecie rocznym. 
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Treść zadania: Ogłoszenie lub odwołanie alarmu i pogotowia przeciwpowodziowego

MZ-12 Data opracowania: 29.05.2019 I Data aktualizacji: I Wykonał: Urząd Gminy w Kaźmierzu 

M7spółdziałający: Podmioty ujęte w siatce bezpieczeństwa 

Cel zadania 
Określenie sposobu postępowania po otrzymaniu z PCZK komunikatów ostrzegawczych o stanie alarmu hydrologicznego. 

II. Lider/ Uczestnicy zadania

Wójt/ GZZK/ Podmioty z siatki bezpieczeństwa 

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
2. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

Podstawy prawne realizacji procedury 

owodziowego. 

3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2007 r. w sprawie podmiotów, którym państwowa służba hydrologiczno-meteorologiczna i państwowa
służba hydrologiczna są obowiązane przekazywać ostrzeżenia, prognozy, komunikaty i biuletyny oraz sposobu i częstotliwości ich przekazywania.

IV. Warunki realizacji zadania

Zadanie może być realizowane przy eskalacji zagrożenia oraz wzroście strat w mieniu oraz gospodarce. Skuteczność podejmowanych działań będzie 
zależeć od szybkiego i efektywnego ostrzegania i alarmowania społeczeństwa w przypadku zaistnienia zagrożenia i jego eskalacji. 

1 

konania 
trzymanie od WCZK komunikatu ostrzegawczego o stanie zagrożenia 
ydrologicznego- ( ogłoszenia przez Wojewodę alarmu 

przeciwpowodziowego),lub informacji od innego podmiotu w 
lsytuaciach: 

Realizuiac Uwa2i 

Wójt 
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Lp. Czynności do wykonania Realizuiacy Uwa2i 
1) Przekroczenia stanu alarmowego na wodowskazach, w co

najmniej jednej zlewni, monitorowane przez podstawową sieć
obserwacyjno -pomiarową państwowej służby hydrologiczno-
meteorologicznej;

2) Wystąpienia zatoru lodowego poniżej wodowskazu
podstawowej sieci obserwacyjno- pomiarowej państwowej
służby hydrologiczno-meteorologicznej, powodującego
przekroczenie stanu alarmowego na tym wodowskazie;

3) Wystąpienia niebezpiecznego opadu mogącego spowodować
sytuację opisaną w pkt. 1)

Analiza treści komunikatu ostrzegawczego o stanie alarmu 

2 
hydrologicznego -{ogłoszenia przez Wojewodę alarmu GZZK przeciwpowodziowego), w kierunku wystąpienia zjawiska na terenie 
powiatu. (więcej niż jednej gminy) 

3 Powiadomienie Wójta GZZK 

4 Ppracowanie treści komunikatu- ogłoszenie alarmu Wójt przeciwpowodziowego 

5 
!Akceptacja komunikatu - ogłoszenie alarmu przeciwpowodziowego na Wójt �erenie gminy
Przyjęcie komunikatu - ogłoszenie alarmu przeciwpowodziowego na 
erenie gminy, z poleceniem powielenia oraz rozplakatowania w 

6 miejscach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem rejonów Wójt 
zagrożonych wraz z informacją o zalecanych sposobach zachowania 
się, ograniczeniach i innych środkach zaradczych oraz samoewakuacji 

7 
Przekazanie komunikat udo lokalnych mediów celem publikacji, wraz z 

8 informacją o zalecanych sposobach zachowania się, ograniczeniach i Wójt innych środkach zaradczych oraz samoewakuacji - zgodnie z 
porozumieniami 
Umieszczenie komunikatu wraz z informacją o zalecanych sposobach 

9 
izachowania się, ograniczeniach i innych środkach zaradczych oraz Wójt/ Gmina 
samoewakuacji - na stronie internetowej oraz na tablicach 
informacyjnych budynku. 
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Lp. Czvnności do wvkonania Realizuiacv Uwae:i 

10 Sprawdzenie czy informacja - ogłoszenie alarmu
Wójt przeciwpowodziowego dotarła do adresatów 

Bieżące monitorowanie zagrożeń podczas alarmu 

11 przeciwpowodziowego (zwłaszcza komunikatów WCZK oraz IMGW)
Wójt zbieranie informacji z gminy, służb, straży, inspekcji i innych 

oodmiotów- informowanie Wójta 
12 Bieżą.ce informowanie, ostrzeganie i alarmowanie ludności, Wóit /Gmina 

13 bdwołanie alarmu przeciwpowodziowego na terenie gminy postępując Wójt . ak w pkt. 9 - 12 

VI. Budżet zadania

Zadania realizowane z budżetu jednostek biorących udział w likwidacji zagrożenia 
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Treść zadania : Ocenianie i dokumentowanie szkód 

MZ-13 Data opracowania: 29.05.2019 I Data aktualizacji: I Wykonał: Urząd Gminy w Kaźmierzu 

Współdziałający: Podmioty ujęte w siatce bezpieczeństwa 

I. Cel zadania
Zapewnienie skutecznego procesu szacowania strat i szkód powstałych w wyniku działania żywiołu. 
II. Lider/ Uczestnicy zdania
Wójt, Wojewoda, służby, inspekcje, instytucje w ramach siatki bezpieczeństwa. 

III. W,~" f1 I dst r d 

�eiście !Podjęcie czynności w zakresie szacowania strat i szkód.
�Viście !zakończenie czynności 

Podstawy prawne działań 

1. Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej
2. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzania kryzysowym
3 Wytyczne Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zasad i trybu udzielania jednostkom samorządu

terytorialnego dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem i odbudową obiektów budowlanych 
zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej w tym na przeciwdziałanie skutkom takich zdarzeń w 
przyszłości. 

4.Wytyczne Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zasad i trybu udzielania jednostkom samorządu
terytorialnego dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych polegających na naprawie ,odbudowie ,przeniesieniu ,stabilizacji
i ulepszeniu infrastruktury publicznej zniszczonej ,uszkodzonej bądź zagrożonej przez ruchy osuwiskowe ziemi lub erozję brzegu morskiego.

5. Wytyczne z dnia 22 maja 2017 r. dla Komisji powoływanych przez Wojewodę dotyczące ogólnych zasad szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i
działach specjalnych produkcji rolnej w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania,
przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę.

IV. Warunki realizacji zadania

1. Realizacja zadania jest elementem działań fazy odbudowy. Następuje po reagowaniu na występujące zjawiska / działanie żywiołu/ wywołującego

straty w mieniu w znacznym rozmiarze.

2. Szacowanie strat i szkód dotyczy:
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- szacowania strat i szkód w infrastrukturze komunalnej,

- szacowanie strat i szkód w mieniu prywatnym celem pomocy w zakresie wsparcia socjalnego do 6 tys. zł/ pomoc w odbudowie budynków
mieszkalnych w wysokości do 20 tys. zł ,200 tyś zł oraz gospodarczych do 100 tys. zł , 

- szacowanie strat w rolnictwie w tym lasach prywatnych,

3. Starostowie, burmistrzowie/wójtowie monitorują zagrożenia w tym skutki żywiołu a w przypadku ,gdy do gminy/miasta zostaną skierowane
wnioski mieszkańców o pomoc rozpoczyna się proces szacowania strat i szkód. Proces ten realizowany jest zgodnie z wytycznymi. Jednocześnie
rozpoczyna się proces raportowania o podejmowanych działaniach przez gminy bezpośrednio do WUW.

