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II.  ZESPÓŁ PRZEDSIĘWZIĘĆ NA WYPADEK  
SYTUACJI KRYZYSOWYCH 
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1. Zadania w zakresie monitorowania zagrożeń. 
 

 

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

POSTĘPOWANIE STANDARDOWE – BEZ WZGLĘDU NA RODZAJ ZAGROŻENIA 

 
1. GMINNE CENTRUM ZARZĄDZANIA 

KRYZYSOWEGO 
2. KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ 

STRAŻY POŻARNEJ W KRAPKOWICACH 
3. KOMENDA POWIATOWA POLICJI  

W KRAPKOWICACH 

4. ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU 
5. WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ  

W OPOLU  
6. ŚLĄSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ  
7. INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI 

WODNEJ WE WROCŁAWIU 
8. TAURON DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ  

W OPOLU REJON ENERGETYCZNY 
KĘDZIERZYN - KOŹLE 

9. PRZEDSIĘBIORSTWA ODPOWIEDZIALNE ZA 
DOSTAWĘ I DYSTRYBUCJĘ WODY  

 
 
 
1. PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR 

SANITARNY W KRAPKOWICACH 
2. POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII  

W KRAPKOWICACH 
3. POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU 

BUDOWLANEGO W KRAPKOWICACH 
4. KURATOR OŚWIATY W OPOLU 
5. WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY 

ROŚLIN I NASIENNICTWA W OPOLU  
6. WOJEWÓDZKI ZARZĄD MELIORACJI  

I URZADZEŃ WODNYCH W OPOLU ODDZIAŁ 
W KRAPKOWICACH 

7. REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI 
WODNEJ W WROCŁAWIU 

8. REGIONALNA DYREKCJA LASÓW 
PAŃSTWOWYCH W KATOWICACH 
NADLEŚNICTWO W PRÓSZKOWIE  

 

 
Całodobowy – poprzez służbę 
dyżurną/dyżur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doraźny – na czas występowania 

zagrożenia. 

 
 raporty dobowe, 
 meldunki okresowe, 
 raporty sytuacyjne,  
 komunikaty 

ostrzegawcze, w tym 
na stronach 

internetowych www. 
 
Każdy podmiot – 
zgodnie z 
kompetencjami 

 
1. uzyskiwanie, przetwarzanie  

i przekazywanie informacji o zaistniałym 
zdarzeniu na potrzeby kierowania, 
dowodzenia i współdziałania, w zakresie 
rozpoznania analizowania i prognozowania 
rozwoju sytuacji, 

2. analizowanie sytuacji na administrowanym 
terenie, 

3. przekazywanie komunikatów, ostrzeżeń                       
i innych niezbędnych informacji do 
określonych podmiotów, 

4. sporządzanie raportów dobowych i notatek, 
meldunków o powstałych zagrożeniach, 

5. współdziałanie z administracją publiczną                   
i innymi instytucjami w zakresie analiz                            
i prognoz, 

6. zapewnienie obiegu informacji na potrzeby 
zarządzania kryzysowego. 

 

 
GMINNE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 
BEZPOŚREDNIO BĄDŹ POPRZEZ PCZK  
W KRAPKOWICACH 
 POWIATOWE CENTRUM ZARZĄDZANIE 

KRYZYSOWEGO 
 WOJEWÓDZKIEGO CENTRUM ZARZĄDZANIE 

KRYZYSOWEGO W OPOLU 
 SĄSIEDNIE GMINNE CENTRA ZARZĄDZANIA 

KRYZYSOWEGO  
 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY 

    POŻARNEJ W KRAPKOWICACH 
 KOMENDA POWIATOWA POLICJI  

W KRAPKOWICACH 
 WOJEWÓDZKI ZARZĄD MELIORACJI I URZADZEŃ 

WODNYCH W OPOLU ODDZIAŁ  
W KRAPKOWICACH 

 WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W OPOLU  
 PRZEDSIĘBIORCY ODPOWIEDZIALNI ZA 

DYSTRYBUCJĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ I WODY, 
 MEDIA. 

 
     POZOSTAŁE PODMIOTY: 
inne jednostki administracji publicznej w zależności od 
kompetencyjnego zakresu odpowiedzialności. 
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Odpowiedzialny za prowadzenie 
monitoringu 

Tryb pracy Rodzaje informacji Zadania w zakresie monitorowania Wymiana informacji 

POSTĘPOWANIE SPECJALISTYCZNE PODMIOTÓW WIODĄCYCH – W ZALEŻNOŚCI OD RODZAJU ZAGROŻENIA 

1. Powódź (w tym zalania, zatopienia i katastrofalne zatopienia) 

 
1. INSTYTUT METEOROLOGII  
I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY  
INSTYTUT BADAWCZY ODDZIAŁ WE 
WROCŁAWIU  

 
Biuro Prognoz 
Meteorologicznych 
Ciągły, przez 24 godziny na dobę. 

 
 prognozy,  
 ostrzeżenia,  
komunikaty, w tym na stronie 
www. 

 
 gromadzenie danych hydrologiczno -

meteorologicznych, 
 analiza aktualnej sytuacji meteorologicznej  

i hydrologicznej, 
 opracowywanie i przekazywanie zgodnie  

z rozporządzeniem Ministra Środowiska  
z dnia 22 sierpnia 2007 r. w sprawie 
podmiotów, którym państwowa służba 
hydrologiczno-meteorologiczna  
i państwowa służba hydrogeologiczna są 
obowiązane przekazywać ostrzeżenia, 
prognozy, komunikaty i biuletyny oraz 
sposobu i częstotliwości ich przekazywania: 

    – prognoz meteorologicznych, 
    – ostrzeżeń meteorologicznych  
       i hydrologicznych,  
    – komunikatów meteorologicznych  
       i komunikatów o bieżącej sytuacji  
       hydrologicznej w stanie zagrożenia  
       i alarmu hydrologicznego, 
    – prognoz hydrologicznych dla Osobłogi  
       w stanie zagrożenia i alarmu      
       przeciwpowodziowego. 
 

 
 PCZK, GCZK, 
 służby dyżurne: Państwowej Straży Pożarnej, Policji, 
 media, 
 inne podmioty – w zależności od potrzeb. 

 
 
Informacja o podejmowanych działaniach w zakresie sterowania 
falą powodziową i zdarzeniach mających wpływ na transformację 
fali powodziowej a w szczególności o: decyzjach dotyczących 
zalania polderów, samoczynnym napełnieniu się polderów, 
przerwaniach wałów, podniesieniu korony wałów, awariach i 
katastrofach związanych z obiektami gospodarki wodnej 
zlokalizowanych na terenie woj. opolskiego. 

