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WYKAZ 
standardowych procedur operacyjnych (SPO) 

 
 

 

Numer              
procedury Nazwa procedury Strona 

SPO – 1 Organizowanie punktu informacyjnego dla ludności 198 
SPO – 2 Przekazywanie ludności informacji wyprzedzającej o zdarzeniu radiacyjnym 200 
SPO – 3 Informowanie ludności o zagrożeniach 202 
SPO – 4 Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty aktów prawnych  204 

SPO – 5 Informowanie o przekroczeniach dopuszczalnych albo alarmowych poziomów substancji niebezpiecznych w powietrzu 
albo o możliwości takich przekroczeń 206 

SPO – 6 Ostrzeganie i alarmowanie o zagrożeniach wynikających ze zjawisk hydrometeorologicznych 208 
SPO – 7 Ostrzeganie i alarmowanie ludności 210 
SPO – 8 Uruchamianie i działanie zespołu zarządzania kryzysowego 212 
SPO – 9 Działanie centrum zarządzania kryzysowego                                                                                   214 

SPO – 9A Działanie centrum zarządzania kryzysowego po otrzymaniu ostrzeżenia hydrologiczno-meteorologicznego – 
intensywne opady deszczu, roztopy, zagrożenie powodziowe 

216 

SPO – 9B Działanie centrum zarządzania kryzysowego po otrzymaniu ostrzeżenia hydrologiczno-meteorologicznego – silne 
burze, silne wiatry, zawieje, zamiecie śnieżne 

218 

SPO – 9C Działanie centrum zarządzania kryzysowego po otrzymaniu ostrzeżenia hydrologiczno-meteorologicznego – upały, 
silne mrozy 

220 

SPO – 9D Działanie centrum zarządzania kryzysowego po otrzymaniu informacji o poważnej awarii przemysłowej 222 
SPO – 9E Działanie centrum zarządzania kryzysowego po otrzymaniu informacji o poważnej katastrofie drogowo-kolejowej 224 
SPO – 9F Działanie centrum zarządzania kryzysowego po otrzymaniu informacji o poważnej katastrofie budowlanej 226 
SPO – 9G Działanie centrum zarządzania kryzysowego po otrzymaniu informacji o zamachu terrorystycznym 228 
SPO – 9H Działanie centrum zarządzania kryzysowego po otrzymaniu informacji o zdarzeniu radiacyjnym 230 
SPO – 9I Działanie centrum zarządzania kryzysowego w przypadku różnych zdarzeń 232 
SPO – 9J Działanie centrum zarządzania kryzysowego w ramach krajowego systemu wykrywania skażeń i alarmowania 234 
SPO – 10 Działanie wojewódzkiej drużyny wykrywania zagrożeń radiacyjnych nie dotyczy 

SPO – 11 Wykorzystywanie sprzętu z magazynu OC oraz magazynu przeciwpowodziowego 237 
SPO – 12 Ocenianie i dokumentowanie szkód 239 

SPO – 13 Wyrównywanie strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności, oraz praw 
człowieka i obywatela 

nie dotyczy 

SPO – 14 Przyznawanie odszkodowań za poniesione straty w związku z udziałem w zorganizowanej akcji społecznej nie dotyczy 
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Numer              
procedury Nazwa procedury Strona 

SPO – 15 Refundowanie kosztów świadczeń zdrowotnych udzielanych w związku ze zwalczaniem epidemii nie dotyczy 
SPO – 16 Wprowadzanie działań interwencyjnych po zdarzeniu radiacyjnym 244 
SPO – 17 Wprowadzanie świadczeń rzeczowych i osobistych nie dotyczy 

SPO – 18 Opracowywanie rozporządzenia w sprawie wprowadzenia czasowych ograniczeń na obszarze zagrożenia, w tym praw 
człowieka i obywatela 247 

SPO – 19 Pozyskiwanie osadzonych w zakładach karnych nie dotyczy 
SPO – 20 Koordynowanie działań wolontariatu podczas prognozowanego zagrożenia i jego wystąpienia 250 
SPO – 21 Wsparcie działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych 252 
SPO – 22 Wsparcie ewakuacji dla jednostek samorządu terytorialnego 254 
SPO – 23 Wnioskowanie o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej 256 
SPO – 24 Wydanie rozporządzenia wojewody, w przypadku wprowadzenia stanu wyjątkowego tylko na obszarze województwa nie dotyczy 
SPO – 25 Ogłaszanie przez wojewodę stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii nie dotyczy 
SPO – 26 Wprowadzanie obowiązkowych szczepień podczas stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego nie dotyczy 
SPO – 27 Uruchamianie miejsc kwarantanny i izolacji wraz z zabezpieczeniem logistycznym nie dotyczy 
SPO – 28 Podwyższanie stanu gotowości szpitali nie dotyczy 
SPO – 29 Koordynowanie działań jednostek systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego w sytuacjach kryzysowych nie dotyczy 

SPO – 30 Koordynowanie działań jednostek systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego w przypadku strajku pracowników 
systemu 

nie dotyczy 

SPO – 31 Opracowanie wniosku do ministra gospodarki w sprawie zwiększenia dostaw paliwa – zmniejszenia zapasów nie dotyczy 
SPO – 32 Wydawanie upoważnień do zakupy paliw i nadzorowanie ich dystrybucji nie dotyczy 
SPO – 33 Udzielanie pomocy turystom w powrocie do kraju nie dotyczy 
SPO – 34 Zawieszanie organów jednostek samorządu terytorialnego i wyznaczanie pełnomocnika do kierowania działaniami 268 
SPO – 35 Kontrolowanie funkcjonowania administracji rządowej i samorządowej w stanie wyjątkowym nie dotyczy 
SPO – 36 Zawieszanie organów jednostek samorządu terytorialnego i wyznaczanie komisarza rządowego nie dotyczy 
SPO – 37 Wdrożenie rozporządzenia odnośnie ograniczania działalności edukacyjnej 272 
SPO – 38 Postępowanie i wydawanie decyzji w sprawach odosobnienia osób  nie dotyczy 
SPO – 39 Wprowadzanie cenzury nie dotyczy 
SPO – 40 Realizowanie usług pocztowych na obszarach objętych zagrożeniem nie dotyczy 
SPO – 41 Uruchamianie zastępczych miejsc szpitalnych 277 
SPO - 42 Wprowadzenie, zmiana i odwołanie stopni alarmowych 279 
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Rodzaj  

dokumentu 
Standardowa procedura operacyjna Data  

SPO – 1 
Nazwa  

dokumentu 
Organizowanie punktu informacyjnego dla ludno ści Podmiot opracowujący 

SP 
WZKiSO 

 
 
I . Cel procedury  
 

Określenie sposobu organizowania punktu informacyjnego. 
 

 
II. Lider/uczestnicy procedury   
 
Starosta/ Kierownik Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego (PCZK), Sekretarz Powiatu, Rzecznik Prasowy Starosty, wyznaczeni 
pracownicy Starostwa Powiatowego w Namysłowie . 
 
 
III. Wejścia, wyj ścia oraz formalne podstawy realizacji procedury  
 

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury 
(załącznik  …. poz. …..) 

Powstanie zdarzenia 
wymagającego 
zorganizowania punktu 
informacyjnego dla ludności. 

 
Zakończenie pracy punktu 
informacyjnego. 

 
Art. 17, ust. 2, pkt 1 poz. 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r.                 
o zarządzaniu kryzysowym  (Dz.U.z 2013 poz.1166). 
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IV. Przebieg procedury  
 

Opis post ępowania Wykonawcy 
 

1. Podjęcie decyzji o uruchomieniu punktu informacyjnego dla ludności                   
w powiecie namysłowskim oraz wyznaczenie kierownika i osób do 
pracy zmianowej, wydanie dokumentów oraz udzielenie instruktażu                   
z zakresu i sposobie przekazywania informacji. 

 

� Starosta, 
� Kierownik PCZK. 

2. Uruchomienie punktu informacyjnego – pod numerem telefonu 
ZASTRZEŻONY oraz 987 (w czasie1 godziny) 

  Powiadomienie wyznaczonych pracowników wydziałów Starostwa. 
 

3. Przekazanie informacji osobom obsługującym punkt informacyjny  
         dla ludności. 

4. Nadzorowanie pracy punktu informacyjnego. 
 

� Rzecznik Prasowy Starosty. 

5. Podjęcie decyzji o zakończeniu pracy punktu informacyjnego. � Starosta, 
� Kierownik PCZK. 
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Rodzaj  
dokumentu 

Standardowa procedura operacyjna Data  
SPO – 2 

Nazwa  
dokumentu 

Przekazywanie ludno ści informacji wyprzedzaj ącej 
o zdarzeniu radiacyjnym Podmiot opracowujący 

SP 
WZKISO 

 
 
 
I . Cel procedury  
 
 
Przekazanie informacji wyprzedzającej o zdarzeniu radiacyjnym  
 
 
III. Wejścia, wyj ścia oraz formalne podstawy realizacji procedury  
 
 
Starosta/  Kierownik PCZK we współdziałaniu z Kierownikiem Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego (WCZK),  Państwowym 
Powiatowym Inspektorem Sanitarnym (PPIS), Rzecznik Prasowy, Komendant Powiatowy Policji, Komendant Powiatowy Państwowej Straży 
Pożarnej.  
 
 
 

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury 
(załącznik …., poz. …) 

 
Otrzymanie rozporządzenia 
wojewody. 

 
Poinformowanie ludności. 

 
Art. 92, ust. 1poz. 2  ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo 
atomowe (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 264); 
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IV. Przebieg procedury  
 

Opis post ępowania  Wykonawcy  

1. Przyjęcie rozporządzenia wojewody zawierającego informację  
      wyprzedzającą o zdarzeniu radiacyjnym.  � Kierownik PCZK. 