I 

Lp. Czynności do wykonania Realizu_jący Uwagi 

1 Niezwłoczne powiadomienie PCZK o zdarzeniu o charakterze klęski
Wójt/ Gmina żywiołowej na terenie gminy. 

2 Powołanie komisji ds. ustalenia szkód i szacowania strat Gmina/Wójt 
3 Sporządzenie protokołu zgodnie z wytycznymi Ministra SWiA Wójt/ Komisja 

Wysokość strat powinna być ustalona z zastosowaniem cen podanych w 
Biuletynie cen "Sekocenbud" (zestaw zagregowanych cen 
�ednostkowych) lub z wykorzystaniem 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 

4 praz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w Wójt, Komisja 
programie funkcjonalno- użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389), albo 
innych przepisów wydanych na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 
177 z późn. zm.). Każdy obiekt zniszczony przez klęskę żywiołową i 

_ umieszczony w protokole szkód powinien zostać ujęty i opisany 
odrębnie. 
Sporządzenie planu usuwania skutków klęsk żywiołowych 

5 
harmonogram likwidacji szkód), zawierający wykaz zadań 

Wójt, Komisja podlegających odbudowie lub remontowi po wystąpieniu klęski 
żvwiołowe_j z określeniem hierarchii ich ważności oraz bilans potrzeb 
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Lp. Czynności do wykonania Realizujący 

finansowych w zakresie ich likwidacji. Plan usuwania skutków klęsk 
�ywiołowych powinien zawierać program likwidacji strat w rozbiciu na 
poszczególne lata oraz uwzględniać możliwości finansowe jednostki 
samorządu terytorialnego, 
Po sporządzeniu protokołu strat przez komisję, wystąpienie do 

Wójt 
6 M1łaściwego wojewody z prośbą o dokonanie weryfikacji strat 

oszacowanych przez komisję działąjącą na szczeblu gminy 
Powołanie komisji wojewódzkiej, w celu analizy przedłożonych 
protokołów, oceny czy wysokość strat jest zgodna ze stanem 

7 faktycznym, oraz zweryfikowania czy rozmiar zniszczeń podany przez Wojewoda 
powiat, odpowiada rzeczywistości i czy podane wysokości strat są 
właściwie wycenione, Komisja sporządza protokół. 
Przekazanie do ministra właściwego do spraw administracji, wykazu 
jednostek samorządu terytorialnego dotkniętych klęską żywiołową. W 
wykazie powinny zostać umieszczone te jednostki samorządowe, w 

8 których straty wywołane klęską żywiołową, są nie mniejsze niż 5% Wojewoda 
planowanych dochodów własnych jednostki na rok bezpośrednio 
poprzedzający rok wystąpienia klęski żywiołowej 

VI. Budżet zadania

Zadania realizowane z budżetu państwa 

Uwa2i 
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Treść zadania : Wprowadzenie ograniczeń praw człowieka i obywatela na terenie gminy 

MZ-14 Data opracowania: 29.05.2019 I Data aktualizacji: I Wykonał: Urząd Gminy w Kaźmierzu 

Współdziałający: Podmioty ujęte w siatce bezpieczeństwa 

I. Cel zadania
Nadzór I wprowadzanie ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela na terenie gminy Kaźmierz w stanach nadzwyczajnych

II. Lider/ Uczestnicy zadania
Wójt, służby, straże, inspekcje, podmioty ujęte w siatce bezpieczeństwa.

Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej. 
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym. 
Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym. 

IV. Warunki realizacji zadania

rawa człowieka i obywatela na terenie gminy w zwiłzku ze stanem nadzwvczainym 

Podstawy prawne działań 

1. Wprowadzenie ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela ma miejsce w sytuacji wprowadzenia stanu klęski żywiołowej lub stanu
wyjątkowego.

Działania takie mogą mieć miejsca podczas ograniczania skutków lub ograniczania eskalacji sytuacji kryzysowej. 
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V. Przebieg/ koncepcja działama

Lp. Czynności do wykonania 

�

ariant I- Nadzór nad wdrożeniem wprowadzonych ograniczeń 
olności i praw człowieka i obywatela na terenie gminy w sytuacji 
prowadzenia stanu klęski żywiołowej. 
godnie z art 20 ustawy o stanie klęski żywiołowej , ograniczenia 
olności 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 do osób prawnych i jednostek organizacyjnych
nieposiadających osobowości prawej, mających siedzibę lub
prowadzących działalność na obszarze na którym został wprowadzony
1stan klęski żywiołowej , z zastrzeżeniem art.24 i art.25.

Po wprowadzeniu przez RM ograniczenia tj.: 
1 � zawieszenia działalności określonych przedsiębiorstw, 

nakazie lub zakazie prowadzenia działalności określonego rodzaju 

Po wprowadzeniu przez RM ograniczenia tj. 

2 -nakazaniu pracodawcy oddelegowania pracowników do dyspozycji
brganu kierującego działaniami prowadzonymi w celu zapobieżenia 
skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia 

Po wprowadzeniu przez RM ograniczenia tj. 
3 � całkowitej lub częściowej reglamentacji zaopatrzenia w określonego 

rodzaju artykuły 

IPo wprowadzeniu przez RM ograniczenia tj. 
zakazie okresowego podwyższania cen na towary lub usługi 

4 !określonego rodzaju , nakazie stosowania cen ustalonych na towary lub 
usługi mające podstawowe znaczenie dla kosztów utrzymania 
konsumentów 

Realizujący 

Wójt 

Organ kierujący 
działaniami 

Wojewoda poprzez 
Wojewódzkiego 
Inspektora Inspekcji 
!Handlowej, Wójt.

Wójt 

Uwagi 

Wójt nadzoruje czy określeni przedsiębiorcy zawiesili 
�swoją działalność. Na posiedzeniu GZZK wyznacza 
�

1 łaściwą służbę wiodącą, która będzie wskazana do 
onitorowania i nadzoru. W przypadku naruszenia Wójt 

oprzez PCZK informuje Wojewodę. 

!Organ zgłasza do Wójta o wszelkich
nieprawidłowościach ,który przez PCZK zgłasza
Wojewodzie.

Koncepcja wprowadzenia i nadzoru nad całkowitą lub 
pzęściową reglamentacją zaopatrzenia w określonego 
rodzaju artykuły opracowuje jako wiodący WIIH. 

Poprzez GZZK -monitorowanie cen towarów 
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Realizujący 
Uwagi 

Lp. Czynności do wykonania 

Po wprowadzeniu przez RM ograniczenia tj. 
obowiązku poddania się badaniom lekarskim ,leczeniu ,szczepieniom 

5 ochronnym oraz stosowaniu innych środków profilaktycznych i Wojewoda Monitorowanie Wójt/ Urząd Gminy zabiegów ,niezbędnych do zwalczania chorób promieniotwórczych, /PWIS/Wójt/ 
obowiązku poddania się kwarantannie. 

Po wprowadzeniu przez RM ograniczenia tj. 

6 obowiązku stosowania środków ochrony roślin lub innych środków Wojewoda I WIORiN Monitorowanie Wójt/ Urząd Gminy zapobiegawczych niezbędnych do zwalczania organizmów /Wójt 
szkodliwych dla ludzi, zwierząt lub roślin 
Po wprowadzeniu przez RM ograniczenia tj. 