 
Biuro Prognoz 
Hydrologicznych 

– w normalnej sytuacji 
   hydrologicznej 
   7:00 – 15:00, 
– w stanie alarmu  
   hydrologicznego    
   ciągły. 

 

 prognozy,  
 ostrzeżenia,  
 komunikaty o bieżącej sytuacji 

hydrologicznej w stanie 
zagrożenia i alarmu 
hydrologicznego, 

 komunikaty o bieżącej sytuacji 
hydrologicznej w normalnym 
stanie hydrologicznym, 

 komunikaty na stronie www.  

 
Regionalna Stacja 
Hydrologiczno-
Meteorologiczna w Opolu 
 Całodobowy. 

 
 komunikaty o bieżącej sytuacji 

hydrologicznej w stanie 
zagrożenia i alarmu 
hydrologicznego dla terenu 
województwa opolskiego. 

 
2. REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI 
WODNEJ WE WROCŁAWIU, 

 
Dyżury powodziowe  
w Zarządzie i na zbiornikach 
wodnych. 
Na stopniach praca 
w systemie ciągłym. Odczyty 
zależne od stopnia zagrożenia 
powodziowego: 
–  na stopniach od    
    3 do 6 razy/dobę,  
–  na zbiornikach  
    wodnych 
    3-8 razy/dobę. 

 

 
 odczyty z wodowskazów na 

rzece Osobłodze oraz Białej.  

 
 systematyczne zbieranie, gromadzenie  

i prognozowanie rozwoju sytuacji 
hydrologiczno-meteorologicznej, w układzie 
krótko i długoterminowym, 

 analizowanie sytuacji na administrowanym 
terenie, 

 sporządzanie raportów dobowych i notatek 
służbowych o powstałych zagrożeniach 
powodziowych mogących prowadzić do 
sytuacji kryzysowej. 

 

 
 PCZK, 
 GCZK. 

 

 
3. WOJEWÓDZKI ZARZĄD MELIORACJI  
I URZĄDZEŃ WODNYCH W OPOLU 
ODDZIAŁ W KRAPKOWICACH 

 

 
Doraźny – na czas występowania 
zagrożenia: 
 oględziny w terenie stanów 

rzek oraz zbiorników.  

 

 
 meldunki sytuacyjne do GCZK, 
 komunikaty na stronie www, 
 

 

 
 prognozowanie rozwoju sytuacji w układzie 

krótko i długoterminowym współdziałanie  
z administracją publiczną i innymi 
instytucjami w sytuacjach kryzysowych  
w ramach informowania o aktualnej sytuacji 
na administrowanym terenie. 

 

 PCZK, 
 GCZK, 
 Kierownik oddziału WZMiUW oddział Krapkowice 
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Odpowiedzialny za prowadzenie 
monitoringu 

Tryb pracy Rodzaje informacji Zadania w zakresie monitorowania Wymiana informacji 

1. Powódź (w tym zalania, zatopienia i katastrofalne zatopienia) 

 
4. PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR 
SANITARNY W KRAPKOWICACH 

 
Zbieranie i analizowanie 
informacji 

 
 dane statystyczne 

zarejestrowanych zachorowań,  
 wykaz stałych nosicieli 

pałeczek duru i paraduru 
brzusznego, 

 informacje odnośnie 
zapotrzebowania na środki 
dezynfekcyjne, 

 informacje o liczbie dawek 
niezbędnych szczepionek, 

 liczba zagrożonych 
zatopieniem lub zatopione 
obiekty produkcji i obrotu 
żywnością, 

 sposób zabezpieczenia 
żywności dla ludności, w tym 
dla osób ewakuowanych, 

 informacje o zalanych 
zakładach pracy stosujących  
niebezpieczne substancje 
chemiczne, 

 zaopatrzenie w wodę 
przeznaczoną do spożycia,  

 obiekty użyteczności 
publicznej,  

 dane liczbowe dotyczące:  
– zalanych lub podtopionych 
placówek oświatowych, 
– placówek zamkniętych, 
unieruchomionych z powodu 
zalania, podtopienia obiektów lub 
dróg dojazdowych, 
– zapotrzebowania placówek na 
środki dezynfekcyjne, 
– uczniów/wychowanków  
przebywających na terenie 
bezpośrednio zagrożonym 
powodzią. 

 
 analizowanie sytuacji epidemiologicznej 

chorób zakaźnych w powiecie 
krapkowickim, 

 nadzór nad stałymi nosicielami pałeczek 
duru brzusznego na zalanych terenach, 

 zabezpieczenie środków dezynfekcyjnych 
dla zalanych zakładów opieki zdrowotnej  
i dezynfekcji studni, 

 zapewnienie (w razie potrzeby) sprawnego 
przeprowadzenia niezbędnych szczepień 
ochronnych, 

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

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

 sporządzanie raportów dobowych i notatek 
służbowych o powstałych zagrożeniach 
powodziowych mogących prowadzić do 
sytuacji kryzysowej, 

 współdziałanie z komórkami 
organizacyjnymi WSSE, 

 analizowanie sytuacji w zakresie 
sprawowanego nadzoru, 

 sporządzanie bieżących raportów  
w zakresie stanu placówek, 

 współpraca z organami prowadzącymi 
placówki oświatowo wychowawcze  
w zakresie bieżącego pozyskiwania 
informacji dotyczących potrzeb oraz 
udzielania wskazówek na temat 
postępowania w sytuacji zagrożenia 
powodzią i/lub powodzi, 

 zamieszczanie bieżących informacji-
wskazówek dla placówek oświatowo-
wychowawczych na stronie internetowej 
WSSE. 

 
 PCZK, GCZK, 

 Placówki służby zdrowia powiatu krapkowickiego. 
 
 

 
5. POWIATOWY INSPEKTORAT 
WETERYNARII W KRAPKOWICACH 

 
Stan spoczynku -  
w godzinach pracy PIW 
 
Stan podwyższonej gotowości – 
w zależności od skali zagrożenia. 

 

 
 raporty,  
 informacje, 
 tabele, 
 

 
 analizowanie sytuacji zwierząt na terenie 

powiatu krapkowickiego, 
 nadzorowanie tworzonych utylizacji 

utopionych zwierząt, 
 współdziałanie z administracją publiczną i 

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

 sporządzanie raportów i tabel dotyczących 
powstałych zagrożeń. 
 

 
 Wojewódzki Lekarz Weterynarii, 
 Lekarze weterynarii z powiatu krapkowickiego, 
 GCZK, PCZK,  
 Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna  

w Krapkowicach, 
 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej  

w Krapkowicach, 
 Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach, 
 Inne jednostki administracji publicznej w zależności od 

rozwoju sytuacji. 
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Odpowiedzialny za prowadzenie 
monitoringu 

Tryb pracy Rodzaje informacji Zadania w zakresie monitorowania Wymiana informacji 

2. Pożary 

 
1. KOMENDA POWIATOWA 
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ  
W KRAPKOWICACH 

 

 

Tryb pracy – całodobowy 
poprzez służbę dyżurną na 
Stanowisku Kierowania Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej. 