2. Przekazanie rozporządzenia wojewody gminom do dalszego  
rozpowszechnienia  � Naczelnik WZKiSO. 

3.    Przekazanie rozporządzenia wojewody do Komendy Powiatowej: Policji  
       i Państwowej Straży Pożarnej, celem przekazania ludności na terenach  
       zagrożonych (poprzez urządzenia nagłaśniające na pojazdach). 

� Naczelnik WZKiSO, 
� Komendant Powiatowy Policji, 
� Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej. 

4. Umieszczenie treści rozporządzenia  na stronie internetowej Starostwa  
Powiatowego. � Rzecznik Prasowy,     

5.    Wydrukowanie treści rozporządzenia w formie ulotek i dystrybuowanie  
       w strefach zagrożonych poprzez wyznaczone osoby.  � Rzecznik Prasowy   

6.   Przekazanie rozporządzenia Wojewody do środków lokalnego   
       przekazu (ustawowy obowiązek jego bezpłatnego opublikowania). � Rzecznik Prasowy. 

7. Podejmowanie działań w celu przekazania, publikowania oraz  
       rozpowszechniania rozporządzenia zmieniającego lub uchylającego 
        rozporządzenie przekazujące informacje wyprzedzające. 

� Rzecznik Prasowy   
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Rodzaj  
dokumentu 

Standardowa procedura operacyjna Data  
SPO – 3 

Nazwa  
dokumentu 

Informowanie ludno ści o zagro żeniach Podmiot opracowujący 
SP 

WZKiSO 
 
 
I . Cel procedury  
 
 
Określenie sposobu przekazywania informacji dla ludności w sytuacjach kryzysowych lub w sytuacjach możliwości ich wystąpienia. 
 
 
II. Lider/uczestnicy procedury   
 
 
Starosta /Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego (PZZK), Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie,  
Kierownik Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, Rzecznik Prasowy Starosty we współdziałaniu z rzecznikami prasowymi służb, 
inspekcji i straży. 
 
 
 
III. Wejścia, wyj ścia oraz formalne podstawy realizacji procedury  
 

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury 
(załącznik …., poz. ….) 

 
Potrzeba przekazania 
informacji dla ludności                   
w związku z zaistnieniem 
lub możliwością zaistnienia  
zagrożenia. 

 
Poinformowanie ludności. 

 

 
� Art. 17, ust. 2, pkt 1 poz.1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r.                      

o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U.z 2013 poz.1166) 
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IV. Przebieg procedury  
 

Opis post ępowania Wykonawcy 

1. Monitorowanie, analizowanie i prognozowanie bezpieczeństwa ludności i środowiska naturalnego 
poprzez wymianę informacji z elementami Powiatowego Systemu Wczesnego Ostrzegania.   

2. Przyjęcie, weryfikacja i przygotowanie informacji. 

� Kierownik PCZK. 

3. Informowanie ludności, stosownie do rodzaju zagrożenia i czasu jego powstania (z wyjątkiem sposobu 
informowania po zaistnieniu zdarzeń radiacyjnych ujętych w SPO – 2 (s. 200), poprzez: 

1) konferencje prasowe Starosty lub na jego polecenie organów służb, inspekcji i straży, 
2) konferencje prasowe rzeczników prasowych służb, inspekcji i straży w zakresie uzgodnionym                               

z Rzecznikiem Prasowym Starosty, 
3) przekazywanie informacji (zał. 59)  do mediów przez Rzecznika Prasowego Starosty, 
4) umieszczanie informacji na stronie internetowej Starostwa Powiatowego, 
5) ulotki i obwieszczenia. 

� Starosta, 
� PZZK, 
� Rzecznik Prasowy, 
� Kierownik PCZK, 

rzecznicy prasowi służb, 
inspekcji i straży. 

4. Na polecenie Starosty zorganizowanie punktu informacyjny dla ludności, w tym uruchomienie infolinii 
– zgodnie z SPO – 1 (s. 198). � Rzecznik Prasowy 

5. Przekazanie informacji do gminnych centrów zarządzania kryzysowego. � Kierownik PCZK. 
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Rodzaj  
dokumentu 

Standardowa procedura operacyjna Data  
SPO – 4 

Nazwa  
dokumentu 

Przekazywanie do publicznej wiadomo ści w sposób 
zwyczajowo przyj ęty aktów prawnych  Podmiot opracowujący 

SP 
Wydz. OR 

 
 
I . Cel procedury  
 
Określenie sposobu rozpowszechniania aktów prawnych. 
 
 
II. Lider/uczestnicy procedury   
 
Starosta /Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich  (WZKiSO), Rzecznik Prasowy Starosty, Sekretarz Powiatu - 
Naczelnik Wydziału Organizacyjnego (OR). 
 
 
 
II. Wejścia, wyj ścia oraz formalne podstawy realizacji procedury  
 
 

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury 
(załącznik …, poz. …) 

 
Konieczność podania do publicznej 
wiadomości treści aktu prawnego. 
 

Przekazanie treści aktu 
prawnego do publicznej 
wiadomości. 

Art. 13 i 14 poz.3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu 
aktów  normatywnych i niektórych innych aktów prawnych 
(Dz.U.10.17.95 j.t.). 
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IV. Przebieg procedury  
 
 

Opis post ępowania Wykonawcy  

1. Wydanie polecenia o podaniu do publicznej wiadomości określonych aktów prawnych. � Starosta. 
 

2. Przygotowanie do opublikowania aktów prawnych Wojewody (stosownie do zapisów w danym akcie 
prawnym): 

1) wydrukowanie obwieszczenia, 
2) powielanie odpowiedniej liczby egzemplarzy wydrukowanego aktu prawnego i rozesłanie do 

zainteresowanych, 
3) umieszczanie na stronie internetowej Starostwa Powiatowego, 
4) przekazywanie pocztą elektroniczną do gmin i jednostek organizacyjnych powiatu,  
5) przekazywanie informacji do redaktorów lokalnych gazet oraz nadawców programów telewizji 

lokalnej,  
6) przeprowadzanie konferencji prasowej. 

 

� Kierownik WZKiSO,  
� Sekretarz Powiatu - 

Naczelnik Wydz. OR.  
� Rzecznik Prasowy. 

3. Przygotowanie do opublikowania aktów prawnych Starosty: 
1) przekazanie do opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, 
2) wydrukowanie obwieszczenia, 
3) powielanie odpowiedniej liczby egzemplarzy i rozesłanie do zainteresowanych, 
4) umieszczanie na stronie internetowej Starostwa Powiatowego, 
5) przekazywanie pocztą elektroniczną do gmin i jednostek organizacyjnych powiatu,  
6) przekazywanie informacji do redaktorów lokalnych gazet oraz nadawców programów telewizji 

lokalnej,  
7) przeprowadzanie konferencji prasowej. 

 

� Naczelnik Wydziału ZKiSO,  
� Sekretarz Powiatu - 

Naczelnik Wydz. OR.  
� Rzecznik Prasowy 
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Rodzaj  

dokumentu 
Standardowa procedura operacyjna Data Wykonawcy 

SPO – 5 
Nazwa  

dokumentu 

Informowanie o przekroczeniach dopuszczalnych 
albo alarmowych poziomów substancji 

niebezpiecznych w powietrzu albo o mo żliwo ści 
takich przekrocze ń 

Podmiot opracowujący 
Starostwo Powiatowe 

WZKiSO 
WOŚRiL 

 
 
I . Cel procedury  
 
Określenie sposobu informowania ludności i zainteresowanych podmiotów. 
 
II. Lider/uczestnicy procedury   
 
Starosta  /Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa (OŚ), Kierownik 
Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego (PCZK).  
 
 
III. Wejścia, wyj ścia oraz formalne podstawy realizacji procedury  
 

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury 
(załącznik …. poz. ….) 

 
Wystąpienie lub ryzyko wystąpienia 
przekroczeń dopuszczalnych lub 
alarmowych poziomów substancji                         
w powietrzu. 
 

 
Poinformowanie ludności                           
i zainteresowanych podmiotów. 

 
� Art. 28, ust. 11 poz.4  ustawy z dnia 20 lipca 1991 r.                           

o Inspekcji Ochrony Środowiska (t.j. Dz.U.z 2013r. poz. 
686); 

� Art. 17, ust. 2, pkt 1 poz. 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. 
o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U.z 2013 poz.1166). 
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IV. Przebieg procedury  
 
 

Opis post ępowania Wykonawcy  

1. Otrzymanie od WIOŚ informacji o wystąpieniu lub ryzyku wystąpienia przekroczeń dopuszczalnych lub 
alarmowych poziomów substancji w powietrzu.  

 
� Opolski Wojewódzki Inspektor 

Ochrony Środowiska, 
� Naczelnik Wydziału Ochrony 

Środowiska, Rolnictwa  
i Leśnictwa, 

� Kierownik PCZK. 
 

2.  Powiadomienie ludności i podmiotów korzystających ze środowiska o zagrożeniu (przekazanie 
informacji otrzymanej z WIOŚ) – zgodnie z SPO – 3 (s. 202).  
 

 

� Kierownik PCZK,  
� Rzecznik Prasowy Starosty,  
� Naczelnik Wydziału Ochrony 

Środowiska,Rolnictwa  
i Leśnictwa . 

3. Podjęcie decyzji o uruchomieniu pracy punktu informacyjnego -SPO – 1 (s. 198). � Starosta, 
� Kierownik PCZK. 

4. Przekazanie komunikatów odwołujących zagrożenia na podstawie informacji od WIOŚ. � Kierownik PCZK, 
� Rzecznik Prasowy Starosty. 
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Rodzaj  
dokumentu 

Standardowa procedura operacyjna Data  

SPO – 6 
Nazwa  

dokumentu 

Ostrzeganie i alarmowanie o zagro żeniach 
wynikaj ących ze zjawisk                  
hydrometeorologicznych 

Podmiot opracowujący 
SP 

WZKiSO 

 
 
I . Cel procedury  
 
Określenie sposobu ostrzegania i alarmowania ludności o zjawiskach hydrometeorologicznych. 
 