Wojewoda/Wł OS 7 -obowiązku stosowania określonych środków zapewniających Monitorowanie Wójt/ Urząd Gminy 
K)chronę środowiska /Wójt 

Po wprowadzeniu przez RM ograniczenia tj. Wojewoda/ 8 � obowiązku stosowania środków lub zabiegów niezbędnych do Monitorowanie Wójt/ Urząd Gminy 
zwalczania chorób zakaźnych zwierząt PLW/Wójt 

Po prowadzeniu przez RM ograniczenia tj. obowiązku opróżnienia lub 

9 zabezpieczenia lokali mieszkalnych bądź innych Wojewoda /WINB/ Monitorowanie Wójt/ Urząd Gminy 
pomieszczeń ,dokonaniu przymusowych rozbiórek i wyburzeń PINB/Wójt 
budynków lub innych obiektów budowlanych albo ich części, 
Po wprowadzeniu ograniczeń polegających na wykorzystaniu 
bez zgody właściciela lub innej osoby uprawnionej ,nieruchomości i 
rzeczy ruchomych oraz wprowadzenia obowiązku świadczeń osobistych 
i rzeczowych polegających na: 

udzielaniu pierwszej pomocy osobom ,które uległy nieszczęśliwym 
tw)'padkom, Wojewoda I Urząd !Nadzór i kontrolę w tym zakresie prowadzi Gmina oraz 

10 czynnym udziale w działaniu ratowniczym lub wykorzystaniu innych Gminy służby ,inspekcje i straże 
tzadań wyznaczonych przez kierującego akcją ratowniczą 
,.. wykonanie określonych prac, 

oddaniu do używania posiadanych nieruchomości lub rzeczy 
ruchomych, 
udostępnieniu pomieszczeń osobom ewakuowanym, 

-użytkowaniu nieruchomości w określony sposób lub w określonym
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Realizujący 
Uwagi 

Lp. Czynności do wykonania 

�akresie, 
przyjęciu na przechowanie i pilnowaniu mienia osób poszkodowanych 

lub ewakuowanych, 
-zabezpieczeniu zagrożonych zwierząt a w szczególności dostarczaniu
paszy i schronienia,

zabezpieczenia zagrożonych roślin lub nasion, 
- pełnieniu wart,

zabezpieczeniu własnych źródeł wody pitnej i środków spożywczych
przez ich zanieczyszczeniem ,skażeniem lub zakażeniem a także 
udostępnianiu ich dla potrzeb osób ewakuowanych lub 
poszkodowanych w sposób wskazany przez 
organ nakładający świadczenie , 

zabezpieczaniu zagrożonych dóbr kultury 
Po wprowadzeniu przez RM ograniczenia tj. 
- nakazie ewakuacji w ustalonym czasie z określonych

11 
miejsc ,obszarów i obiektów,
nakazie lub zakazie przebywania w określonych miejscach i obiektach

oraz na określonych obszarach,
zakazie organizowania lub przeprowadzania imprez masowych,
nakazie lub zakazie określonego sposobu przemieszczania się
zakazie prowadzenia strajku w odniesieniu do określonych kategorii

pracowników lub określonych dziedzinach,
-przyjęciu na przechowywanie i pilnowanie mienia osób WÓJT 
poszkodowanych lub ewakuowanych , 
- zabezpieczeniu zagrożonych zwierząt a w szczególności dostarczaniu
paszy i schronienia ,

zabezpieczeniu zagrożonych roślin 

12 
Po wprowadzeniu w drodze rozporządzenia, ograniczeń w transporcie Ograniczenia wprowadza Minister właściwy ds. 
drogowym ,kolejowym i lotniczym oraz ruchu jednostek pływających Wojewoda/Policja/ transportu w zakresie transportu drogowego, kolejowego i 
na śródlądowych drogach wodnych, morskich wodach wewnętrznych i PKP, zarządcy dróg lotniczego. 
morzu terytorialnym Minister właściwy ds żeglugi śródhidowej w zakresie 
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Realizujący 
Uwagi 

Lp. Czynności do wykonania 

ruchu jednostek pływających na śródlądowych drogach 
wodnych, 
Minister właściwy ds gospodarki morskiej w zakresie 
ruchu na morskich wodach wewnętrznych i morzu 
�erytorialnym. 

Wprowadzenie ograniczeń w wykonaniu pocztowych usług o Wojewoda/ 
13 charakterze powszechnym lub usług kurierskich Operatorzy Ograniczenia wprowadza Minister właściwy ds. łączności 

komórkowi 
Wariant II: Wprowadzenie ograniczeń wolności i praw człowieka i 
obywatela w sytuacji wprowadzenia stanu wyjątkowego. 
!Zgodnie z rat.15 ustawy o stanie wyjątkowym na obszarze na którym
izostał wprowadzony stan wyjątkowy ,ograniczeniom wolności i praw
K)złowieka i obywatela podlegają wszystkie osoby
fizyczne zamieszkałe lub przebywające tam chociażby czasowo.
Ograniczenia te stosuje się odpowiednio wobec osób prawnych i
�ednostek organizacyjnych i jednostek organizacyjnych
tnieposiadających osobowości prawnej, mających siedzibę lub
prowadzących działalność działalności na obszarze objętym
!Stanem wyjątkowym. Rodzaje ograniczeń wolności i praw człowieka i
obywatela określone w rozporządzeniach o których
mowa w art. 3 ust. I i art 5 ust. 1 , powinny odpowiadać charakterowi
oraz intensywności zagrożeń stanowiących przyczyny wprowadzenia
stanu wyjątkowego a także zapewniać skuteczne przywrócenie
normalnego funkcjonowania państwa.
Po wprowadzeniu przez Prezydenta RP ograniczenia tj. 

dostępu do towarów konsumpcyjnych, poprzez całkowitą lub 
pzęściową reglamentację zaopatrzenia ludności, Koncepcję wprowadzenia i nadzoru nad całkowitą 

1 swobody uzgadniania cen przez strony umowy przez strony ,poprzez Wójt reglamentacją zaopatrzenia w określonego rodzaju 
izakazanie okresowego podwyższania cen na towary lub usługi artykuły opracowuje jako wiodący WIIH. W WIIH

�kreślonego rodzaju albo nakazanie stosowania cen ustalonych na współpracują inne służby 
�owary lub usługi mające podstawowe znaczenie dla kosztów 
utrzymania konsumentów 
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Realizujący 
Uwagi 

Lp. Czynności do wykonania 

Po wprowadzeniu przez Prezydenta RP ograniczenia tj. 
� wolności działalności gospodarczej, poprzez nakazanie okresowego 

2 
zaniechania prowadzenia działalności gospodarczej Wojewoda poprzez 
określonego rodzaju albo ustanowienie obowiązku uzyskania organy JST 
zezwolenia na rozpoczęcie działalności gospodarczej określonego 
rodząju. 
Po wprowadzeniu przez Prezydenta RP ograniczenia tj. 

3 działalności edukacyjnej ,poprzez okresowe zawieszenie zajęć Wojewoda /JST 
dydaktycznych w szkołach włącznie ze szkołami wyższymi 

Po wprowadzeniu przez Prezydenta RP ograniczenia tj. 
4 - obrotu krajowymi środkami płatniczymi ,obrotu dewizowego Wojewoda Monitoring JST 

oraz działalności kantorowej 
Po wprowadzeniu przez Prezydenta RP ograniczenia tj. 

5 transportu drogowego ,kolejowego i lotniczego oraz w ruchu Wojewoda /Policja �ednostek pływających na morskich wodach wewnętrznych i na morzu 
�erytorialnym a także na śródlądowych drogach wodnych 
Po wprowadzeniu przez Prezydenta RP ograniczenia tj. 

funkcjonowania systemów łączności oraz działalności 
�elekomunikacyjnej i pocztowej ,poprzez nakazanie wyłączenia 
urządzeń łączności lub zawieszania świadczenia usług na czas 

6 określony a także poprzez nakazanie niezwłocznego złożenia do
depozytu właściwego organu administracji rządowej -radiowych i Wojewoda I Policja 
•elewizyjnych urządzeń nadawczych i nadawczo -odbiorczych
lub ustalenie innego sposobu ich zabezpieczaniem przed
wykorzystaniem w sposób zagrażający konstytucyjnemu ustrojowi
państwa, bezpieczeństwa obywateli albo porządku publicznemu.
Po wprowadzeniu przez Prezydenta RP ograniczenia tj.

prawa posiadania broni palnej, amunicji i materiałów wybuchowych 

7 
K)raz innych broni lub określonych przedmiotów, poprzez nakazanie Wojewoda /Policja 
niezwłocznego złożenia do depozytu właściwego organu administracji 
rządowej albo zakazanie noszenia 
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Realizujący 
Uwagi 

Lp. Czynności do wykonania 

Po wprowadzeniu przez Prezydenta RP ograniczenia tj. 
- dostępu do informacji publicznej Wojewoda /JST 

Kontrola respektowania wprowadzonych ograniczeń wolności i praw 
człowieka i obywatela oraz rozpoznawanie spraw ,określonych w art.23 

JST, służby, straże i ust 1 ustawy o stanie wyjątkowym ,następuje w trybie przepisów o 
inspekcje w zakresie 

postępowaniu w spawach o wykroczenia w postępowaniu 
swojej właściwości przyspieszonym . 