 

 
 meldunki okresowe, 
 raporty sytuacyjne, 
 komunikaty za pomocą 

technicznych środków 
łączności. 

 
 analizowanie sytuacji na administrowanym 

terenie, 
 współdziałanie z administracją publiczną  

i innymi instytucjami i służbami w zakresie 
analiz i prognoz poprzez: 

 sporządzanie raportów dobowych  
i notatek służbowych o powstałych 
zagrożeniach mogących prowadzić do 
sytuacji kryzysowej, 

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

 zapewnienie obiegu informacji na potrzeby 
Stanowiska Kierowania Komendy 
Wojewódzkiej PSP, 

 uzyskiwanie, przetwarzanie i 
przekazywanie informacji o zaistniałym 
zdarzeniu na potrzeby kierowania, 
dowodzenia i współdziałania,  
w szczególności dla zespołów 
funkcjonalnych powołanego sztabu 
dowódcy operacji w zakresie rozpoznania, 
analizowania i prognozowania rozwoju 
sytuacji. 

 
Pomiędzy kierującym działaniami ratowniczymi (KDR)  
a poszczególnymi stanowiskami kierowania  
i dowódcami poszczególnych odcinków bojowych,  
a ponadto z:  
 PCZK, GCZK 
 Komenda Powiatową Policji w Krapkowicach, 
 podmioty systemu Państwowego Ratownictwa 

Medycznego powiatu krapkowickiego, 
 Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny 

w Krapkowicach, 
 zarządcy dróg. 

 

 
2. REGIONALNA DYREKCJA LASÓW 
PAŃSTWOWYCH W KATOWICACH 
NADLEŚNICTWO PRÓSZKÓW 

 
Ciągły, lub w zależności od 
stopnia zagrożenia pożarowego 
lasu. 

 
 stopień zagrożenia 

pożarowego  
 komunikaty na stronie www. 
 

 
 ustalanie stopnia zagrożenia pożarowego 

lasu, 
 wykrywanie pożarów. 

 
 Rejonowy Punkt Alarmowo-Dyspozycyjny 

 w Nadleśnictwie Prószków, 
 PCZK, GCZK. 
 

3. Huraganowy wiatr/trąba powietrzna 

 
1. INSTYTUT METEOROLOGII  
I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY 
INSTYTUT BADAWCZY 
ODDZIAŁ WE WROCŁAWIU 

 
ciągły, dyżur całodobowy 
prowadzonych przez synoptyków 
meteorologicznych z 
wykorzystaniem systemów 
automatycznych pomiarów. 

 
 komunikaty o możliwości 

wystąpienia i ostrzeżenia  
     o przewidywanym wystąpieniu 
     niebezpiecznego zjawiska  
     przy aktualnie obowiązujących  
     kryteriach. 

 
 przekazywanie komunikatów, ostrzeżeń  

i innych niezbędnych informacji o rozwoju 
sytuacji synoptycznej, 

 ciągłe monitorowanie rozwoju sytuacji 
synoptycznej przy pomocy systemów 
detekcji atmosfery, takich jak zdjęcia 
satelitarne, obrazy radarowe, rejestrator 
wyładowań atmosferycznych oraz 
automatyczne stacje pomiarowe, zmiana 
lub odwołanie ostrzeżenia  
o niebezpiecznych zjawiskach. 

 
 PCZK, GCZK 
 służby dyżurne: Państwowej Straży Pożarnej, Policji, 
 media, 
 inne podmioty – w zależności od potrzeb. 
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Odpowiedzialny za prowadzenie 
monitoringu 

Tryb pracy Rodzaje informacji Zadania w zakresie monitorowania Wymiana informacji 

3. Huraganowy wiatr/trąba powietrzna 

 
2. POWIATOWY INSPEKTOR NADZORU 
BUDOWLANEGO W KRAPKOWICACH 

 
 w godzinach pracy urzędu,  
 w razie potrzeby stały dyżur  

w PINB w Krapkowicach 

 
 od kierownika budowy (robót), 

właściciela, zarządcy lub 
użytkownika, 

 informacje pochodzące  
z środków masowego 
przekazu, 

 od innych instytucji i służb. 

 
 analizowanie sytuacji w zakresie ochrony 

obiektów budowlanych, zbieranie informacji 
o zaistniałych katastrofach budowlanych na 
administrowanym terenie, 

 przekazywanie komunikatów, ostrzeżeń  
i innych niezbędnych informacji do 
określonych instytucji i służb oraz 
właścicieli obiektów budowlanych, 

 współdziałanie z administracją 
samorządowa oraz innymi instytucjami  
i służbami (przyjmowanie i analiza 
meldunków dotyczących możliwości 
wystąpienia zagrożeń związanych np.  
z silnymi wiatrami mogącymi doprowadzić 
do wystąpienia katastrofy budowlanej). 

 
 PCZK, GCZK, 
 Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach,  
 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej  

w Krapkowicach, 
 Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego.  

 

 
3. ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH  
W OPOLU ODDZIAŁ TERENOWY  
W GŁUBCZYCACH 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.STAROSTWO POWIATOWE  
W KRAPKOWICACH  

 

 
 patrole drogowe 
 Punkt  Informacji Drogowej 

(PID) –  całodobowo. 

 
 stan zagrożenie do 

odpowiednich centrów 
zarządzania kryzysowego, 

 Stan sieci drogowej do Punktu 
Informacji Drogowej. 

 
 
 
 
 
 
 stan zagrożenia do 

Powiatowego Centrum 
Zarządzania Kryzysowego 

 
 
 
 

 
 analizowanie sytuacji na administrowanych 

drogach, 
 przekazywanie komunikatów i ostrzeżeń 

jednostkom własnym, 
 systematyczne zbieranie informacji  

o ograniczeniach w ruchu drogowym, 
utrudnieniach i zamkniętych drogach, 

 systematyczne przekazywanie informacji  
o sytuacji na drogach do odpowiednich 
instytucji, służb i mediów. 

 
 Analizowanie sytuacji na drogach 

powiatowych,  
 przekazywanie komunikatów i ostrzeżeń 

jednostkom własnym, 
 systematyczne zbieranie informacji  

o ograniczeniach w ruchu drogowym, 
utrudnieniach i zamkniętych drogach. 