II. Lider/uczestnicy procedury   
 
Starosta/ Kierownik Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, Rzecznik Prasowy Starosty,  
 
 
III. Wejścia, wyj ścia oraz formalne podstawy realizacji procedury  
 

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury 
(załącznik …., poz. …) 

 
Wystąpienie zagrożenia 
hydrometeorologicznego na obszarze 
co najmniej dwóch gmin lub                       
w sytuacji gdy Starosta pierwszy 
uzyska informację o zagrożeniu na 
terenie gminy lub powiatu. 

 
Ostrzeżenie, zaalarmowanie 
ludności, wprowadzenie 
pogotowia albo  
alarmu przeciwpowodziowego. 
 

 

 
� Art. 34, pkt  1a i 1b poz. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.               

o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U.z 2015r. poz. 1445); 
� § 2, ust. 1, pkt 37 poz. 6 rozporządzenia Ministra Środowiska                       

z dnia 22 sierpnia 2007 r.  w sprawie podmiotów, którym 
państwowa słu żba hydrologiczno- meteorologiczna                  
i państwowa słu żba hydrogeologiczna s ą obowi ązane 
przekazywa ć ostrze żenia, prognozy, komunikaty                      
i biuletyny oraz sposobu i cz ęstotliwo ści ich 
przekazywania  (Dz.U.07.158.1114). 
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IV. Przebieg procedury  
 

Opis post ępowania  Wykonawcy  

1. Przyjęcie informacji od WCZK o powstaniu zdarzenia hydrometeorologicznego lub dużym 
prawdopodobieństwie jego powstania, zagrażającego zdrowiu, życiu ludności czy środowisku. 

2. Uzyskanie potwierdzenia otrzymanej informacji. 
3. Analiza informacji o zdarzeniu: 

1)  wstępna ocena rodzaju zagrożenia i możliwości jego rozwoju, 
2)  szacunkowe określenie zasięgu zdarzenia, 
3)  jakie mogą być następstwa zdarzenia. 

4. Ocenianie, że sytuacja wymaga zaalarmowania lub ostrzeżenia ludności oraz powiadomienie Starosty .
5. Dalsze postępowanie zgodnie z decyzją o ostrzeżeniu, alarmowaniu ludności lub wprowadzeniu 

pogotowia albo alarmu przeciwpowodziowego (zał. 61) .  

� Kierownik PCZK 

6. Opracowanie informacji do gmin, na stronę www.namyslow.pl, lokalnych mediów oraz stosownie do 
zagrożenia do jednostek organizacyjnych powiatu i innych odbiorców.  

      W komunikacie należy uwzględnić: 
1)  datę, godzinę i obszar, na którym wystąpiło lub może wystąpić zagrożenie, 
2)  informację o zalecanych sposobach zachowania się, ograniczeniach i innych środkach zaradczych. 

 
� Kierownik PCZK, 
� Rzecznik Prasowy Starosty 

 

7. Przekazanie informacji (co najmniej dwoma środkami łączności): 
1) do gmin,  
2) na stronę www.namyslow.pl,  
      oraz stosownie do zagrożenia do: 
3) jednostek organizacyjnych powiatu i innych odbiorców 

 
� Kierownik PCZK, 
� Rzecznik Prasowy Starosty. 

8. Sprawdzanie, czy informacja o wprowadzeniu pogotowia lub alarmu przeciwpowodziowego doszła do 
adresatów. � Kierownik PCZK 

9. Po ustaniu zagrożenia podjęcie decyzji o odwołaniu pogotowia lub alarmu przeciwpowodziowego. 
 

� Starosta w porozumieniu                     
z burmistrzem/wójtami, 

� Kierownik PCZK.  

10. Odwołanie zagro żeń, pogotowia lub alarmu przeciwpowodziowego (zał. 62 ). � Kierownik PCZK,  
� Rzecznik Prasowy Starosty.  
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Rodzaj  

dokumentu 
Standardowa procedura operacyjna Data  

SPO – 7 
Nazwa  

dokumentu 
Ostrzeganie i alarmowanie ludno ści Podmiot opracowujący 

SP 
WZKiSO 

 
 
I . Cel procedury  
 
Określenie sposobu przekazywania informacji dla ludności w sytuacjach kryzysowych lub w sytuacjach możliwości ich wystąpienia. 
 
II. Lider/uczestnicy procedury   
 
Starosta/ Kierownik Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, Rzecznik Prasowy Starosty we współdziałaniu z rzecznikami prasowymi 
służb, inspekcji i straży). 
 
 
III. Wejścia, wyj ścia oraz formalne podstawy realizacji procedury  
 

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury 
(załącznik ….  poz. …) 

 
Potrzeba przekazania informacji dla 
ludności w związku z zaistnieniem lub 
możliwością zaistnienia zagrożenia. 

 
Ostrzeżenie lub zaalarmowanie 
ludności. 

 
� Art. 17, ust. 2 pkt. 1 poz. 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r.             

o zarządzaniu kryzysowym  (Dz.U.z 2013 poz.1166) 
� § 3, pkt 6 poz. 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 

czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
działania Szefa OCK, szefów obrony cywilnej 
województw, powiatów i gmin  (Dz.U.02.96.850); 

� § 3 i 4, pkt 1. lit. d)  poz. 8 rozporządzenia Rady Ministrów         
z dnia 16 października 2006 r. w sprawie systemów 
wykrywania ska żeń i właściwo ści organów w tych 
sprawach  (Dz.U.06.191.1415). 
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IV. Przebieg procedury  
 

Opis post ępowania Wykonawcy  

 
1. Monitorowanie, analizowanie i prognozowanie bezpieczeństwa ludności i środowiska naturalnego. 

� Naczelnik Wydziału 
Zarządzania Kryzysowego   
i Spraw Obywatelskich, 

� powiatowe służby, inspekcje               
i straże. 

2. Ostrzeganie: 
1) otrzymanie informacji o możliwości wystąpienia zdarzenia zagrażającego życiu i zdrowiu ludności 

lub środowisku oraz jej analiza i potwierdzenie; 
2) sprawdzenie powiatowego systemu wczesnego ostrzegania; 
3) przekazanie informacji o konieczności ostrzeżenia ludności Staroście – poprzez Kierownika 

Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego; 
4) podjęcie decyzji przez Starostę o ostrzeżeniu ludności; 
5) przygotowanie komunikatów ostrzegawczych; 
6) ostrze żenie ludno ści zgodnie z SPO – 7 (s. 210)  przekazanie zasad postępowania w danej 

sytuacji. 

 
� Starosta, 
� Naczelnik Wydziału  

Zarządzania Kryzysowego  
i Spraw Obywatelskich, 

� Rzecznik Prasowy.  
 

3. Alarmowanie: 
1) otrzymanie informacji o zdarzeniu zagrażającym życiu i zdrowiu ludności lub środowisku, jej analiza 

oraz potwierdzenie; 
2) przekazanie informacji Staroście (w przypadku braku możliwości kontaktu ze Starostą                                            

– Wicestaroście); 
3) podjęcie decyzji o zaalarmowaniu ludności; 
4) zaalarmowanie ludności o grożącym niebezpieczeństwie oraz przekazanie zasad postępowania; 
5) przekazanie komunikatu odwołującego zagrożenie. 

� Starosta,  
� Kierownik PCZK, 
� Rzecznik Prasowy.  
 

        

       Ostrzeganie  – działania mające na celu przekazanie komunikatów i informacji uprzedzających o prawdopodobnych zagrożeniach  
       i zalecających podjęcie działań zabezpieczających i ochronnych oraz instruujące o sposobach wykonania takich działań. 
 

       Alarmowanie  – działania mające na celu natychmiastowe przekazanie sygnału do właściwych terytorialnie władz, służb i ludności na  
       danym terenie, informującego o zagrożeniu skażeniem, skażeniu lub o innym zagrożeniu wymagającym natychmiastowego działania. 
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Rodzaj  

dokumentu 
Standardowa procedura operacyjna Data  

SPO – 8 
Nazwa  

dokumentu 
Uruchamianie i działanie zespołu 

zarządzania kryzysowego Podmiot opracowujący 
SP 

WZKiSO 
 
 
I . Cel procedury  
 
Określenie sposobu organizacji pracy i działania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w czasie wystąpienia sytuacji kryzysowych. 
 
II. Lider/uczestnicy procedury   
 
Starosta /członkowie PZZK, Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich. 
 
 
III. Wejścia, wyj ścia oraz formalne podstawy realizacji procedury  
 

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury 
(załącznik …., poz. …) 

 
Powstanie zdarzenia wymagającego 
uruchomienia PZZK. 
 

 
Zlikwidowanie zagrożenia i jego 
skutków. 

 
� Art. 17,ust. 4,5,6,7 poz. 9 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r.                     

o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U.z 2013 poz.1166) 
� zarządzenie nr 11/03/2011  poz. 10 Starosty Namysłowskiego              

z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie powołania Powiatowego 
Zespołu Zarz ądzania Kryzysowego.  
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IV. Przebieg procedury  
 

Opis post ępowania Wykonawcy  

URUCHOMIENIE ZESPOŁU SPO-8 (s. 205)   

1. Zwołanie posiedzenia Zespołu w trybie nadzwyczajnym – w przypadku wystąpienia zagrożeń, 
mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne oraz środowisko naturalne. 

� Starosta, 
� Naczelnik Wydziału 

Zarządzania Kryzysowego  
i Spraw Obywatelskich 

2. Wyznaczenie miejsca pracy Zespołu. 
� Naczelnik Wydziału 

Zarządzania Kryzysowego  
i Spraw Obywatelskich 

3. Powiadomienie członków Zespołu o posiedzeniu. � Kierownik PCZK. 

4. Zabezpieczenie miejsca pracy Zespołu: odpowiednia ilość miejsc, nagłośnienie, napoje, obsługa 
kancelaryjna. 
W sytuacji całodobowej pracy Zespołu – zabezpieczenie logistyczne. 