!Zniesienie stanu wyjątkowego oraz uchylenie ograniczeń wolności i 
praw człowieka i obywatela w związku z ustaniem przyczyny jego 

10 !Wprowadzenia oraz zostanie przywrócone normalne funkcjonowanie 
państwa. 

VI. Budżet zadania

Zadania realizowane w ramach budżetu Państwa. 
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Treść zadania : Postępowanie z „podejrzaną" substancją 

MZ-15 Data opracowania: 29 05.2019 I Data aktualizacji: I Wykonał: Urząd Gminy w Kaźmierzu 

!Współdziałający: Podmioty ujęte w siatce bezpieczeństwa 

I. Cel zadania
Ustalenie sposobu postępowania 

II. Lider/ Uczestnicy zadania
Wójt, służby, straże, inspekcje. 

III. W1�'' · f1 I dst r d 

!We.iście I Odnotowanie przez służby zdarzenia z „ podejrzan,i „ substancją 
IWY.iście I Neutralizacja substancji 

Podstawy prawne działań 

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym . 
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. 

IV . Warunki realizacii zadania 

Presja czasu. Odnotowana znaczna ilość zdarzeń z „ podejrzaną„ substancją w instytucjach publicznych 

konania 
!Czynności wstępne :
W przypadku otrzymania przesyłki niewiadomego pochodzenia lub budzącej
rodejrzenia z jakiegokolwiek innego powodu ,jak
przesyłka nie oczekiwana lub otrzymana od nadawcy nieznanego
brak nadawcy lub brak adresu nadawcy 

rzesvłka od nadawcy lub innego mieisca budzłcego podeirzenia 

Realizuiac 

Pracownicy 
Kierownik jednostki organizacyjnej 

Uwa2i 
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Lp. Czynności do wykonania Realizuiacy Uwaei 
przesyłka niezwykła ze względu na wagę, wymiary, kształt, zapach 
... inne podejrzane cechy 
należy: 
,.. nie otwierać przesyłki 

mieścić przesyłkę w grubym worku plastykowym, szczelnie zamknąć 
- worek umieścić w drugim grubym worku plastikowym , szczelnie

zamknąć: zawiązać supeł i zakleić taśmą klejącą
paczki nie przemieszczać ,pozostawić na miejscu.

W przypadku ,gdy podejrzana przesyłka została otwarta i zawiera jakąkolwiek 
podejrzana zawartość w formie stałej /pył ,kawałki, blok, galaretę ,pianę lub inną/ 
lub płynnej. 
należy: 

możliwie nie naruszać jej zawartości ,wyłączyć systemy wentylacji i 
klimatyzacji ,zamknąć okna/ 

w miarę możliwości założyć rękawiczki, 
-całą zawartość umieścić w worku plastykowym, szczelnie zamknąć,
dokładnie umyć ręce,

izaklejony worek umieścić w drugim worku, zamknąć go i zakleić
ponownie dokładnie umyć ręce

Powiadomić : Policję, Straż, Inspekcja Sanitarna
Służby te podejmują działania w celu bezpiecznego przejęcia przesyłki.
Po przybyciu właściwych służb bezwzględnie stosować się do ich zaleceń.
Czynności kierownika jednostki organizacyjnej:
Kierownik jednostki organizacyjnej po otrzymaniu informacji o nadejściu
podejrzanej przesyłki, jest obowiązany:

upewnić się czy o zdarzeniu zostały powiadomione w/w osoby i organy 
upewnić się czy podejrzana przesyłka i przesyłki ,które miały z nią styczność 

zostały oddzielone od innych dokumentów oraz ograniczyć powierzchnię 
sąsiadującą. 
- włożyć wszystkie inne przedmioty ,które mogły mieć styczność z podejrzaną
przesyłką ,do worka plastikowego i przechowywać je tam do przekazania
K:>dpowiednim organom ,
upewnić się ,czy wszystkie osoby ,które mogły mieć styczność z podejrzaną

przesyłką , wymyły ręce wodą z mydłem,
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Lp. Czynności do wykonania Realizu.iący Uwagi 
sporządzić spis osób ,które mogły mieć styczność z podejrzaną przesyłką-

przekazać spis organom medyczno-sanitarnym, 
- wymyć się I w miarę możliwości pod prysznicem / wodą z mydłem,

po przybyciu policyjnej grupy interwencyjnej kierownik jednostki
Organizacyjnej przekazuje dowódcy wszelkie informacje dotyczące zaistniałego

�darzenia 
.... po przybyciu właściwych służb stosuje się do ich zaleceń. 

2 Działanie służb, inspekcji, straży wg własnych procedur Służby ,inspekcje ,straże 

VI. Budżet zadania

Zadania realizowane w ramach budżetu podmiotów z siatki bezpieczeństwa 
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5.Zestawienie zadań realizowanych w sytuacjach kryzysowych służbach, strażach
i inspekcjach

L.p. Nazwa zadania realizowanego przez Policję w sytuacjach kryzysowych 

/Źródło: Zarządzenie nr 36 KGP z dnia 14 .XI.2017 r. w sprawie zadań realizowanych przez Policję w sytuacjach kryzysowych 

1 Działania w przypadku groźby zaistnienia lub zaistnienia zdarzenia o charakterze 
terrorystycznym. 

2 Działania w przypadku uzyskania informacji o podłożeniu urządzenia wybuchowego. 

3 Działania w przypadku zajęcia obiektu z przetrzymywaniem zakładników. 

4 Działania w przypadku porwania środka transportu z przetrzymywaniem zakładników. 

5 Działania w przypadku uzyskania informacji o osobie posiadającej broń lub inne 
niebezpieczne narzędzie, której działanie zmierza do pozbawienia życia lub zdrowia wielu 
osób w miejscu publicznym /aktywny strzelec ,amok/. 

6 Działania w przypadku ujawnienia niezindentyfikowanej przesyłki. 

7 Działania w przypadku ujawnienia materiałów, urządzeń wybuchowych , w tym z 
zastosowaniem środków chemicznych ,biologicznych ,radiologicznych ,nuklearnych/ 
CBRN I oraz amunicji szczególnie niebezpiecznej . 

8 Działania w przypadku okupacji i blokady obiektów. 

9 Działania w przypadku blokady szlaku komunikacyjnego - drogowego. 

10 Działania w przypadku blokady szlaku komunikacyjnego - kolejowego. 

11 Działania w przypadku przedłużającego się braku dostaw paliw i energii elektrycznej. 

12 Działania w przypadku zakłócenia w funkcjonowaniu użytkowanych systemów 
teleinformatycznych. 

13 Działania w przypadku wystąpienia pożaru. 

14 Działania w przypadku wystąpienia powodzi. 

15 Działania w przypadku wystąpienia katastrofy budowlanej. 

16 Działania w przypadku katastrofy statku powietrznego. 

17 Działania w przypadku uwolnienia niebezpiecznej substancji chemicznej. 

18 Działania w przypadku wystąpienia niebezpiecznych zjawisk atmosferycznych/ m. in. 
intensywne opady, silne mrozy, susze, huragany/. 