 

 
 PCZK, GCZK, 
 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej  

w Krapkowicach, 
 Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach, 
 media, 
 inne podmioty – w zależności od potrzeb. 
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Odpowiedzialny za prowadzenie 
monitoringu 

Tryb pracy Rodzaje informacji Zadania w zakresie monitorowania Wymiana informacji 

4. Mróz i opady śniegu 

 
1. INSTYTUT METEOROLOGII  
I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY 
INSTYTUT BADAWCZY ODDZIAŁ WE 
WROCŁAWIU 

 
dyżur całodobowy prowadzonych 
przez synoptyków 
meteorologicznych  
z wykorzystaniem systemów 
automatycznych pomiarów. 

 
 komunikaty o możliwości 

wystąpienia i ostrzeżenia  
     o przewidywanym wystąpieniu 
     niebezpiecznego zjawiska  
     przy aktualnie obowiązujących  
     kryteriach, 

 

 
 przekazywanie komunikatów, ostrzeżeń  

i innych niezbędnych informacji o rozwoju 
sytuacji synoptycznej, 

 ciągłe monitorowanie rozwoju sytuacji 
synoptycznej przy pomocy systemów 
detekcji atmosfery, takich jak zdjęcia 
satelitarne, obrazy radarowe, rejestrator 
wyładowań atmosferycznych oraz 
automatyczne stacje pomiarowe, zmiana 
lub odwołanie ostrzeżenia. 

 
 PCZK, GCZK 
 służby dyżurne: Państwowej Straży Pożarnej, Policji, 
 media, 
 inne podmioty – w zależności od potrzeb. 

 

 
2. ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH  
W OPOLU ODDZIAŁ TERENOWY  
W GŁUBCZYCACH 
 

 
 
 
 
 
 
3. STAROSTWO POWIATOWE  
W KRAPKOWICACH 

 
patrole drogowe 

 
 stan zagrożenie do 

odpowiednich centrów 
zarządzania kryzysowego, 

 komunikaty na stronie, 
 
 
 
 
 
 
 stan zagrożenia do 

Powiatowego Centrum 
Zarządzania Kryzysowego 

 
 
 
 
 

 
 analizowanie sytuacji na administrowanych 

drogach, 
 przekazywanie komunikatów i ostrzeżeń 

jednostkom własnym, 
 systematyczne zbieranie informacji  

o ograniczeniach w ruchu drogowym, 
utrudnieniach i zamkniętych drogach 

 systematyczne przekazywanie informacji  
o sytuacji na drogach do odpowiednich 
instytucji, służb i mediów. 

 Analizowanie sytuacji na drogach 
powiatowych,  

 przekazywanie komunikatów i ostrzeżeń 
jednostkom własnym, 

 systematyczne zbieranie informacji  
o ograniczeniach w ruchu drogowym, 
utrudnieniach i zamkniętych drogach. 

 
 PCZK, GCZK  
 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej  

w Krapkowicach, 
 Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach 
 media, 
 inne podmioty – w zależności od potrzeb. 

 
4.TAURON DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ 
W OPOLU REJON DYSTRYBUCJI  
W KĘDZIERZYNIE - KOŹLU 
 
 

 
Ciągły – Pogotowie 
Energetyczne 

 
 informacje o zagrożeniach                     

w pracy sieci przesyłowej, 
 informacje o zakłóceniach                     

i awariach w sieci 
przesyłowej, 

 Informację o ograniczeniach 
występujących w przesyle 
energii. 

 
 analizowanie zagrożeń w pracy sieci 

przesyłowej na administrowanym obszarze, 
 udzielanie informacji o stanie pracy sieci 

przesyłowej, 
wymiana informacji z odbiorcami 
końcowymi przyłączonymi do sieci 
przesyłowej oraz wytwórcami. 

 
 PCZK, GCZK 
 media, 
 inne podmioty – w zależności od potrzeb. 

5. Susza i upał 

 
1. INSTYTUT METEOROLOGII  
I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY 
INSTYTUT BADAWCZY ODDZIAŁ WE 
WROCŁAWIU 

 
dyżur całodobowy prowadzonych 
przez synoptyków 
meteorologicznych  
z wykorzystaniem systemów 
automatycznych pomiarów. 

 

 komunikaty o możliwości 
wystąpienia i ostrzeżenia  

    o przewidywanym wystąpieniu  
    niebezpiecznego zjawiska przy  
    aktualnie obowiązujących  
    kryteriach. 

 

 przekazywanie komunikatów, ostrzeżeń  
i innych informacji o rozwoju sytuacji 
synoptycznej, 

 ciągłe monitorowanie rozwoju sytuacji 
synoptycznej przy pomocy systemów 
detekcji atmosfery: zdjęcia satelitarne, 
obrazy radarowe, rejestratory wyładowań 
atmosferycznych, automatyczne stacje 
pomiarowe,  
zmiana lub odwołanie ostrzeżenia  
o niebezpiecznych zjawiskach. 

 

 PCZK, GCZK, 
 służby dyżurne: Państwowej Straży Pożarnej, Policji, 
 media, 
 inne podmioty – w zależności od potrzeb. 
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Odpowiedzialny za prowadzenie 

monitoringu 
Tryb pracy Rodzaje informacji Zadania w zakresie monitorowania Wymiana informacji 

5. Susza i upał 

 
2. REGIONALNA DYREKCJA LASÓW   
PAŃSTWOWYCH W KATOWICACH 
NADLEŚNICTWO PRÓSZKÓW                  

 
Ciągły, lub w zależności od 
stopnia zagrożenia pożarowego 
lasu, z wykorzystaniem 
zautomatyzowanych punktów 
informacyjno-dyspozycyjnych. 

 
 

 stopień zagrożenia 
pożarowego, 

 komunikaty na stronie www.  

 
 ustalanie stopnia zagrożenia pożarowego 

lasu, 
 wykrywanie pożarów. 

 

 PCZK, GCZK, 
 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej  

w Krapkowicach. 

 
3. ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH  
W OPOLU ODDZIAŁ TERENOWY  
W GŁUBCZYCACH 
 
 
 
 
 
 
 
4. STAROSTWO POWIATOWE  
    W KRAPKOWICACH 

 

patrole drogowe 
 

 stan zagrożenie do 
odpowiednich centrów 
zarządzania kryzysowego, 

 stan sieci drogowej do Punktu 
Informacji Drogowej. 

 
 
 
 
 
 Stan zagrożenia Powiatowego 

Centrum Zarządzania 
Kryzysowego 

 

 analizowanie sytuacji na administrowanych 
drogach, 

 przekazywanie komunikatów i ostrzeżeń 
jednostkom własnym, 

 systematyczne zbieranie informacji  
o ograniczeniach w ruchu drogowym, 
utrudnieniach i zamkniętych drogach 

 systematyczne przekazywanie informacji  
o sytuacji na drogach do odpowiednich 
instytucji, służb i mediów. 

 Analizowanie sytuacji na drogach 
powiatowych,  

 przekazywanie komunikatów i ostrzeżeń 
jednostkom własnym, 

 systematyczne zbieranie informacji  
o ograniczeniach  
w ruchu drogowym, utrudnieniach  
i zamkniętych drogach. 