� Sekretarz Powiatu - Naczelnik 
Wydziału Organizacyjnego 
Naczelnik Wydziału 
Zarządzania Kryzysowego  
i Spraw Obywatelskich 

5. Przeniesienie miejsca pracy Zespołu w przypadku jego zagrożenia. 
� Naczelnik Wydziału 

Zarządzania Kryzysowego  
i Spraw Obywatelskich 

6. Zapewnienie obsługi kancelaryjno-biurowej i miejsc pracy dla członków PZZK. � Kierownik PCZK. 
DZIAŁANIE ZESPOŁU SPO- 8 (s. 205)  

1. Ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne              
i prognozowanie tych zagrożeń. 

� Starosta, 
� PZZK. 

2. Przygotowanie propozycji działań i przedstawienie Staroście wniosków dotyczących wykonania, 
zmiany lub zaniechania działań ujętych w Powiatowym Planie Zarządzania Kryzysowego. 

3. Przekazanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniem. 

� PZZK. 
� Rzecznik Prasowy. 

4. Określenie terminów cyklicznych odpraw Zespołu w trakcie posiedzenia. � Starosta, 
� PZZK. 

5. W przypadku przejęcia koordynacji działań ratowniczych przez Starostę, lub na jego polecenie – 
wyznaczenie swoich przedstawicieli do całodobowego dyżurowania w PCZK. � PZZK. 

6. Podjęcie decyzji o odwołaniu cyklicznych posiedzeń PZZK lub dyżurów wyznaczonych przedstawicieli. � Starosta. 
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Rodzaj  

dokumentu 
Standardowa procedura operacyjna Data  

SPO – 9 
Nazwa  

dokumentu 

Działanie centrum zarz ądzania 
kryzysowego      

- w stanie norma lnym                                                                            
Podmiot opracowujący 

SP 
WZKiSO 

 
 
I . Cel procedury  
 
Określenie sposobu funkcjonowania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego wstanie normalnym.  
 
 
II. Lider/uczestnicy procedury   
 
Kierownik Powiatowego Centrum Zarz ądzania Kryzysowego(PCZK)/ służba dyżurna PCZK, Rzecznik Prasowy Starosty  
 
 
III. Wejścia, wyj ścia oraz formalne podstawy realizacji procedury  
 

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury 
(załącznik …, poz. ) 

 
Art. 18 ust. 1  
ustawy o zarządzaniu kryzysowym. 

 
Realizacja działań 
kompensujących skutki zdarzeń 
nie mających znamion sytuacji 
kryzysowych. 
 

 
Art. 18 poz. 11 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r.                        
o zarządzaniu kryzysowym  (Dz.U.z 2013 poz.1166) 
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IV. Przebieg procedury  
 

Opis post ępowania Wykonawcy  

1. Monitorowanie sytuacji, zagrożeń na terenie powiatu. 

2. Przyjęcie ostrzeżeń, komunikatów i informacji, ich weryfikacja.  

3. Weryfikacja. Potwierdzenie otrzymywanych informacji. 

4. Prowadzenie analizy otrzymanych ostrzeżeń, komunikatów i informacji. 

5. Przekazanie ostrzeżeń, komunikatów i informacji  – zgodnie z SPO – 3 (s. 195) oraz SPO – 6 (s. 201).  

6. Samodzielne podejmowanie działań w zakresie własnych kompetencji. 

� Zespół służby dyżurnej, 
� Rzecznik Prasowy. 

7. Przekazanie Staroście istotnych informacji oraz informacji o sposobie podjętych działań. 

8. Natychmiastowe przekazanie Staroście informacji o zdarzeniach wymagających koordynacji działań. 

� Zespół służby dyżurnej, 
� Kierownik PCZK. 

9. Prowadzenie ewidencji podejmowanych działań. � Zespół służby dyżurnej. 

10. Udzielenie wybranych informacji mediom. 

11. Obsługiwanie strony internetowej Starostwa Powiatowego. 

 
� Rzecznik Prasowy Starosty 

12. Podjęcie decyzji o zmianie trybu pracy Centrum – na tryb pracy przewidziany w przypadku zaistnienia 
sytuacji kryzysowej. � Starosta. 
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Rodzaj  
dokumentu 

Standardowa procedura operacyjna Data  

SPO – 9A 
Nazwa  

dokumentu 

Działanie centrum zarz ądzania kryzysowego po 
otrzymaniu ostrze żenia hydrologiczno-

meteorologicznego – intensywne opady deszczu, 
roztopy, zagro żenie powodziowe,  

Podmiot opracowujący 
SP 

WZKiSO 

 
 
I . Cel procedury  
 
Określenie sposobu funkcjonowania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego podczas intensywnych opadów deszczu, roztopów oraz 
zagrożenia powodziowego lub wystąpienia powodzi. 
 
 
II. Lider/uczestnicy procedury   
 
Kierownik Powiatowego Centrum Zarz ądzania Kryzysowego (PCZK) / służba dyżurna PCZK, Rzecznik Prasowy Starosty, Burmistrz, 
wójtowie gmin, . 
 
 
III. Wejścia, wyj ścia oraz formalne podstawy realizacji procedury  
 
 

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury 
 
Ostrzeżenie hydrometeorologiczne – 
opady deszczu, roztopy, zagrożenie 
powodziowe. 

 
Realizacja działań 
kompensujących skutki sytuacji 
kryzysowej. 
 

 
Art. 18  poz. 11 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r.                                   
o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U.z 2013 poz.1166) 
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IV. Przebieg procedury  
 

Opis post ępowania Wykonawcy 

1. Przyjęcie ostrzeżenia, komunikatu i informacji, ich weryfikacja. Przekazanie informacji kierownikowi 

PCZK, a następnie Staroście.  

� Zespół służby dyżurnej, 

� Kierownik PCZK.  

2. Przekazanie ostrzeżeń i komunikatów – zgodnie z SPO – 3 (s. 202)  oraz SPO – 6 (s. 208). � Kierownik PCZK, 

� Rzecznik Prasowy Starosty. 

3. Monitorowanie sytuacji określonych w komunikatach przesyłanych przez WCZK.  � Kierownik PCZK. 

4. Redagowanie i przekazanie komunikatów do lokalnych mediów oraz na stronę internetową SP. � Rzecznik Prasowy Starosty. 

 
5. Monitorowanie poprzez gminy: 

1)   stanu wód na rzekach powiatu,   
2)  pracy zbiornika retencyjnego w Michalicach. 

�   Burmistrz/wójtowie gmin, 

�   Kierownik PCZK. 

 

6. Prowadzenie mapy sytuacyjnej oraz obsługiwanie aplikacji i programów wspomagających. �   Kierownik PCZK. 
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Rodzaj  
dokumentu 

Standardowa procedura operacyjna Data  

SPO – 9B 
Nazwa  

dokumentu 

Działanie centrum zarz ądzania kryzysowego po 
otrzymaniu ostrze żenia hydrologiczno-

meteorologicznego – silne burze, silne wiatry, 
zawieje, zamiecie śnieżne 

Podmiot opracowujący 
SP 

WZKiSO 

 
 
I . Cel procedury  
 
Określenie sposobu funkcjonowania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego podczas huraganowych wiatrów i trąb powietrznych 
 
 
II. Lider/uczestnicy procedury   
 
Kierownik Powiatowego Centrum Zarz ądzania Kryzysowego (PCZK) / obsada PCZK, Rzecznik Prasowy Starosty, Burmistrz, wójtowie.. 
 
 
 
III. Wejścia, wyj ścia oraz formalne podstawy realizacji procedury  
 

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury 
(załącznik …, poz. ) 

 
Wystąpienie zdarzenia,  
które nosi znamiona sytuacji 
kryzysowej. 

 
Realizacja działań 
kompensujących skutki sytuacji 
kryzysowej. 
 

 
Art. 18  poz.11 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r.  o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz.U.z 2013 poz.1166) 
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IV. Przebieg procedury  
 
 

Opis post ępowania Wykonawcy  

1. Przyjęcie ostrzeżenia, komunikatu i informacji, ich weryfikacja. Przekazanie informacji kierownikowi 
PCZK, a następnie Staroście.   

� Zespół służby dyżurnej, 

� Kierownik PCZK.  

2. Przekazanie ostrzeżeń i komunikatów – zgodnie z SPO – 3 (s. 202) oraz SPO – 6 (s. 208) 
� Kierownik PCZK, 

� Rzecznik Prasowy Starosty. 

3. Monitorowanie sytuacji określonych w komunikatach przesyłanych przez WCZK. � Kierownik PCZK. 

4. Redagowanie i przekazywanie komunikatów do lokalnych mediów oraz na stronę internetową SP. � Rzecznik Prasowy Starosty. 

5. Monitorowanie poprzez gminy sytuacji na terenie powiatu.  
� Kierownik PCZK, 

� Burmistrz, wójtowie. 

6. Prowadzenie mapy sytuacyjnej oraz obsługiwanie aplikacji i programów wspomagających. � Kierownik PCZK. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 225 

Rodzaj  
dokumentu 

Standardowa procedura operacyjna Data  

SPO – 9C 
Nazwa  

dokumentu 

Działanie centrum zarz ądzania kryzysowego po 
otrzymaniu ostrze żenia hydrologiczno-

meteorologicznego: 
 - mrozy i opady śniegu 

- susza i upały. 

Podmiot opracowujący 
SP 

WZKiSO 

 
 
I . Cel procedury  

 
Określenie sposobu funkcjonowania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego podczas: 
- mrozów i opadów śniegu;  
- suszy i upałów. 
 
 
II. Lider/uczestnicy procedury   
 
Kierownik Powiatowego Centrum Zarz ądzania Kryzysowego (PCZK) / służba dyżurna PCZK, Burmistrz, wójtowie. 
 
 
III. Wejścia, wyj ścia oraz formalne podstawy realizacji procedury  
 

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury 
(załącznik …, poz.) 

 
Wystąpienie zdarzenia,  
które nosi znamiona sytuacji 
kryzysowej. 