19 Działania w przypadku wystąpienia osuwiska. 

20 Działania w przypadku nasilonego nielegalnego przekraczania granicy Polski. 

21 Działania w przypadku masowej migracji cudzoziemców na teren Polski. 

22 Działania w przypadku zagrożenia lub naruszenia bezpieczeństwa jednostki organizacyjnej 
Służby Więziennej. 

23 Działania w warunkach zagrożenia wystąpienia lub zwalczania choroby zakaźnej 
ludzi ,zwierząt lub roślin. 

24 Działania w przypadku skażenia biologicznego. 

25 Działania w przypadku zdarzenia radiacyjnego. 
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26 Wykorzystanie statków powietrznych Lotnictwa Policji. 

27 Działania w przypadku przedłużających się działań. 

Nazwa zadania realizowanego przez PSP w sytuacjach kryzysowych 

źródło: Plan Ratowniczy Powiatu Szamotulskiego 

1 Działania PSP w przypadku wystąpienia pożaru. 

2 Działania PSP w przypadku wystąpienia katastrofy komunikacyjnej w ruchu drogowym. 

3 Działania PSP w przypadku wystąpienia katastrofy komunikacyjnej w ruchu kolejowym. 

4 Działania PSP w przypadku wystąpienia katastrofy budowlanej. 

5 Działania PSP w przypadku wystąpienia katastrofy statku powietrznego. 

6 Działania PSP w przypadku wystąpienia powodzi. 

7 Działania PSP w przypadku wystąpienia osuwiska. 

8 Działania PSP w przypadku wystąpienia zdarzeń nadzwyczajnych wywołanych czynnikiem 
biologicznym, w tym zdarzeń o charakterze terrorystycznym. 

9 Działania PSP w przypadku uwolnienia niebezpiecznej substancji chemicznej. 

10 Działania PSP w przypadku ujawnienia niezidentyfikowanej przesyłki. 

11 Działania PSP w przypadku wystąpienia niebezpiecznych zjawisk atmosferycznych. 

12 Działania PSP w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego. 

Nazwa zadania realizowanego przez PIW w sytuacjach kryzysowych 
Źródło: Ustawa o inspekcji weterynaryjnej 

1 Utrzymanie stanu gotowości zwalczania chorób zakaźnych. 

2 Tworzenie i aktualizacja planu gotowości. 

3 Powołanie Zespołu Kryzysowego przy PL W. 

4 Organizacja szkoleń. 

5 Przyjmowanie zgłoszeń o podejrzeniu wystąpienia chorób zakaźnych. 

6 Przekazanie informacji o stwierdzeniu choroby zakaźnej Staroście. 

7 Przeprowadzenie analizy stanu zagrożenia . 

8 Dokonywanie wyceny wartość użytkowej zwierzą. 

9 Nadzorowanie i koordynowanie wybijania zwierząt oraz utylizacji zwłok. 

10 Nadzorowanie i koordynowanie zabiegów oczyszczania i dezynfekcji. 

11 Opracowanie materiałów informacyjnych dla mediów. 
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Nazwa zadania realizowanego przez PIS w sytuacjach kryzysowych 
źródło: Zarządzenie nr 60/16 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10.02.2016 r. w sprawie przygotowania i 
zapewnienia działania WSWiA oraz wczesnego ostrzegania w województwie wielkopolskim, Pismo GIS-NK-
SO-45300017.AK.17.3 SK 35276 z 09.10.2017 r. - uchwała nr 3/2017 Międzyresortowego Zespołu do Spraw 
Zagrożeń Terrorystycznych 

Działania PIS w przypadku zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii chorób zakaźnych 
lub zatruć. 

Działania PIS w przypadku podejrzenia zachorowania lub zakażenia chorobą szczególnie 
niebezpieczną. 

Działania PIS w przypadku zagrożenia wystąpienia lub wystąpienia zachorowań na chorobą 
zakaźną. 

Działania PIS w przypadku zdarzeń hydrometeorologicznych- lokalnego podtopienia, 
powodzi, nawałnic. 

Działania PIS w przypadku awarii urządzeń wodociągowych lub ich skażeń powodującego 
zagrożenie sanitarno-epidemiologiczne. 

Działania PIS w sytuacji wystąpienia chemicznego, biologicznego, promieniotwórczego 
skażenia żywności oraz skażenia żywności pestycydami, związane z wycofaniem z obrotu 
skażonych artykułów spożywczych. 

Działania PIS w przypadku zagrożenia wystąpienia lub wystąpienia awarii przemysłowej z 
uwolnieniem substancji niebezpiecznych/ amoniak, chlor, siarkowodór itp./mieszaniny 
chemicznej. 

Działania PIS w przypadku otrzymania niezindentyfikowanej przesyłki / powiadomienia o 
otrzymaniu niezindentyfikowanej przesyłki. 

Działania PIS w przypadku powiadomienia o zaistnieniu zdarzenia radiacyjnego mogącego 
spowodować zagrożenie publiczne. 

Działania PIS w przypadku zdarzeń o charakterze terrorystycznym. 

Działania PIS w przypadku zakłócenia funkcjonowania użytkowanych systemów 
teleinformatycznych. 

Nazwa zadania realizowanego przez WIOR i N w Poznaniu/ Oddział Szamotuły 
w sytuacjach kryzysowych 

Źródło: Ustawa o ochronie roślin ,Ustawa o nasiennictwie, Ustawa o środkach ochrony roślin. 

Działania w zakresie monitoringu i wykrycie choroby. 

Działania w zakresie analizy wykrytych zagrożeń. 

Działania w zakresie nadzoru nad zwalczaniem choroby. 

Działania w zakresie oceny skutków choroby. 
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( 

Ili. Załączniki funkcjonalne planu głównego 

\ 
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1. ORGANIZACJA ŁĄCZNOŚCI ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W GMINIE KAŹMIERZ

--·-·-
···---- ----------------,--------------.-------------,--------------��-------�

11:.1··..J,::..:::.,� tl�t:·1�t - '-'" 

Rodzaj łączności 

Podmioty 

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego 

Komenda Powiatowa Policji w Szamotułach 

Komenda Powiatowa PSP w Szamotułach 

PSSE w Szamotułach 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Szamotułach 

Powiatowy Zarząd Dróg w Szamotułach 

SP ZOZ w Szamotułach 

Łączność telefoniczna/ fax. 

61 854 99 00 / 854 99 20 

61 293 12 00 

61 292 11. 3ę,,612220710, 
61222071.1 

61 292 15 70 

61 292 07 12 

61 292 40 32 

61292 71 00 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Szamotułach I 61 442 34 79 

RZGW w Poznaniu 61 856 77 f5. / 852 57 31 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach 61 292 03 20 

1. Powiat Międzychodzki ( powiat ościenny ) 95 748 20 74 

Łąezność w sieci .telefónii 
. komó�koiNej 

722 '323 0�7 

698878725 

500:0.62 2.49 

694'll54 843 

66411s1.h 

6.01 83�:074 

606 ,97:9. 820 

Poczta elektroniczna 

czk@poznan.uw.gov.pl 

komendant.szamotuly@po;pol icj 
a.gov.pl 

kp-szamotuly@psp.wlkp.pl 

psses.szamotuly@pis.gov.pl 

szamotuły.piw@wp.pl 

biuro@zdp-szamotuly.com. pl 

sekretariat@szamotuly.med.pl 

pinb@pinb-szamotuly.pl 

sekretariat@rzgw.poznan.pl 

pcprszamotuly@poczta.onet.pl 

międzychod pzi'k@poznan.uw.q 
ov.pl. 

kp-miedzychod@psp.wlkp.pl 
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2.Powiat Nowotomyski ( powiat ościenny)

3.Powiat Obornicki ( powiat ościenny) 

4. Powiat Poznański ( powiat ościenny)

5.Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki ( powiat ościenny)