 

 PCZK, GCZK, 
 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej  

w Krapkowicach, 
 Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach, 
 media, 
 inne podmioty – w zależności od potrzeb. 

 

6. Skażenie chemiczno-ekologiczne 
 
1. KOMENDA POWIATOWA 
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ  
W KRAPKOWICACH 

 
Tryb pracy – całodobowy 
poprzez służbę dyżurną na 
Stanowisku Kierowania Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej. 
 

 
 meldunki okresowe, 
 raporty sytuacyjne,  
 komunikaty za pomocą 

technicznych środków 
łączności. 

 
 analizowanie sytuacji na administrowanym 

terenie, 
 współdziałanie z administracją publiczną  

i innymi instytucjami i służbami w zakresie 
analiz i prognoz poprzez: 
–  sporządzanie raportów dobowych  
i notatek służbowych o powstałych 
zagrożeniach mogących prowadzić do 
sytuacji kryzysowej,  
 – przekazywanie komunikatów, ostrzeżeń   
    i innych niezbędnych informacji do  
    określonych instytucji i służb, 

 zapewnienie obiegu informacji na potrzeby 
Komendy Wojewódzkiej PSP oraz PCZK, 
uzyskiwanie, przetwarzanie, przekazywanie 
informacji o zaistniałym zdarzeniu na 
potrzeby kierowania, dowodzenia i 
współdziałania, w szczególności dla 
zespołów funkcjonalnych powołanego 
sztabu dowódcy operacji w zakresie 
rozpoznania, analizowania i prognozowani 

 
Pomiędzy kierującym działaniami ratowniczymi (KDR)  
a poszczególnymi stanowiskami kierowania i dowódcami 
poszczególnych odcinków bojowych, a ponadto z:  
 PCZK, GCZK, 
 Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach, 
 podmioty systemu Państwowego Ratownictwa 

Medycznego powiatu krapkowickiego, 
 Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny                 

w Krapkowicach, 
 Zarząd dróg. 
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Odpowiedzialny za prowadzenie 
monitoringu 

Tryb pracy Rodzaje informacji Zadania w zakresie monitorowania Wymiana informacji 

7. Zagrożenia związane z wystąpieniem zdarzeń radiacyjnych 

 
1. PAŃSTWOWY POWIATOWY 

INSPEKTOR SANITARNY                        
W KRAPKOWICACH  

 

 
Zbieranie i analizowanie 
informacji  z częstotliwością 
określaną przez Państwowego 
Wojewódzkiego Inspektora 
Sanitarnego  w zależności od 
rozwoju sytuacji. 

 
 dane statystyczne liczby 

zarejestrowanych  
zachorowań, 

 informacje odnośnie 
zapotrzebowania na środki  
dezynfekcyjne  

 sposób zabezpieczenia 
żywności dla ludności, w tym 
dla zorganizowanego pobytu 
osób ewakuowanych, 

 zaopatrzenie w wodę 
przeznaczoną do spożycia. 

 

 
 współdziałanie z administracją publiczną i 

innymi instytucjami,  
 sporządzanie raportów  z monitorowania 

środowiska związane z zagrożeniem, 
 wymiana informacji  z właściwymi 

jednostkami  organów administracji 
publicznej. 

 
 Współdziałanie z placówkami służby zdrowia  

z terenu powiatu, 
 PCZK, GCZK, 
 Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Krapkowicach. 

 

 
2. POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII 

W KRAPKOWICACH  
 

 
Stan spoczynku 
w godzinach pracy. 
 
Stan podwyższonej gotowości –  
w zależności od skali zagrożenia. 

 

 

 raporty,  
 informacje, 
 tabele,  
 raporty RASFF, 
 

 
 analizowanie sytuacji zwierząt na terenie 

powiatu, 
 nadzorowanie  tworzonych utylizacji 

zwierząt, 
 współdziałanie z administracją publiczną  

i innymi instytucjami i służbami, 
sporządzanie raportów i tabel dotyczących 
powstałych zagrożeń. 
 

 
 Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Opolu,       
 PCZK, GCZK, 
 Powiatowa  Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna  

w Krapkowicach, 
 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej  

w Krapkowicach, 
 Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach, 
 inne jednostki administracji zespolonej i niezespolonej 

w zależności od rozwoju sytuacji. 

8. Zagrożenia epidemiczne i epidemia 

 
1. PAŃSTWOWY POWIATOWY 
INSPEKTOR SANITARNY  
W KRAPKOWICACH 

 
Zbieranie i analizowanie informacji 
z częstotliwością określaną przez 
Państwowego Wojewódzkiego 
Inspektora Sanitarnego  
w zależności od rozwoju sytuacji. 

 

 dane statystyczne dot. liczby 
zarejestrowanych 
zachorowań, 

 wykaz  stałych nosicieli  
pałeczek duru i paraduru 
brzusznego (imię                         
i nazwisko, miejsce 
zamieszkania, warunki 
mieszkaniowe), 

 informacje dotyczące 
zapotrzebowania na środki  
dezynfekcyjne , 

 zbieranie informacji dot. liczby 
dawek niezbędnych 
szczepionek, 

 zbieranie Informacji o liczbie 
osób poddanych izolacji, 

liczbie chorych u których 
wystąpiły objawy chorobowe  
i kwarantannie 

 

 

 analizowanie sytuacji  epidemiologicznej  
chorób zakaźnych  w powiecie 
krapkowickim, 

 monitorowanie sytuacji w zakresie  
ewentualnej konieczności wprowadzenia 
szczepień ochronnych, 

 monitorowanie sytuacji w zakresie  
konieczności przeprowadzania zabiegów 
dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji, 

 współpraca z jednostkami ochrony zdrowia 
i innych resortów, 

 monitorowanie sytuacji w obiektach 
przewidzianych do izolacji i kwarantanny 
osób. 
 

 

 

 PCZK, GCZK, 
 Współdziałanie z placówkami służby zdrowia  

z terenu powiatu oraz administracją publiczną. 
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Odpowiedzialny za prowadzenie 
monitoringu 

Tryb pracy Rodzaje informacji Zadania w zakresie monitorowania Wymiana informacji 

9.1. Zakłócenia w dostawie energii elektrycznej 
 

1. TAURON DYSTRYBUCJA S.A.   
ODDZIAŁ W OPOLU REJON 
DYSTRYBUCYJNY                                         
W KĘDZIERZYNIE - KOŹLU 

 

 
Ciągły – Pogotowie 
Energetyczne 

 

 informacje o zagrożeniach                      
w pracy sieci przesyłowej, 

 informacje o zakłóceniach                           
i awariach w sieci 
przesyłowej, 

 informację o ograniczeniach 
występujących w przesyle 
energii. 