 
Realizacja działań 
kompensujących skutki sytuacji 
kryzysowej. 
 

 
Art. 18 poz. 11 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r.  o zarządzaniu 
kryzysowym  (Dz.U.z 2013 poz.1166) 
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IV. Przebieg procedury  
 

Opis post ępowania Wykonawcy  

1. Przyjęcie ostrzeżenia, komunikatu i informacji, ich weryfikacja. Przekazanie informacji kierownikowi 

PCZK a następnie Staroście. 

� Zespół służby dyżurnej, 

� Kierownik PCZK.  

2. Przekazanie ostrzeżeń i komunikatów – zgodnie z SPO – 3 (s. 202) oraz SPO – 6 (s. 208). 
� Kierownik PCZK, 

� Rzecznik Prasowy Starosty. 

3. Monitorowanie sytuacji określanych w komunikatach przesyłanych przez WCZK.  � Kierownik PCZK. 

4. Redagowanie i przekazywanie komunikatów do lokalnych mediów, w na stronę internetową SP. 
� Kierownik PCZK, 

� Rzecznik Prasowy Starosty. 

5. Monitorowanie poprzez gminy: 

1) występowania awarii sieci przesyłowych wrażliwych na niską (wysoką) temperaturę; 

2) zachorowań spowodowanych niskimi temperaturami (wysokimi temperaturami); 

� Kierownik PCZK. 

� Burmistrz, wójtowie. 

6. Prowadzenie mapy sytuacyjnej oraz obsługiwanie aplikacji i programów wspomagających. � Kierownik PCZK. 
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Rodzaj  
dokumentu 

Standardowa procedura operacyjna Data  

SPO – 9D 
Nazwa  

dokumentu 

Działanie centrum zarz ądzania kryzysowego po 
otrzymaniu informacji o powa żnej awarii 

przemysłowej 
Podmiot opracowujący 

SP 
WZKiSO 

 
 
I . Cel procedury  
 
Określenie sposobu funkcjonowania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego podczas skażenia chemiczno-ekologicznego 
 
 
II. Lider/uczestnicy procedury   
 
Starosta/ Kierownik Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego (PCZK)/służba dyżurna PCZK, Rzecznik Prasowy Starosty, Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR), Burmistrz, wójtowie. 
 
 
III. Wejścia, wyj ścia oraz formalne podstawy realizacji procedury  
 

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury 
(załącznik …., poz.) 

 
Wystąpienie zdarzenia,  
które nosi znamiona sytuacji 
kryzysowej. 

 
Realizacja działań 
kompensujących skutki sytuacji 
kryzysowej. 
 

 
Art. 18 poz. 11 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r.  o zarządzaniu 
kryzysowym   (Dz.U.z 2013 poz.1166) 
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IV. Przebieg procedury  
 

Opis post ępowania Wykonawcy  

1. Przyjęcie informacji o: 
1)    czasie i miejscu zdarzenia; 
2)    rodzaju zniszczeń; 
3)    liczbie poszkodowanych i rannych; 
4)    zagrożeniu wtórnym dla ludzi i zwierząt; 
5)    rodzaju i ilości substancji i materiału, jego toksyczność; 
6)    zagrożeniu środowiska; 
7)    siłach i środkach zaangażowanych w działania; 
8)    dotychczasowych i planowanych działaniach. 

� Zespół służby dyżurnej, 
� Kierownik PCZK. 

2. Uruchomienie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8 (s. 212) 
3. Podjęcie decyzji o zmianie trybu pracy Centrum (pełne rozwinięcie stanowisk, w tym uruchomienie 

punktu informowania ludności). 

� Starosta, 
� Naczelnik WZKiSO. 

4. Prowadzenie analizy informacji: rodzaj, stopień zagrożenia, problemy do rozwiązania, ocena        
priorytetu działania, zakres realizowanych przedsięwzięć. 

5. Monitorowanie rozwoju sytuacji. 
6. Przekazanie informacji o zdarzeniu służbom ratowniczym. 
7. Prowadzenie i aktualizowanie zestawień: 

1)    potrzeb w zakresie pomocy społecznej, finansowej, materiałowej; 
2)    środków i materiałów będących w dyspozycji, w tym wydanych środków i materiałów. 

8. Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy humanitarnej. 
9. Prowadzenie mapy sytuacyjnej oraz obsługiwanie aplikacji i programów wspomagających.  

 

� Kierownik PCZK. 
� Rzecznik Prasowy Starosty,  
� Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie, 
� Burmistrz, wójtowie. 
 

10.  Redagowanie i przekazywanie komunikatów do lokalnych mediów i na stronę internetową SP. � Rzecznik Prasowy Starosty. 
11. Przekazanie ostrzeżeń i komunikatów – zgodnie z SPO – 3  (s. 202) oraz SPO – 6  (s. 208). � Kierownik PCZK. 
12. Organizowanie i prowadzenie konferencji prasowych. � Rzecznik Prasowy Starosty. 
13. Przygotowanie i prowadzenie punktu informacyjnego dla ludności – zgodnie z SPO – 1 (s. 198).  � Rzecznik Prasowy Starosty. 
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Rodzaj  
dokum
entu 

Standardowa procedura operacyjna Data  

SPO – 9E 
Nazwa  
dokum
entu 

Działanie centrum zarz ądzania kryzysowego po otrzymaniu 
informacji  o powa żnej katastrofie drogowo-kolejowej Podmiot opracowujący 

SP 
WZKiSO 

 
 
I . Cel procedury  
 
Określenie sposobu funkcjonowania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego podczas katastrofy drogowo-kolejowej 
 
 
II. Lider/uczestnicy procedury   
 
Starosta/ Kierownik Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego (PCZK)/ służba dyżurna PCZK, Rzecznik Prasowy Starosty, Skarbnik 
Powiatu, Naczelnik Wydziału Dróg, Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu, Burmistrz, wójtowie. 
 
 
 
III. Wejścia, wyj ścia oraz formalne podstawy realizacji procedury  
 

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury 
(załącznik …, poz.) 

 
Wystąpienie zdarzenia,  
które nosi znamiona sytuacji 
kryzysowej. 

 
Realizacja działań 
kompensujących skutki sytuacji 
kryzysowej. 
 

 
Art. 18 poz. 11 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r.  o zarządzaniu 
kryzysowym  (Dz.U.z 2013 poz.1166) 
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IV. Przebieg procedury  
 

Opis post ępowania Odpowiedzialny  

1. Przyjęcie informacji o: 
1)    czasie i miejscu zdarzenia; 
2)    rodzaju zdarzenia; 
3)    liczbie poszkodowanych i rannych; 
4)    zagrożeniu wtórnym dla ludzi i zwierząt – w przypadku katastrofy drogowo-kolejowej z udziałem  

niebezpiecznych substancji chemicznymi lub radiacyjnych; 
5)    rodzaju i ilości substancji i materiału, jego toksyczność – w przypadku jak wyżej; 
6)    zagrożeniu środowiska; 
7)    siłach i środkach zaangażowanych w działania; 
8)    dotychczasowych i planowanych działaniach. 

� Zespół służby dyżurnej, 
� Kierownik PCZK.  

2. Uruchomienie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8 (s. 205).  
3. Podjęcie decyzji o zmianie trybu pracy Centrum (pełne rozwinięcie stanowisk, w tym uruchomienie 

punktu informowania ludności). 

� Starosta, 
� Kierownik WZKiSO. 

4. Prowadzenie analizy informacji: rodzaj, stopień zagrożenia, problemy do rozwiązania, ocena        
priorytetu działania, zakres realizowanych przedsięwzięć. 

5. Monitorowanie rozwoju sytuacji. 
6. Prowadzenie i aktualizowanie zestawień: 

1)   potrzeb w zakresie pomocy społecznej, finansowej, materiałowej; 
2)  środków i materiałów będących w dyspozycji, w tym wydanych środków i materiałów. 

7. Ustalenie przewoźnika i sposobu transportu zastępczego. 
8. Prowadzenie mapy sytuacyjnej oraz obsługiwanie aplikacji i programów wspomagających. 

� Kierownik PCZK, 
� Skarbnik Powiatu, 
� Naczelnik Wydziału Dróg, 
� Naczelnik Wydziału Komunikacji 

i Transportu, 
� Burmistrz, wójtowie. 
 

9. Redagowanie i przekazywanie komunikatów do lokalnych mediów i na stronę internetową SP. � Rzecznik Prasowy Starosty.  
10. Przekazanie ostrzeżeń i komunikatów – zgodnie z SPO – 3 (s. 202.) oraz SPO – 6 (s. 208). � Kierownik PCZK. 
11. Organizowanie i prowadzenie konferencji prasowych. � Rzecznik Prasowy Starosty. 
12. Przygotowanie i prowadzenie punktu informacyjnego dla ludności – zgodnie z SPO – 1 (s. 198).   � Rzecznik Prasowy Starosty. 
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Rodzaj 
dokumentu STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA Data  

SPO – 9F 

Nazwa 
dokumentu 

Działanie centrum zarz ądzania kryzysowego 
po otrzymaniu informacji o powa żnej katastrofie budowlanej 

Podmiot 
opracowuj ący 

SP 
WZKiSO 

 
 
 
 
I.      Cel procedury  

Określenie sposobu funkcjonowania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego podczas katastrofy budowlanej. 
 
 
 
 
II.      Lider/ Uczestnicy procedury  

Starosta/ Kierownik Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego (PCZK)/ służba dyżurna PCZK, Rzecznik Prasowy Starosty, 
Naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Mienia Powiatu, Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa, Skarbnik Powiatu, 
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego (PINB), Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR), Burmistrz, wójtowie gmin.  
 
 
III.     Wejścia, wyj ścia oraz formalne podstawy realizacji procedury  
 
 

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury 
(załącznik ….., poz.…) 

 
Wystąpienie zdarzenia,  
które nosi znamiona sytuacji 
kryzysowej. 

 
Realizacja działań kompensujących skutki sytuacji 
kryzysowej. 
 