Gminy powiatu: 1. Szamotuły 

2. Wronki

3. Pniewy

4. Ostroróg

5. Obrzycko m. 

6. Duszniki

7. Kaźmierz

8. Obrzycko g. 

Telefony kontaktowe, adresy e-mail do gmin ościennych 
powiat poznański 

1. Tarnowo Podgórne

2. Rokietnica

61 4426735, 4427700 

61 2973148 

61 841 07 60 

67 253 01 60 

61 2920534 

67 2545300, 2542009 

61 2938600 

61 2931710 

61 4422634 

61 2919400 

61 2937306 

61 2913065 

61 895,9229 

61 8960606 

666.389 429 

722.323 227 

509 230144 

606'·30•H�7 
.,_, 

·-

722 32'3.326 

722.323·146 

6'69 12�)-.117 

664:'9S6266 

604,1504 3�2 

6�6,047�9 

604 154 6Q6 

5!)9 446710 

509237.799 

721293��6 

nowytomysl pzrk@poznan.uw.g 
ov.pl, 

· kp-nowytomysl@psp.wlkp.pl

oborniki_pzrk@poznan.uw.gov.p 
I 

pczk@powiat.poznan.pl 

pczk@pct.jst.pl 

umig@szamotuly.pl 

poczta@wronki.pl 

um@pniewy.wokiss.pl 

I ostrorog umiq@wokiss.pl 

sekretarz@obrzycko.com 

osp@duszniki.eu 

sekretariat@kazmierz.pl 

sekretarz@obrzycko.pl 

uq@tarnowo-podgorne.pl 

'urZad@rokietnica.pl 

189 



PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO GMINY KAŹMIERZ 

3. ORGANIZACJA SYSTEMU MONITOROWANIA ZAGROŻEŃ, OSTRZEGANIA I

ALARMOWANIA

Komórką zbierającą na bieżąco informacje w ramach monitoringu na poziomie gminy 

jest Urząd Gminy oraz Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego ( GZZK ). 

GZZK przyjmuje informacje zarówno od administracji publicznej (PCZK) jak i służb, 

inspekcji i straży. 

W razie zaistnienia zdarzeń noszących znamiona sytuacji kryzysowej Gmina przekazuje 

informację do PCZK i WCZK. 

Podmioty prowadzące monitoring na podstawie odrębnych ustaw zobowiązane są ponadto do 

powiadamiania czyli przekazania uzyskanych informacji do właściwych terytorialnie organów i 

ludności. 

Wszelkie informacje uzyskane z monitoringu zagrożeń mogą być podstawą do ostrzegania i 

alarmowania ludności. 

Na podstawie niektórych informacji Wójt wszczyna procedurę ostrzegania w sposób 

obligatoryjny. Przykładem specyficznego działania jest rutynowe ostrzeganie i alarmowanie w 

sytuacjach związanych ze zjawiskami hydrometeorologicznymi 

System monitorowania zagrożeń oraz ostrzegania i alarmowania funkcjonuje w Gminie 

Kaźmierz w oparciu o Zarządzenie Nr 77/2015 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 19 listopada 2015 r. w 

sprawie przygotowania i zapewnienia działania systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego 

ostrzegania na terenie Gminy Kaźmierz zmienione Zarządzeniem Nr 90/2015 z dnia 31 grudnia 2015 

r. zmieniającym zarządzenie w sprawie przygotowania i zapewnienia działania systemu wykrywania

i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania na terenie Gminy Kaźmierz. Zgodnie z przedmiotowym 

zarządzeniem system zapewnia przepływ informacji w zakresie występujących zagrożeń oraz 

ostrzeganie i alarmowanie ludności o zagrożeniach oraz informowanie o zasadach zachowania się 

przed i w trakcie ich wystąpienia. Zadania te realizowane są przez wydziały Urzędu Gminy w 

Kaźmierzu a za przygotowanie i realizację zadań w ramach SOA odpowiedzialny jest Wydział 

Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 

Jednocześnie powiatowy system wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania 

wchodzi w skład wojewódzkiego i krajowego systemu wykrywania skażeń i alarmowania ( KSWSiA ) 

zdefiniowanego w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2013 roku w sprawie systemów 

wykrywania skażeń i właściwości organów w tych sprawach. 
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4. ZASADY INFORMOWANIA LUDNOŚCI O ZAGROŻENIACH I

SPOSOBACH POSTĘPOWANIA NA WYPADEK ZAGROŻEŃ

Informowanie przez Wójta ludności o zagrożeniach i sposobach postępowania odbywa się w 

dwóch wariantach: 

- obligatoryjnym tzn. takim, który wynika jednoznacznie z przepisów prawa ( Wójt musi w

określonych sytuacjach informować społeczeństwo o zagrożeniach) 

- uznaniowym, który wynika z decyzji Wójta o konieczności informowania ludności.

Wariant obligatoryjny: 

1) w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego, powodującego przekroczenie poziomów

interwencyjnych, Wójt jest zobligowany do poinformowania ludności na podstawie danych

uzyskanych od Wojewody i wówczas realizowana jest procedura przekazywania ludności

informacji wyprzedzającej w przypadku zdarzeń radiacyjnych.

2) w przypadku wprowadzenia rozporządzeń porządkowych, Wójt również zobowiązany jest

skutecznie informować ludność o ich treści - wówczas realizuje się procedurę przekazywania do

wiadomości publicznej aktów prawnych wydanych przez Prezydenta, Radę Ministrów, ministra

kierującego działem administracji rządowej lub wojewodę, w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wariant uznaniowy: 

W tym wariancie Wójt z własnej inicjatywy lub na wniosek członków GZZK może uruchomić 

akcję informacyjną dotyczącą konkretnych zagrożeń lub sposobów postępowania, pod warunkiem 

dysponowania wystarczającymi środkami finansowymi do realizacji tego przedsięwzięcia -

szczególnie dotyczy to druku i dystrybucji ulotek. W tym wariancie stosuje się następujące środki 

przekazu: komunikaty przekazywane przez środki masowego przekazu, ulotki, infolinia. Akcję 

informacyjną koordynuje w takich sytuacjach Wójt poprzez GZZK (jeśli jej prowadzenie przekracza 

możliwości służby właściwej w konkretnym zagrożeniu ). W celu realizacji tego wariantu uruchamia 

się procedury informowania ludności. 
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5. ORGANIZACJA EWAKUACJI

Organizacja ewakuacji jest zaplanowana zgodnie z wytycznymi Szefa Obrony Cywilnej 

Kraju z dnia 17 października 2008 r. w sprawie zasad ewakuacji ludności, zwierząt i mienia 

na wypadek masowego zagrożenia. 

Celem właściwej organizacji systemu ewakuacji w województwie w dniu 5 czerwca 

2009 r. po powzięciu stosownych ustaleń w tym szczególnie od Szefa WSzW w Poznaniu, 

Wojewoda wydał wytyczne w sprawie zasad planowania ewakuacji ludności i opracowania 

planów ewakuacji w województwie wielkopolskim. 

Ewakuacja I stopnia- nie przygotowuje się specjalnej dokumentacji, jest to ewakuacja 

wymagająca niezwłocznego przemieszczenia ludności, zwierząt, mienia z miejsc gdzie 

( wystąpiło nagłe zagrożenie do miejsca bezpiecznego. Ewakuację taką może zarządzić 

kierujący akcją ratunkową na terenie objętym tą akcją, w rzadkich sytuacjach organizuje się ją 

na polecenie wójta, burmistrza, prezydenta miasta, starosty lub wojewody. Wówczas stosuje 

się zasadę ewakuacji w obrębie gminy. 

Ewakuacja II stopnia - w celu jej przeprowadzenia wójtowie, burmistrzowie i 

prezydenci miasta wytypują obiekty do których będą ewakuowani mieszkańcy szczególnie z 

rejonów przyległych do zakładów dużego ryzyka, stref zalewowych, innych obiektów, które 

mogą stwarzać zagrożenie lokalne. Działania w tym zakresie mają charakter planowy, a dane 

o obiektach do których ewakuuje się ludność powinny zostać umieszczone w bazie danych

ARCUS 2005. Obiekty te mogą być również wykorzystywane doraźnie do ewakuacji I 

stopnia. 