 

 

 analizowanie zagrożeń w pracy sieci 
przesyłowej na administrowanym obszarze, 

 udzielanie informacji o stanie pracy sieci 
przesyłowej, 

 wymiana informacji z odbiorcami 
końcowymi przyłączonymi do sieci 
przesyłowej oraz wytwórcami. 

 

 PCZK, GCZK, 
 media, 
 inne podmioty – w zależności od potrzeb. 

9.2. Zakłócenia w dostawie paliwa 

 
1. KOMENDA POWIATOWA POLICJI   

W KRAPKOWICACH 
 

 

Tryb pracy – całodobowy 

poprzez służbę dyżurna na 
Stanowisku Kierowania. 
 
W przypadku zaistnienia 
zagrożenia – każdorazowo ustala 
podmiot wiodący. 
 

 

 meldunki okresowe, 
 raporty sytuacyjne,  
 komunikaty za pomocą 

technicznych środków 
łączności. 

Adresatami są podmioty 
współdziałające, w szczególności: 
GCZK, PCZK i Stanowisko 
Kierowania Komendy Powiatowej 
Policji. 
 

 

 analizowanie sytuacji na administrowanym 
terenie, 

 przekazywanie komunikatów, ostrzeżeń  
i innych niezbędnych informacji do 
określonych instytucji i służb, 
uzyskiwanie, przetwarzanie  
i przekazywanie informacji o zaistniałym 
zdarzeniu na potrzeby kierowania, 
dowodzenia i współdziałania,  
w szczególności dla zespołów 
funkcjonalnych powołanego sztabu 
dowódcy operacji w zakresie rozpoznania, 
analizowania i prognozowania rozwoju 
sytuacji. 

 

 PCZK, GCZK 
 

9.3. Zakłócenia w dostawie gazu – NIE DOTYCZY GMINY STRZELECZKI 

9.4. Zakłócenia w dostawie energii cieplnej – NIE DOTYCZY GMINY STRZELECZKI 

9.5. Zakłócenia w dostawie wody 

 
1. ODPOWIEDZIALNI ZA DOSTAWĘ  
I DYSTRYBUCJĘ WODY: 
- Referat Gospodarki Komunalnej  
i Nieruchomości 

 

 
Ciągły – Pogotowie Wodno-
Kanalizacyjne. 

 

 informacje o zagrożeniach                    
w pracy sieci wodociągowej, 

 informacje o zakłóceniach                     
i awariach w sieci 
wodociągowej, 

 informację o ograniczeniach 
występujących w przesyle 
wody. 

 

 

 analizowanie zagrożeń w pracy sieci 
wodociągowej na administrowanym 
obszarze, 

 udzielanie informacji o stanie pracy sieci 
wodociągowej, 

 wymiana informacji z odbiorcami 
końcowymi przyłączonymi do sieci 
wodociągowej oraz wytwórcami. 

 

 PCZK, GCZK, 
 media, 
 inne podmioty – w zależności od potrzeb. 

 
2. POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII  
W KRAPKOWICACH 

 

Stan spoczynku -   
w godzinach pracy. 
Stan podwyższonej gotowości 
–   w zależności od skali 
zagrożenia. 
 

 

 raporty,  
 informacje, 
 tabele, 
 

 

 analizowanie sytuacji zwierząt na terenie 
powiatu krapkowickiego, 

 współdziałanie z administracją publiczną  
i innymi instytucjami i służbami, 

 utylizacją martwych zwierząt, 
 sporządzanie raportów i tabel dotyczących 

powstałych zagrożeń.  
 

 

 Wojewódzki Inspektorat Weterynarii, 
 PCZK, GCZK, 
 Powiatowa Stacja Sanitarno – 

Epidemiologiczna w Krapkowicach, 
 Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  

w Krapkowicach, 
 Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach. 
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Odpowiedzialny za prowadzenie 
monitoringu 

Tryb pracy Rodzaje informacji Zadania w zakresie monitorowania Wymiana informacji 

10.1. Katastrofy budowlane 

 
1. POWIATOWY  INSPEKTOR NADZORU 

BUDOWLANEGO W KRAPKOWICACH 

        

 
  w godzinach pracy urzędu, 
  w razie potrzeby stały dyżur. 

 

  
 od kierownika budowy (robót), 

właściciela, zarządcy lub 
użytkownika, 

 informacje pochodzące  
z środków masowego 
przekazu, 

 od innych instytucji i służb. 
 

 
 zbieranie informacji o zaistniałych 

katastrofach budowlanych na terenie 
powiatu krapkowickiego, 

 sprawdzenie właściwości rzeczowej organu 
nadzoru budowlanego – PINB lub WINB  
w zależności od rodzaju obiektu 
budowlanego i robót budowlanych.. 
współdziałanie z administracją publiczną  
i innymi instytucjami i służbami 
(przyjmowanie i analiza meldunków 
dotyczących możliwości wystąpienia 
zagrożeń związanych np. z podtopieniami, 
powodzią bądź silnymi wiatrami mogącymi 
w konsekwencji doprowadzić do 
wystąpienia katastrofy budowlanej). 

 

 
 PCZK, GCZK, 
 Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach,  
 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 

w Krapkowicach, 
  Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego           
     w Opolu. 

10.2. Katastrofy drogowe 

 
1. ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH  

W OPOLU ODDZIAŁ TERENOWY  
W GŁUBCZYCACH 

 
 
 
 
2. STAROSTWO POWIATOWE  

W KRAPKOWICACH 
 

 
Doraźny – na czas występowania 
zagrożenia 
 
 
 
 
 
W godzinach pracy 

 
 meldunki okresowe, 
 notatki sytuacyjne. 

 
 analizowanie sytuacji na drogach, 
 przekazywanie komunikatów, ostrzeżeń 

jednostkom, 
 systematyczne przekazywanie informacji  

o sytuacji na drogach do odpowiednich 
instytucji, służb i mediów. 

 
 Analizowanie sytuacji na drogach 

powiatowych,  
 przekazywanie komunikatów i ostrzeżeń 

jednostkom własnym, 
 systematyczne zbieranie informacji  

o ograniczeniach  
w ruchu drogowym, utrudnieniach  
i zamkniętych drogach. 
 

 
 Zarządcy dróg 
 PCZK, GZZK 
 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej  

w Krapkowicach, 
 Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach, 
 media, 
 inne podmioty – w zależności od potrzeb. 

 

10.3. Katastrofy kolejowe 

 
1. PKP Polskie Linie Koleje S. A. 

Zakład Linii Kolejowych w Opolu 

 
Okresowo w zależności od 
potrzeb 

 
 komunikaty 

 
 monitorowanie miejsc zagrożonych. 