 
Art. 18 poz.11 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r.  
o zarządzaniu kryzysowym   (Dz.U.z 2013 poz.1166) 
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IV. Opis post ępowania    
  

Przedsi ęwzięcia Wykonawcy  

1. Przyjęcie informacji o: 
1)    czasie i miejscu zdarzenia; 
2)    rodzaju zniszczeń; 
3)    liczbie osób w obiekcie; 
4)    rodzaju i ilości substancji i materiału, jego toksyczność – jeśli w obiekcie znajdowały się 

niebezpieczne substancje chemiczne; 
5)    zagrożeniu środowiska; 
6)    siłach i środkach zaangażowanych w działania; 
7)    dotychczasowych i planowanych działaniach. 

� Zespół służby dyżurnej, 
� Kierownik PCZK.  

2. Uruchomienie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8 (s. 212). 
3. Podjęcie decyzji o zmianie trybu pracy Centrum (pełne rozwinięcie stanowisk, w tym uruchomienie 

punktu informowania ludności). 

� Starosta, 
� Kierownik WZKiSO. 

4. Prowadzenie analizy informacji: rodzaj, stopień zagrożenia, problemy do rozwiązania, ocena        
priorytetu działania, zakres realizowanych przedsięwzięć. 

5. Monitorowanie rozwoju sytuacji. 
6. Prowadzenie i aktualizowanie zestawień: 

1)    strat w infrastrukturze komunalnej; 
2)    potrzeb w zakresie pomocy społecznej, finansowej, materiałowej; 
3)    środków i materiałów będących w dyspozycji, w tym wydanych środków i materiałów. 

7. Przekazanie komunikatów o sytuacji, w tym drogowo-kolejowej (w przypadku katastrofy budowlanej, w 
wyniku której zniszczeniu uległy obiekty inżynierskie drogowe lub kolejowe). 

8. Prowadzenie mapy sytuacyjnej oraz obsługiwanie aplikacji i programów wspomagających. 

� Kierownik PCZK, 
� Naczelnik Wydziału Inwestycji, 

Zamówień Publicznych                        
i Mienia Powiatu,  

� Naczelnik Wydziału Architektury 
i Budownictwa,  

� Skarbnik Powiatu,  
� Powiatowy Inspektor Nadzoru 

Budowlanego (PINB), 
Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie (PCPR),  

� Burmistrz, wójtowie gmin.  
 

9. Redagowanie i przekazywanie komunikatów do lokalnych mediów, w tym na strony internetowe SP. � Rzecznik Prasowy Starosty. 

10. Przekazanie ostrzeżeń i komunikatów – zgodnie z SPO – 3 (s. 202  oraz SPO – 6 (s. 208). � Kierownik PCZK, 
11. Organizowanie i prowadzenie konferencji prasowych. 
12. Przygotowanie i prowadzenie punktu informacyjnego dla ludności – zgodnie z SPO – 1 (s. 198).  

� Rzecznik Prasowy Starosty. 
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Rodzaj 
dokumentu STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA Data  

SPO – 9G 

Nazwa 
dokumentu 

Działanie centrum zarz ądzania kryzysowego 
po otrzymaniu informacji o zamachu terrorystycznym 

Podmiot 
opracowuj ący 

SP 
WZKiSO 

 
 
 
I.      Cel procedury  

Określenie sposobu funkcjonowania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego podczas zagrożenia terrorystycznego. 
 
 
 
 
II.      Lider/ Uczestnicy procedury  

Starosta/ Kierownik Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego (PCZK)/ służba dyżurna PCZK, Rzecznik Prasowy Starosty, 
Skarbnik Powiatu, Naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Mienia Powiatu, Naczelnik Wydziału Dróg, Naczelnik 
Wydziału Architektury i Budownictwa, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR), Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 
(PINB), Burmistrz, wójtowie.  

 
 
 
 
III.     Wejścia, wyj ścia oraz formalne podstawy realizacji procedury  
 
 

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury 
(załącznik ….., poz.…) 

 
Wystąpienie zdarzenia,  
które nosi znamiona sytuacji 
kryzysowej. 

 
Realizacja działań 
kompensujących skutki 
sytuacji kryzysowej. 
 

 
� Art. 18 poz.11 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r.  o zarządzaniu kryzysowym   

(Dz.U.z 2013 poz.1166) 
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IV. Opis post ępowania    
 

 Przedsi ęwzięcia Wykonawcy  

1. Przyjęcie informacji o: 
1)    czasie i miejscu zdarzenia; 
2)    rodzaju zniszczeń; 
3)    liczbie poszkodowanych i rannych, oraz liczbie osób w obiekcie; 
4)    zagrożeniu wtórnym dla ludzi i zwierząt – w przypadku zamachu terrorystycznego z udziałem 

niebezpiecznych środków chemicznych, biologicznych lub radiacyjnych; 
5)    rodzaju i ilości substancji i materiału, jego toksyczność – w przypadku jak wyżej; 
6)    zagrożeniu środowiska; 
7)    siłach i środkach zaangażowanych w działania; 
8)    dotychczasowych i planowanych działaniach. 

� Zespół służby dyżurnej, 
� Kierownik PCZK.  

2. Uruchomienie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8 (s. 212). 
3. Podjęcie decyzji o zmianie trybu pracy Centrum (pełne rozwinięcie stanowisk, w tym uruchomienie 

punktu informowania ludności). 

� Starosta, 
� Kierownik WZKiSO. 

4. Prowadzenie analizy informacji: rodzaj, stopień zagrożenia, problemy do rozwiązania, ocena        
priorytetu działania, zakres realizowanych przedsięwzięć. 

5. Monitorowanie rozwoju sytuacji. 
6. Prowadzenie i aktualizowanie zestawień: 

1)    strat w infrastrukturze komunalnej; 
2)    potrzeb w zakresie pomocy społecznej, finansowej, materiałowej; 
3)    środków i materiałów będących w dyspozycji, w tym wydanych środków i materiałów. 

7. Przekazanie komunikatów o sytuacji, w tym drogowo-kolejowej (w przypadku zdarzenia 
terrorystycznego, w wyniku którego zniszczeniu uległy obiekty inżynierskie drogowe lub kolejowe). 

8. Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy humanitarnej. 

9. Prowadzenie mapy sytuacyjnej oraz obsługiwanie aplikacji i programów wspomagających. 

� Kierownik PCZK 
� Skarbnik Powiatu,  
� Naczelnik Wydziału Inwestycji, 

Zamówień Publicznych                       
i Mienia Powiatu,  

� Naczelnik Wydziału Dróg,  
� Naczelnik Wydziału Architektury 

i Budownictwa,  
� PCPR,  
� PINB,  
� Burmistrz, wójtowie.  

10. Redagowanie i przekazywanie komunikatów do lokalnych mediów, w tym na strony internetowe SP. � Rzecznik Prasowy Starosty. 
11. Przekazanie ostrzeżeń i komunikatów – zgodnie z SPO – 3 (s. 202 )  oraz SPO – 6 (s. 208). � Kierownik PCZK, 
12. Organizowanie i prowadzenie konferencji prasowych. 
13. Przygotowanie i prowadzenie punktu informacyjnego dla ludności – zgodnie z SPO – 1 (s. 198).  

� Rzecznik Prasowy Starosty. 
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Rodzaj 
dokumentu STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA Data  

SPO – 9H 

Nazwa 
dokumentu 

Działanie centrum zarz ądzania kryzysowego 
po otrzymaniu informacji o zdarzeniu radiacyjnym 

Podmiot 
opracowuj ący 

SP 
WZKiSO 

 
 
 
 
I.      Cel procedury  

Określenie sposobu funkcjonowania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego podczas wystąpienia zdarzeń radiacyjnych. 
 
 
 
 
II.      Lider/ Uczestnicy procedury  

Starosta/ Kierownik Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego (PCZK)/ służba dyżurna PCZK, Rzecznik Prasowy Starosty, 
Skarbnik Powiatu, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, Burmistrz, wójtowie  

 
 
 
 
III.     Wejścia, wyj ścia oraz formalne podstawy realizacji procedury  
 
 

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury 
(załącznik …., poz.…) 

 
Wystąpienie zdarzenia,  
które nosi znamiona sytuacji 
kryzysowej. 

 
Realizacja działań 
kompensujących skutki 
sytuacji kryzysowej. 
 

 
� Art. 18 poz.11  ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym   

(Dz.U.z 2013 poz.1166) 
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IV. Opis post ępowania    
  

Przedsi ęwzięcia Wykonawcy  

1. Przyjęcie informacji o: 
1)    czasie i miejscu zdarzenia; 
2)    rodzaju zniszczeń; 
3)    liczbie poszkodowanych i rannych, oraz liczbie osób w strefie zagrożenia; 
4)    zagrożeniu wtórnym dla ludzi i zwierząt; 
5)    rodzaju i ilości substancji i materiału, jego toksyczność; 
6)    zagrożeniu środowiska; 
7)    siłach i środkach zaangażowanych w działania; 
8)    dotychczasowych i planowanych działaniach. 

� Zespół służby dyżurnej, 
� Kierownik PCZK.  

2. Uruchomienie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8 (s. 212). 
3. Podjęcie decyzji o zmianie trybu pracy Centrum (pełne rozwinięcie stanowisk, w tym uruchomienie 

punktu informowania ludności). 

� Starosta, 
� Kierownik WZKiSO. 

4. Prowadzenie analizy informacji: rodzaj, stopień zagrożenia, problemy do rozwiązania, ocena        
priorytetu działania, zakres realizowanych przedsięwzięć. 

5. Monitorowanie rozwoju sytuacji, w tym przyjmowanie informacji o zasięgu napromieniowania ludzi, 
zwierząt, żywności, wody. 

6. Prowadzenie i aktualizowanie zestawień: 
1)    liczby zgonów oraz liczby osób napromieniowanych; 
2)    potrzeb w zakresie pomocy społecznej, finansowej, materiałowej; 
3)    środków i materiałów będących w dyspozycji, w tym wydanych środków i materiałów. 

7. Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy humanitarnej. 
8. Prowadzenie mapy sytuacyjnej oraz obsługiwanie aplikacji i programów wspomagających. 

� Kierownik PCZK, 
� Skarbnik Powiatu,  
� PCPR, 
� Państwowy Powiatowy 

Inspektor Sanitarny,  
� Burmistrz, wójtowie  

 
 

 

9. Redagowanie i przekazywanie komunikatów do lokalnych mediów, w tym na strony internetowe SP. � Rzecznik Prasowy Starosty. 
10. Przekazanie ostrzeżeń i komunikatów – zgodnie z SPO – 3 (s. 202.)  oraz SPO – 6 (s. 208). � Kierownik PCZK. 
11. Organizowanie i prowadzenie konferencji prasowych. 
12. Przygotowanie i prowadzenie punktu informacyjnego dla ludności – zgodnie z SPO – 1 (s.198).  

� Rzecznik Prasowy Starosty 
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Rodzaj 
dokumentu STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA Data  

SPO – 9I 

Nazwa 
dokumentu 

Działanie centrum zarz ądzania kryzysowego 
w przypadku ró żnych zdarze ń 

Podmiot 
opracowuj ący 

SP 
WZKISO 

 
 
I.      Cel procedury  

Określenie sposobu funkcjonowania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego podczas różnych zdarzeń: 
1) pożarów; 
2) zagrożenia epidemicznego i epidemii; 
3) zakłóceń w dostawie: energii, paliw, gazu, energii cieplnej, wody; 
4) zagrożenia wystąpieniem lub wystąpienia choroby zwierząt; 
5) zagrożenia wystąpieniem lub wystąpienia choroby roślin; 
6) awarii sieci teleinformatycznych; 
7) strajków, zamieszek i demonstracji. 

 
 
II.      Lider/ Uczestnicy procedury  

Starosta/ Kierownik Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego (PCZK)/ służba dyżurna PCZK, Rzecznik Prasowy Starosty, 
Skarbnik Powiatu, Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa, Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu, Naczelnik Wydziału 
Dróg, Naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Mienia Powiatu, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego (PINB), 
Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR).  

 
 
III.     Wejścia, wyj ścia oraz formalne podstawy realizacji procedury  
 

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury 
(załącznik …., poz.…) 

 
Wystąpienie zdarzenia,  
które nosi znamiona sytuacji 
kryzysowej. 

 
Realizacja działań 
kompensujących skutki 
sytuacji kryzysowej. 
 

 
� Art. 18 poz.11  ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym   

(Dz.U.z 2013 poz.1166) 

 



 238 

IV. Opis post ępowania    
  

Przedsi ęwzięcia Wykonawcy  

1. Przyjęcie informacji o: 
1)    czasie i miejscu zdarzenia; 
2)    rodzaju zagrożenia; 
3)    liczbie poszkodowanych i rannych; 
4)    zagrożeniu środowiska; 
5)    siłach i środkach zaangażowanych w działania; 
6)    dotychczasowych i planowanych działaniach. 

� Zespół służby dyżurnej, 
� Kierownik PCZK.  

2. Uruchomienie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8 (s. 212). 
3. Podjęcie decyzji o zmianie trybu pracy Centrum (pełne rozwinięcie stanowisk, w tym uruchomienie 

punktu informowania ludności). 

� Starosta,  
� Kierownik WZKiSO. 

4. Prowadzenie analizy informacji: rodzaj, stopień zagrożenia, problemy do rozwiązania, ocena        
priorytetu działania, zakres realizowanych przedsięwzięć. 

5. Monitorowanie rozwoju sytuacji. 
6. Przekazanie komunikatów o sytuacji, w tym drogowo-kolejowej (zwłaszcza podczas występowania 

pożarów wielkoprzestrzennych). 
7. Prowadzenie i aktualizowanie zestawień: 

1)    strat w rolnictwie, infrastrukturze komunalnej; 
2)    potrzeb w zakresie pomocy społecznej, finansowej, materiałowej; 
3)    środków i materiałów będących w dyspozycji, w tym wydanych środków i materiałów. 

8. Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy humanitarnej. 
9. Prowadzenie mapy sytuacyjnej oraz obsługiwanie aplikacji i programów wspomagających 

� Kierownik PCZK, 
� Skarbnik Powiatu,  
� Naczelnik Wydziału Architektury 

i Budownictwa,  
� Naczelnik Wydziału Komunikacji 

i Transportu,  
� Naczelnik Wydziału Dróg, 
�  Naczelnik Wydziału Inwestycji, 

Zamówień Publicznych                          
i Mienia Powiatu,  

� PINB, 
� PCPR.  
 

10.  Redagowanie i przekazywanie komunikatów do lokalnych mediów, w tym na strony internetowe SP. �   Rzecznik Prasowy Starosty. 
11. Przekazanie ostrzeżeń i komunikatów – zgodnie z SPO – 3 (s. 202)  oraz SPO – 6 (s. 208). � Kierownik PCZK. 
12. Organizowanie i prowadzenie konferencji prasowych. 
13. Przygotowanie i prowadzenie punktu informacyjnego dla ludności – zgodnie z SPO – 1 (s. 198).  

� Rzecznik Prasowy Starosty. 
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Rodzaj 
dokumentu STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA Data  

SPO – 9J 

Nazwa 
dokumentu 

 
Działanie centrum zarz ądzania kryzysowego 
w ramach krajowego systemu wykrywania 

skażeń i alarmowania 

Podmiot 
opracowuj ący 

SP 
WZKiSO 

 
 
 
I.      Cel procedury  

Określenie sposobu funkcjonowania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w ramach krajowego systemu wczesnego  
wykrywania zagrożeń. 

 
 
 
II.      Lider/ Uczestnicy procedury  

Starosta- Szef OC Powiatu / Kierownik Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego (PCZK), szefowie OC gmin. 
 
 
 
III.     Wejścia, wyj ścia oraz formalne podstawy realizacji procedury  
 
 

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury 
(załącznik …., poz. …) 

 
Wprowadzenie stanów 
nadzwyczajnych                   
oraz przeprowadzanie 
ćwiczeń i treningów. 
 

 
Uruchomienie działania 
powiatowego systemu 
wykrywania   
i alarmowania. 
 
 

 
� § 3, pkt 6 poz. 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r.                

w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa OCK , szefów obrony 
cywilnej województw, powiatów i gmin  (Dz.U.02.96.850); 

� § 4, pkt 1, lit. d) poz.13 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 
2006 r. w sprawie systemów wykrywania ska żeń i właściwo ści organów                
w tych sprawach  (Dz.U.06.191.1415). 
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IV. Opis post ępowania    
  

Przedsi ęwzięcia Wykonawcy  

1. Przyjęcie zarządzenia o uruchomieniu powiatowego systemu wykrywania i alarmowania.  
2. Przekazanie zarządzenia o uruchomieniu i rozwinięciu powiatowego systemu wykrywania                      

i alarmowania do gmin. 
� Kierownik PCZK. 

3. Uruchomianie i rozwijanie elementów powiatowego systemu wykrywania i alarmowania. 
� Szef OC Powiatu, 
� Kierownik PCZK,  
� szefowie OC gmin. 

4. Przyjęcie informacji od organów administracji publicznej o uruchomieniu elementów powiatowego 
Systemu Wykrywania i Alarmowania.  

5. Przekazanie informacji do Wojewody Opolskiego o uruchomieniu wojewódzkiego systemu wykrywania 
i alarmowania. 

6. Opracowanie wstępnej prognozy zagrożenia – na podstawie meldunków otrzymanych od elementów 
systemu: 
1)    wstępna ocena rodzaju zagrożenia i możliwości jego rozwoju; 
2)    szacunkowe określenie zasięgu zdarzenia; 
3)    określenie następstw zdarzenia. 

7. Przekazanie prognozy rozwoju sytuacji (w tym o skażeniach) do jednostek nadrzędnych, podległych                 
i współdziałających oraz sił ratowniczych. 

� Kierownik PCZK. 

8. Ostrzeganie i alarmowanie ludności – zgodnie z SPO – 7 (s. 210). 
� Szef OC Powiatu, 
� Kierownik PCZK,  
� szefowie OC gmin. 

9. Opracowanie komunikatów informujących o zalecanych sposobach postępowania dla ludności. 
� Szef OC Powiatu, 
� Kierownik PCZK,  
� szefowie OC gmin.  

10. Opracowanie wniosków i propozycji dla Starosty. 

11. Wymiana informacji z Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego, gminami oraz z sąsiednimi 
PCZK. 

� Kierownik PCZK. 
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Rodzaj 
dokumentu STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA Data  

SPO – 10 

Nazwa 
dokumentu 

 
Działanie wojewódzkiej dru żyny wykrywania 

zagro żeń radiacyjnych 

Podmiot 
opracowuj ący  

 
 

PROCEDURA REALIZOWANA JEST NA SZCZEBLU WOJEWÓDZKIM 
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Rodzaj 
dokumentu STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA Data  

SPO – 11 

Nazwa 
dokumentu 

 
Wykorzystywanie sprz ętu z magazynu OC/przeciwpowodziowego 

Podmiot 
opracowuj ący 

SP 
WZKiSO 

 
 
I.      Cel procedury  

Określenie sposobu wykorzystania sprzętu OC w sytuacjach kryzysowych. 
 
 
 
II.      Lider/ Uczestnicy procedury  

Starosta /Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich i (WZKiSO). 
 
 
 
III.     Wejścia, wyj ścia oraz formalne podstawy realizacji procedury  
 

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji  
(załącznik …., poz. …) 

 
Zaistnienie sytuacji 
kryzysowej wymagającej 
wsparcia sił ratowniczych 
sprzętem 
przechowywanym                         
w magazynie powiatowym 
OC/przeciwpowodziowym. 
 

 
Wydanie sprzętu                  
do wykonania 
określonych prac. 
 