\ Ewakuacja III stopnia wiąże się z zagrożeniami bezpieczeństwa państwa i wojny. 

Wojewoda zwrócił się do Szefa WSzW w Poznaniu o określenie obszarów z których należy 

zaplanować taką ewakuację, w odpowiedzi uzyskał informację, że Szef WSzW w Poznaniu 

nie ma możliwości określenia takich rejonów, z których zachodzić będzie konieczność 

ewakuacji ludności cywilnej ze względu na zagrożenia militarne. Tak więc w zaistniałej 

sytuacji Wojewoda zalecił w wytycznych aby na poziomie samorządów terytorialnych 

określić realne możliwości przyjęcia ewakuowanej ludności na administrowanym terenie 

wraz z zapewnieniem funkcjonowania stosownych zespołów. 

Organizacja ewakuacji została zaplanowana zgodnie z wytycznymi Szefa Obrony 

Cywilnej Kraju z dnia 17 października 2008 roku w sprawie zasad ewakuacji ludności, 

zwierząt i mienia na wypadek masowego zagrożenia oraz załącznika do wytycznych, który 

stanowi instrukcja w sprawie zasad ewakuacji ludności, zwierząt i mienia na wypadek 
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masowego zagrożenia a także wytycznymi Wojewody Wielkopolskiego - Szefa Obrony 

Cywilnej województwa z dnia 05.06.2009 w sprawie zasad planowania ewakuacji ludności i 

opracowania planów ewakuacji w województwie wielkopolskim. 

Na podstawie wyżej wymienionych dokumentów opracowano 

,,Plan ewakuacji I i II stopnia" stanowi załącznik nr 1 i 2 do niniejszego planu . 
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5. ORGANIZACJA RATOWNICTWA, OPIEKI MEDYCZNEJ I POMOCY

SPOŁECZNEJ ORAZ POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ

Organizacja ratownictwa i opieki medycznej 

System ratownictwa zorganizowany jest w oparciu o „Wojewódzki plan działania 

systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne". 

W ramach systemu PRM w gminie Kaźmierz, jak i na terenie całego powiatu 

szamotulskiego funkcjonują 3 Zespoły Ratownictwa Medycznego( ZRM ): 2 podstawowe (P) 

i 1 specjalistyczny(S ). 

Na terenie powiatu zlokalizowany jest również Szpitalny Odział Ratunkowy w SP 

ZOZ Szamotuły . 

Na terenie gminy będą wyznaczone miejsca do startów i lądowań śmigłowców, o 

( których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 03.07.2002 roku Prawo lotnicze. 

Organizacja pomocy społecznej 

Opieka społeczna jest domeną jednostek samorządu gminnego, które dysponują w tym 

zakresie zarówno siłami jak i środkami stanowiącymi znaczny potencjał w sytuacjach 

kryzysowych. 

Wsparcia w określonych sytuacjach udzielić może Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Kaźmierzu w szczególnych przypadkach przy ewentualnym doraźnym wsparciu 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach 

Organizacja pomocy psychologicznej 

Pomoc psychologiczna realizowana będzie w oparciu o OPS oraz Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie. 
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6. ORGANIZACJA OCHRONY PRZED ZAGROŻENIAMI

CHARAKTERYSTYCZNYMI DLA GMINY KAŹMIERZ

W gminie Kaźmierz nie występują zagrożenia charakterystyczne dla jej obszaru. 

Biorąc jednak pod uwagę doświadczenia innych gmin zauważalnym są zagrożenia związane z 

występowaniem ekstremalnych zjawisk meteorologicznych w postaci np. silnych burz, 

nawałnic czy intensywnych opadów atmosferycznych. Niestety na tego typu zjawiska 

meteorologiczne nie można przygotować skutecznej procedury przeciwdziałania, prowadzone 

są jednak działania mające zniwelować negatywne skutki dla społeczeństwa. 

Organizacja ochrony przed w/w zjawiskami obejmuje m.in.: 

1. utrzymanie systemów łączności radiowej w relacji gmina - PCZK - WCZK jako

systemów awaryjnych w stosunku do istniejących systemów łączności 

przewodowych oraz sieci GSM 

2. alarmowanie i ostrzeganie użytkowników infrastruktury o występujących lub

przewidywanych zjawiskach meteorologicznych i hydrologicznych, 

3. informowanie, alarmowanie i ostrzeganie ludności poprzez środki masowego

przekazu. 
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7. WYKAZ ZA WARTYCH UMÓW I POROZUMIEŃ

Nie zawierano umów. 
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8. Zasady i tryb oceniania i dokumentowania szkód

W razie wystąpienia zdarzeń nadzwyczajnych, które wywołały znaczne straty 

materialne szacowanie strat i odbudowa realizowana jest na podstawie: 

1. Wytycznych Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 31 marca 2016 r.

w sprawie zasad i trybu udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych 

z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem i odbudową 

obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących 

znamiona klęski żywiołowej, w tym na przeciwdziałanie skutkom takich zdarzeń 

w przyszłości. 

2. Wytycznych Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 31 marca 2016 r.

w sprawie w zasad i trybu udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych 

z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych polegających na naprawie, odbudowie, 

budowie, przeniesieniu, stabilizacji i ulepszeniu infrastruktury publicznej zniszczonej, 

uszkodzonej bądź zagrożonej przez ruchy osuwiskowe ziemi lub erozję brzegu morskiego. 

3. Wytycznych z 22 maja 2017 r. dla Komisji powołanych przez Wojewodę

Wielkopolskiego dotyczące ogólnych zasad szacowania szkód w gospodarstwach rolnych 

i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez 

suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, 

huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę. 
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9. Wykaz infrastruktury krytycznej

Wykaz obiektów, instalacji, urządzeń, systemów i usług kluczowych dla 

bezpieczeństwa państwa i jego obywateli wchodzących w skład infrastruktury krytycznej 

(IK), o ile występują na terenie jednostki, stanowi załącznik niejawny do przedmiotowego 

planu zarządzania kryzysowego. 
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10. Priorytety odtwarzania infrastruktury krytycznej

Priorytety i zasady ogólne w zakresie ochrony infrastruktury krytycznej określa 

Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej opracowany przez Rządowe Centrum 

Bezpieczeństwa i wprowadzony w życie uchwałą Rady Ministrów. 

W przypadku wystąpienia zagrożenia, priorytety w zakresie ochrony oraz odtwarzania 

infrastruktury krytycznej mogą zmieniać się dynamicznie wraz z rozwojem sytuacji 

kryzysowej i są zależne od wielu czynników. Decyzje w tym zakresie podejmowane 

( są biorąc pod uwagę możliwy efekt kaskadowy oraz wzajemne powiązania pomiędzy 

poszczególnymi elementami IK, a także ochronę ludności i bezpieczeństwo publiczne. 
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IV. Informacje uzupełniające
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1. Akty prawne wykorzystane w planie

1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Dz. U. z 2009 r.
Nr 114, poz. 946,

2. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym t.j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 1401, z późn. zm,

3. Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506
4. Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej

w województwie Dz. U. z 2017 r. poz. 2234 ze zm.
5. U stawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej Dz. U. 2017 r. poz. 1897
6. Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym Dz. U. z 2017 r. poz. 1928
7. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz. U. z 2019 r. poz. 869
8. Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych t.j. Dz. U.

z 2019 r. poz. 796, z późn. zm.
9. U stawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym

odprowadzaniu ścieków t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1152, z późn. zm.
10. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.

1990, z późn.zm
1 1. U stawa z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 631 

ze zm. 
12. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska t.j. Dz. U. z 2018 r.

poz. 799, z późn. zm.
13. Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska t.j. Dz. U. z 2018 r.

poz. 1471, z późn. zm
14. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich

naprawie t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 954, z późn. zm.
15. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508,

z późn. zm
16. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej t.j. Dz. U. z 2018 r.

poz. 620.
17. Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym t.j. Dz.