 

 
 dyspozytor zakładu 
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Odpowiedzialny za prowadzenie 

monitoringu 
Tryb pracy Rodzaje informacji Zadania w zakresie monitorowania Wymiana informacji 

11. Zagrożenie wystąpienia lub wystąpienie choroby zwierząt 

 
1. POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII 

W KRAPKOWICACH 

 

 
Stan spoczynku -   
w godzinach pracy. 
 
Stan pełnej aktywności –  
w zależności od potrzeb. 

  
 raporty,  
 informacje, 
 tabele. 

 
Zadania Powiatowego Lekarza Weterynarii 
polegają na: 
Utrzymaniu stanu gotowości zwalczania 
chorób zakaźnych zwierząt: 
 analizowanie stanu zagrożenia, 

wyznaczanie zadań, koordynacja działań  
i nadzór nad czynnościami lekarzy 
weterynarii. 

Po przyjęciu zawiadomienia o podejrzeniu 
wystąpienia choroby zakaźnej: 
 rejestracja zgłoszeń o podejrzeniu 

wystąpienia choroby zakaźnej dokonanych 
przez lekarzy weterynarii lub inne osoby  
i instytucje, 

 powiadomienie Wojewódzkiego Lekarza 
Weterynarii o zgłoszonym podejrzeniu 
wystąpienia choroby  zakaźnej oraz 
aktywacja PZK przy PLW. 

Po wykluczeniu podejrzenia wystąpienia 
jednostki chorobowej w ognisku: 
 powiadomienie Wojewódzkiego Lekarza 

Weterynarii o wykluczeniu podejrzenia 
wystąpienia choroby zakaźnej. 

Po potwierdzeniu wystąpienia w ognisku: 
 przekazanie informacji o stwierdzeniu 

choroby zakaźnej wójtowi,  
 analiza stanu zagrożenia, wyznaczanie 

zadań, koordynacja działań  
i przekazywanie informacji o przebiegu 
zwalczania choroby, 

 przygotowywanie zasięgu obszarów: 
zapowietrzonego i zagrożonego, 

 współdziałanie z instytucjami  
i organizacjami niezbędnymi do zwalczenia 
choroby. 

 

 

 Wojewódzki Lekarz Weterynarii, 
 Lekarze weterynarii z terenu powiatu, 
 PCZK, GCZK, 
 Powiatowa Stacja Sanitarno – 

Epidemiologiczna w Krapkowicach, 
 Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  

w Krapkowicach, 
 Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach. 

 

12. Zagrożenie wystąpienia lub wystąpienie organizmu szkodliwego 

 
1. WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT 

OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA 
W OPOLU 

 

 
Tryb pracy –  
8 godzinny w terenie. 
 

 
 komunikaty plakatowe, 
 komunikaty na stronie WWW, 
 komunikaty w prasie lokalnej. 

 
 analizowanie sytuacji na administrowanym 

terenie, 
 systematyczne zbieranie, gromadzenie 

danych, 
 przekazywanie komunikatów, ostrzeżeń  

i innych niezbędnych informacji do 
określonych instytucji i służb, 

 współdziałanie z innymi instytucjami  
i służbami w zakresie analiz i prognoz, 

 sporządzanie doraźnych raportów i notatek 
służbowych o powstałych zagrożeniach. 

 
 PCZK, GCZK, 
 Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny  

w Krapkowicach, 
 Powiatowy Inspektorat Weterynaryjny w Krapkowicach, 
 Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach. 
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Odpowiedzialny za prowadzenie 
monitoringu 

Tryb pracy Rodzaje informacji Zadania w zakresie monitorowania Wymiana informacji 

13. Zagrożenia terrorystyczne 

 
1. KOMENDA POWIATOWA POLICJI  
W KRAPKOWICACH  

 

 
Tryb pracy – całodobowy 
poprzez służbę dyżurną na 
Stanowisku Kierowania. 
 
W przypadku zaistnienia 
zagrożenia – każdorazowo ustala 
podmiot wiodący (w zależności od 
eskalacji zagrożenia  
i posiadanych informacji np. 
niezwłocznie). 

 

 
 meldunki okresowe, 
 raporty sytuacyjne,  
 komunikaty za pomocą 

technicznych środków 
łączności. 

 
UWAGA 
Policja wspólnie z ABW prowadzi 
rozpoznanie operacyjne osób, grup 
pod katem zagrożenia 
terrorystycznego  w sposób ciągły 
przy czym podmiotem wiodącym jest 
Agencja Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego 

 
 analizowanie sytuacji na administrowanym 

terenie, 
 przekazywanie komunikatów, ostrzeżeń  

i innych niezbędnych informacji do 
określonych instytucji i służb, 

 sporządzanie raportów dobowych i notatek 
służbowych o powstałych zagrożeniach 
mogących prowadzić do sytuacji 
kryzysowej, 

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

 zapewnienie obiegu informacji na potrzeby 
Centrum Operacyjnego Komendy 
Wojewódzkiej Policji w Opolu  
i Powiatowego Centrum Zarządzania 
Kryzysowego, 

 uzyskiwanie, przetwarzanie  
i przekazywanie informacji o zaistniałym 
zdarzeniu na potrzeby kierowania, 
dowodzenia i współdziałania,  
w szczególności dla zespołów 
funkcjonalnych powołanego sztabu 
dowódcy operacji w zakresie rozpoznania, 
analizowania i prognozowania rozwoju 
sytuacji. 

 

 
 GCZK, PCZK, 
 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej  

w Krapkowicach, 
 Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach, 
 Żandarmeria Wojskowa, 
 Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 
 Śląski Oddział Straży Granicznej. 

 
 
UWAGA 
W zależności od rodzaju zagrożenia terrorystycznego /atak 
bombowy, materiał promieniotwórczy, chemiczny, 
uprowadzenie osób, środka transportu, zajęcie obiektu itp.) 
Policja współpracuje z innymi właściwym i podmiotami jak 
Inspekcje sanitarne, weterynaryjne, pogotowia, PSP i inne) 

 
2. KOMENDA POWIATOWA  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ  
W KRAPKOWICACH  
 
W przypadku zdarzeń terrorystycznych  
z wyciekiem lub emisją do powietrza  
substancji niebezpiecznych oraz w wyniku 
których powstaną rozległe pożary. 
 