 
� § 3, pkt 14 poz.15   rozporządzenia Radu Ministrów z dnia 25 czerwca 2002r.  w sprawie 

szczegółowego  zakresu działania Szefa Obrony Cywil nej Kraju, szefów obrony 
cywilnej województw, powiatów i gmin  (Dz.U.02.96.850). 
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IV. Opis post ępowania    
 
 

 Przedsi ęwzięcia Wykonawcy  

 
Na szczeblu wojewódzkim funkcjonuje  
– WOJEWÓDZKA BAZA MAGAZYNOWO-WARSZTATOWA SPRZ ĘTU OC 

 

1. Podjęcie decyzji o wsparciu sił ratowniczych sprzętem utrzymywanym w magazynie.  � Starosta, 
�  Naczelnik WZKiSO. 

 
2. Wydanie polecenia osobie odpowiedzialnej za prowadzenie magazynu przygotowania dokumentów 

materiałowych na użyczony sprzęt.  
Wprowadzenie całodobowego dyżuru – w celu bezpośredniego dostępu do stosownego sprzętu                        
i środków materiałowych. 
 

3. Wydanie poleceń  osobie odpowiedzialnej za prowadzenie magazynu w sprawie przygotowania do 
wydania wskazanego sprzętu w określonym terminie. 
 

4. Zorganizowanie, na polecenie Starosty, transportu wydzielonego sprzętu do odbiorcy 
(jeśli odbiorca nie posiada możliwości odbioru sprzętu lub ze względu na czas jego dostawy) –                    
z prowadzonych kalkulacji wynika, że sprzęt i materiały powinny być dostarczone na miejsce 
zdarzenia (załadunek, transport, rozładunek) w czasie: do 3 godz. 
 

5. Przekazanie sprzętu na podstawie umowy u życzenia (zał. 64)  osobie upoważnionej przez 
zainteresowany organ administracji. 
 

6. Podjęcie decyzji o przerzucie sprzętu (stanowiącego własność skarbu państwa) pomiędzy gminami – 
w przypadku zaistnienia takiej potrzeby. 

� Naczelnik WZKiSO. 
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Rodzaj 
dokumentu STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA Data  

SPO – 12 

Nazwa 
dokumentu 

 
OCENIANIE I DOKUMENTOWANIE SZKÓD 

 

Podmiot 
opracowuj ący 

SP 
WZKiSO 

 
 
I.      Cel procedury  

Określenie sposobu oceniania i dokumentowania strat. 
 
 

II. Lider/ Uczestnicy procedury  
Starosta/ Wojewoda Opolski, Naczelnicy Wydziałów Starostwa Powiatowego: Dróg, Inwestycji, Zamówień Publicznych i Mienia Powiatu, 
Skarbnik Powiatu, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR), dyrektorzy stosownych banków, burmistrz, wójtowie, wyznaczone 
osoby do składów komisji.   
 

 
III.     Wejścia, wyj ścia oraz formalne podstawy realizacji procedury  
 

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury 
(załącznik …. pozycja . ….) 

 
Otrzymanie informacji                
o stratach. 

 
Przekazanie przez 
Starostę wniosku                
o dotacje celowe. 

 
� Art. 18  ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej                

(Dz.U.2013.182 j.t.); 
� § 3 i 4  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 1999 r. w sprawie zasad oraz 

trybu ustalania i wypłaty odszkodowa ń za szkody poniesione w zwi ązku  
z akcjami zwalczania kl ęsk żywiołowych  (Dz.U.99.55.573); 

� wytyczne Ministra Administracji  i Cyfryzacji  z dnia 15 października  2012 r.             
w sprawie „Zasad  i trybu uruchamiania środków bud żetu państwa dla jednostek 
samorz ądu terytorialnego na zadania zwi ązane z przeciwdziałaniem i 
usuwaniem skutków zdarze ń noszących znamiona kl ęsk żywiołowych” ; poz.18.  
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III. Opis post ępowania    
 
 

 Przedsi ęwzięcia Wykonawcy  

 
STRATY W INFRASTRUKTURZE KOMUNALNEJ 
 

 

1. Powołanie powiatowej komisji ds. oceny i dokumentowania strat  � Starosta. 

2. Dokonanie oceny strat i opracowanie przez komisję protokołów. � Komisja. 

3. Przekazanie przez Starostę protokołów strat do Wojewody. � Starosta. 

4. Realizacja środków finansowych (dotacji) przyznanych przez Wojewodę  
� Skarbnik Powiatu, 

� merytoryczny Wydział SP. 

5. Przesłanie informacji do Wojewody o sposobie wykorzystania środków z przyznanych dotacji. 
� Skarbnik Powiatu, 

� merytoryczny Wydział SP. 
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Rodzaj 
dokumentu STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA Data  

SPO – 13 

Nazwa 
dokumentu 

 
Wyrównywanie strat maj ątkowych wynikaj ących z ograniczenia        

           w czasie stanu nad zwyczajnego wolno ści oraz praw człowieka                         
i obywatela 

Podmiot 
opracowuj ący  

 
 
 
 

PROCEDURA REALIZOWANA JEST NA SZCZEBLU WOJEWÓDZKIM 
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Rodzaj 
dokumentu STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA Data  

SPO – 14 

Nazwa 
dokumentu 

 
Przyznawanie odszkodowa ń za poniesione straty  
                 w zwi ązku z udziałem w zorganizowanej 

akcji społecznej 

Podmiot 
opracowuj ący  

 
 
 
 

PROCEDURA REALIZOWANA JEST BEZPO ŚREDNIO PRZEZ MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 248 

Rodzaj 
dokumentu STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA Data  

SPO – 15 

Nazwa 
dokumentu 

 
Refundowanie kosztów świadcze ń zdrowotnych udzielanych w zwi ązku ze 

zwalczaniem epidemii 

Podmiot 
opracowuj ący  

 
 
 

PROCEDURA REALIZOWANA JEST NA SZCZEBLU WOJEWÓDZTWA 
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Rodzaj 
dokumentu STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA Data  

SPO – 16 

Nazwa 
dokumentu 

 
Wprowadzanie działa ń interwencyjnych 

 po zdarzeniu radiacyjnym 
 

Podmiot 
opracowuj ący 

SP 
WZKiSO 

 

 
I. Cel procedury  

Określenie sposobu wprowadzenia działań interwencyjnych oraz powiadamiania ludności o sposobach postępowania po  
wprowadzeniu tych działań. 

 
 

II.      Lider/ Uczestnicy procedury  
Starosta /Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny (PPIS), Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej (KP PSP), 
Komendant Powiatowy Policji (KPP), Powiatowy Lekarz Weterynarii (PLW), Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw 
Obywatelskich (WZKiSO), Naczelnik Wydziału Zdrowia Spraw Społecznych (ZS). 

 
 
 

III.     Wejścia, wyj ścia oraz formalne podstawy realizacji procedury  
 

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury 
(załącznik …., poz. …) 

 
Wystąpienie zdarzenia 
radiacyjnego, w wyniku 
którego może dojść do 
przekroczenia poziomów 
interwencyjnych na  
obszarze powiatu. 

 
Wdrożenie działań 
interwencyjnych. 
 
 

 
� Art. 84 ust. 1, art. 89, ust. 1 oraz art. 90, 91 i 91a poz.19 

    ustawy z dnia 29 listopada 
2000 r. Prawo atomowe  (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 264) 

� § 7, ust. 3 poz.20  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie 
planów post ępowania awaryjnego w przypadku zdarze ń radiacyjnych  
(Dz.U.05.20.169). 
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IV. Opis post ępowania    
  

Przedsi ęwzięcia Wykonawcy  

1. Uzyskanie od Kierownika WCZK informacji o możliwości przekroczenia lub przekroczeniu poziomów 
interwencyjnych. � Kierownik PCZK. 

2. Poinformowanie Starosty i PPIS. Zwołanie posiedzenia PZZK. � Kierownik PCZK, 
 

3. Przekazanie informacji do gmin.  � Kierownik PCZK. 
4. Na podstawie informacji uzyskanej od Kierownika WCZK realizacja procedury podania ludności 

informacji wyprzedzającej – zgodnie z SPO – 2 (s. 200).    
� Starosta, 
� Kierownik WZKiSO. 

5. Realizacja wyznaczonych w  rozporz ądzeniu Wojewody zada ń w zakresie wprowadzenia działań 
interwencyjnych. 

 

� Starosta, 
� Kierownik WZKiSO  
� Naczelnik Wydziału ZS 
� PPIS.  

6. Przekazanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty aktów prawnych wydanych 
przez wojewodę/ starostę  – zgodnie z SPO – 4 (s. 204).  

� Kierownik PCZK, 
� Rzecznik Prasowy Starosty.  

7. Podjęcie decyzji o uruchomieniu punktu informacyjnego dla ludności według  
– zgodnie z SPO – 1 (s. 198). � Starosta. 

8. Kierowanie nw. działaniami interwencyjnymi: 
1)    ewakuacja; 
2)    nakaz pozostania w pomieszczeniach zamkniętych; 
3)    podanie preparatów ze stabilnym jodem; 
4)    zakaz lub ograniczenie: spożywania skażonej żywności i skażonej wody przeznaczonej do 

spożycia przez ludzi, żywienia zwierząt skażonymi środkami żywienia zwierząt i pojenia skażoną  
wodą oraz wypasu zwierząt na skażonym terenie; 

5)    czasowe przesiedlenie ludności; 
6)    stałe przesiedlenie ludności. 

� Starosta. 
 

9. Postępowanie zgodnie z zapisami dokumentów: 
 

1)    „Powiatowy Plan Post ępowania Awaryjnego na Wypadek Zdarze ń Radiacyjnych” ; 
2)    „Powiatowy Plan Dystrybucji Preparatu Jodowego w Po staci Tabletek”  . 

 

� KP PSP, 
� KPP, 
� PPIS, 
� Naczelnik Wydziału ZS. 

 