U. z 2017 r. poz. 2195
18. Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 792,

z późn. zm.
19. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068

ze zm.
20. Ustawa z dnia 7 lipca 2005 roku o ubezpieczeniu upraw rolnych i zwierząt

gospodarskich t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 477
21. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej t.j. Dz. U. z 2018 r.

poz. 1313, z późn. zm.
22. Ustawa z dnia z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policjitj. Dz. U. z 2019 r. poz. 161 ze zm.
23. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej t.j. Dz. U. z 2019 r.

poz. 59.
24. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.
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25. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami t.j. Dz. U.

z 2018 r. poz. 2067 ze zm.

26. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, z późn. zm.

27. Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym t.j. Dz. U. z 2019 r.

poz. 710 ze zm.

28. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 58

ze zm.

29. U stawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych t.j. Dz. U.

z 2019 r. poz.382, z późn. zm.

30. Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1183, ze zm.

31. Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej t.j. Dz. U. z 2019 r.

poz. 147 ze zm.

32. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej t.j. Dz. U. z 2018 r.

poz. 1557.

33. Ustawa z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 755, ze zm.

34. Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach t.j. Dz.U. 2018 r. poz. 2129 ze zm.

35. Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 Prawo prasowe t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1914

36. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1459, z późn. zm.

37. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób
zakaźnych u ludzi t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 151, z późn. zm.

38. Ustawa z dnia 22 listopada 2002 r. o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających
z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela

Dz. U. z 2002 r. nr 233, poz. 1955.
39. Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i

gazu ziemnego oraz zasadach postepowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa
paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1323

40. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób
zakaźnych zwierząt t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1967

41 . U stawa dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 131 O ze zm. 
42. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych Dz. U. z 2019 r.

poz. 174 ze zm.
43. Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych

aktów prawnych Dz.U. 2017 r. poz. 1523 ze zm.
44. Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.

1954, z późn. zm.
45. Ustawa z dnia 6 września 2001 r Prawo farmaceutyczne t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 499.

46. Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia t.j. Dz. U.

z 2018 r. poz. 1541, z późn. zm.
47. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną t.j. Dz. U

z 2019 r. poz. 123 ze zm.
48. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych D. U. z 2018 r. poz.

1000 ze zm.

49. Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych t.j. Dz. U.

z 2018 r. poz. 1870 ze zm.
50. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688.
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51. U stawa z dnia 29 października 201 O r. o rezerwach strategicznych Dz. U. z 201 7 r.

poz. 1846
52. Rozporządzenie Ministra Zdrowia, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministra

Obrony Narodowej z dnia 15 kwietnia 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków i
sposobu współdziałania organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej z organami

Inspekcji Weterynaryjnej, Wojskowej Inspekcji Sanitarnej oraz Wojskowej Inspekcji
Weterynaryjnej w zakresie sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem bezpieczeństwa
żywności i żywienia Dz. U. z 2011 r. nr 88 poz. 504

53. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 marca 2010 r.
w sprawie przekazywania informacji dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych
Dz. U. z 2010 r. nr 54 poz. 329

54. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie
zakresu i warunków współpracy organów administracji rządowej i jednostek
samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów w tworzeniu planów gotowości
zwalczania chorób zakaźnych zwierząt Dz. U. z 2004 r. nr 129 poz. 1372

55. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 sierpnia 2005 r. w
sprawie sposobu i warunków wprowadzania czasowych zakazów opuszczania ogniska
choroby zakaźnej zwierząt oraz czasowych ograniczeń w ruchu osobowym lub
pojazdów Dz. U. z 2005 r. nr 169 poz. 1423

56. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie współpracy
organów Inspekcji Weterynaryjnej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej
Inspekcji Farmaceutycznej, Inspekcji Handlowej, Inspekcji Transportu Dz. U. z 2006
r. nr 83 poz. 575

57. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2007 r. w
sprawie środków podejmowanych w związku ze zwalczaniem u drobiu wysoce
zjadliwej grypy ptaków Dz. U. z 2007 r. nr 239 poz. 1751

58. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie zakresu
przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach
alarmowych CRP Dz. U. z 2016 r. poz. 1101

59. 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. z 2004 r. nr 212 poz. 2153

60. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 1999 r. w sprawie zasad oraz trybu

ustalania i wypłaty odszkodowań za szkody poniesione w związku z akcjami
zwalczania klęsk żywiołowych Dz. U. z 1999 r. nr 55 poz. 573

61. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 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. z 2012 r.

poz. 741

62. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie informacji
wyprzedzającej dla ludności na wypadek zdarzenia radiacyjnego Dz. U. z 2004 r. nr
102 poz. 1065

63. Rozporządzenie Rady Ministrów z 20 lutego 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad
udziału pododdziałów i oddziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w
zapobieganiu skutkom klęski żywiołowej lub ich usuwaniu Dz. U. z 2003 r. nr 41 poz.
347

64. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 2004 r. w sprawie świadczeń
osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju Dz. U. z 2004 r. nr 229 poz. 2307
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65. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 stycznia 2010 r. w sprawie planu działań
przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w sytuacjach szczególnych zagrożeń Dz. U. z
2010 r. Nr 15 poz. 77 ze zm.

66. Rozporządzenie 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 stawianiu się osób do czynnej służby wojskowej t.j.
Dz. U. z 2014 r. poz. 3.
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2. Skróty stosowane w planie

Lp. Skrót Nazwa 

1. ABW Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego 

2. ARM Agencja Rezerw Materiałowych 

3. CAR Centralna Aplikacja Raportująca 

4. CPR Centrum Powiadamiania Ratunkowego 

5. CZK Centrum Zarzadzania Kryzysowego 

6. GCZK Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego 

7. GZZK Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego 

8. IK Infrastruktura Krytyczna 

9. IMGW Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej 

10. IP Izba Przyjęć 

11. JST Jednostka Samorządu Terytorialnego 

12. KPP Komenda Powiatowa Policji 

13. KP PSP Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 
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14. KSRG Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy 

15. KSWSiA Krajowy System Wykrywania Skażeń i Alarmowania

16. LKRM Lekarz koordynator ratownictwa medycznego 

17. MRP Mapa ryzyka powodziowego 

18. MZ Moduł zadaniowy 

19. MZP Mapa zagrożenia powodziowego 

20. NFZ Narodowy Fundusz Zdrowia 

21. OC Obrona Cywilna 

22. OPS Ośrodek Pomocy Społecznej 

23. OSP Ochotnicza Straż Pożarna 

24. PCPR Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

25. PCZK Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego 

26. PINB Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 

27. PPIS Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 
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28. PLW Powiatowy Lekarz Weterynarii 

29. PPIS Państwowa Powiatowa Inspekcja Sanitarna 

30. PRK Procedura reagowania kryzysowego 

31. PRM Państwowe Ratownictwo Medyczne 

32. PSP Państwowa Straż Pożarna 

( 

33. PSSE Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 

34. PUP Powiatowy Urząd Pracy 

35. PZZK Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego 

36. RCB Rządowe Centrum Bezpieczeństwa 

37. RDLP Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych 

38. RSO Regionalny System Ostrzegania 

39. RSSS Radiowy System Sterowania Syrenami 

40. RSWS Radiowy System Włączania Syren 

41. SOK Straż Ochrony Kolei 
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Szpitalny Oddział Ratunkowy 

System Wykrywania i Alarmowania 

System W czesnego Ostrzegania 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego WUW 

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 

Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków 

Wielkopolski Urząd Wojewódzki 

Wielkopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii 

Wojewódzki Zarząd Dróg Wojewódzkich 

Zarząd Dróg Powiatowych 

Zakład Gospodarki Komunalnej 

Zespół Ratownictwa Medycznego 
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