 
Tryb pracy – całodobowy 
poprzez służbę dyżurną na 
Stanowisku Kierowania Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej. 
 

 
 meldunki okresowe, 
 raporty sytuacyjne, 
 komunikaty za pomocą 

technicznych środków 
łączności. 

 
 analizowanie sytuacji na administrowanym 

terenie, 
 współdziałanie z administracją publiczną  

i innymi instytucjami i służbami w zakresie 
analiz i prognoz poprzez: 
– sporządzanie raportów dobowych  
   i notatek służbowych o powstałych    
   zagrożeniach mogących prowadzić do    
   sytuacji kryzysowej 
– przekazywanie komunikatów, ostrzeżeń   
   i innych niezbędnych informacji do  
   określonych instytucji i służb, 
 

 
Pomiędzy kierującym działaniami ratowniczymi (KDR) a 
poszczególnymi stanowiskami kierowania i dowódcami 
poszczególnych odcinków bojowych, a ponadto z:  
 PCZK, GCZK, 
 Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach, 
 podmioty systemu Państwowego Ratownictwa 

Medycznego powiatu krapkowickiego, 
 Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny  

w Krapkowicach, 
 Zarząd dróg. 
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Odpowiedzialny za prowadzenie 
monitoringu 

Tryb pracy Rodzaje informacji Zadania w zakresie monitorowania Wymiana informacji 

13. Zagrożenia terrorystyczne 

 
3. PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR 
SANITARNY W KRAPKOWICACH  
 
BIOTERRORYZM 

 

 
Zbieranie i analizowanie 
informacji 

  
 dane statystyczne dotyczące 

liczby zarejestrowanych  
zachorowań, 

 informacje dotyczące  
zapotrzebowania na środki  
dezynfekcyjne, 

 zbieranie informacji dot. liczby 
dawek niezbędnych 
szczepionek, 

 zbieranie Informacji o liczbie 
osób poddanych izolacji, 
liczbie chorych, u których 
wystąpiły objawy chorobowe                             
i kwarantannie. 

 

 
 analizowanie sytuacji epidemiologicznej  

chorób zakaźnych w powiecie 
krapkowickim. 

 monitorowanie sytuacji w zakresie  
ewentualnej konieczności wprowadzenia 
szczepień ochronnych, 

 monitorowanie sytuacji w zakresie 
konieczności przeprowadzania zabiegów 
dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji, 

 współpraca z jednostkami ochrony zdrowia 
i innych resortów, 

 monitorowanie sytuacji w obiektach 
przewidzianych do izolacji i kwarantanny 
osób. 

 
 PCZK, GCZK, 
 Współdziałanie z placówkami służby zdrowia  

z terenu powiatu oraz administracją publiczną, 
 Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach, 
 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej  

w Krapkowicach. 

 

 
4. WOJEWÓDZKI ZARZĄD MELIORACJI  
I URZĄDZEŃ WODNYCH W OPOLU 
ODDZIAŁ W KRAPKOWICACH  
 
W przypadku zdarzeń terrorystycznych,  
w wyniku których uszkodzone zostaną 
zbiorniki wodne. 
 

 
Doraźny – na czas występowania 
zagrożenia: 
 oględziny w terenie stanów 

rzek oraz zbiorników.  
 

 
 meldunki sytuacyjne do PCZK, 
 komunikaty na stronie www. 

 
 analizowanie sytuacji na administrowanym 

terenie, 
 prognozowanie rozwoju sytuacji w układzie 

krótko i długoterminowym współdziałanie  
z administracją publiczną i innymi 
instytucjami w sytuacjach kryzysowych  
w ramach informowania o aktualnej sytuacji 
na administrowanym terenie. 

 

 
 PCZK, GCZK. 
 

 
5. ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH  
W OPOLU ODDZIAŁ TERENOWY  
W GŁUBCZYCACH 
 
 
 
6. STAROSTWO POWIATOWE  
W KRAPKOWICACH 

 
 
 
W przypadku zdarzeń terrorystycznych 
w wyniku, których uszkodzone zostaną 
mosty, wiadukty, estakady drogowe. 

 

 
 patrole drogowe 

 

 
 stan zagrożenie do 

odpowiednich centrów 
zarządzania kryzysowego. 

 
 
 
meldunki sytuacyjne do PCZK 
 

 
 analizowanie sytuacji na administrowanych 

drogach, 
 systematyczne przekazywanie informacji  

o sytuacji  na drogach do odpowiednich 
instytucji, służb i mediów. 

 
 Analizowanie sytuacji na drogach 

powiatowych,  
 przekazywanie komunikatów i ostrzeżeń 

jednostkom własnym, 
 systematyczne zbieranie informacji  

o ograniczeniach  
w ruchu drogowym, utrudnieniach  
i zamkniętych drogach. 

 

 
 PCZK, GZZK, 
 Starostwo Powiatowe w Krapkowicach, 
 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej  

w Krapkowicach, 
 Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach, 
 media, 
 inne podmioty – w zależności od potrzeb. 
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Odpowiedzialny za prowadzenie 
monitoringu 

Tryb pracy Rodzaje informacji Zadania w zakresie monitorowania Wymiana informacji 

14. Awaria sieci teleinformatycznych 

 
1. INFORMATYK 

 
Odnośnie awarii w Urzędzie Gminy 
Strzeleczki 
 

 

 
W godzinach pracy urzędu gminy 
plus reagowanie na wezwania. 

 
 awarie sieci teleinformatycznej             

w budynku urzędu gminy. 
 

 
 analizowanie sytuacji na administrowanym 

terenie, 
 przekazywanie komunikatów, ostrzeżeń  

i innych niezbędnych informacji do 
określonych odbiorców, 

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

 minimalizowanie ryzyk wystąpienia awarii 
również w zakresie ataku 
cyberterrorystycznego. 

 

 
 Sekretarz Gminy, 
 GCZK. 

 

15. Strajki, zamieszki i demonstracje 

 
1. KOMENDA POWIATOWA POLICJI  
W KRAPKOWICACH 

 
Tryb pracy – całodobowy 
poprzez służbę dyżurna na 
Stanowisku Kierowania. 
 
W przypadku zaistnienia 
zagrożenia – każdorazowo ustala 
podmiot wiodący (w zależności od 
eskalacji zagrożenia  
i posiadanych informacji np. 
niezwłocznie). 
 

 
 meldunki okresowe, 
 raporty sytuacyjne,  
 komunikaty za pomocą 

technicznych środków 
łączności, 

 komunikaty na stronie www, 
 
 
 UWAGA 
Policja na bieżąco pozyskuje 
informacje na temat planowych  
(zgłoszonych i nie zgłoszonych) 
protestów społecznych, zgromadzeń 
i imprez masowych. 

 

 
 analizowanie sytuacji na administrowanym 

terenie, 
 przekazywanie komunikatów, ostrzeżeń  

i innych niezbędnych informacji do 
określonych instytucji i służb, 

 sporządzanie raportów dobowych i notatek 
służbowych o powstałych zagrożeniach 
mogących prowadzić do sytuacji 
kryzysowej, 

 współdziałanie z administracją publiczną  
i innymi instytucjami i służbami w zakresie 

analiz i prognoz, 
 zapewnienie obiegu informacji na potrzeby 

Stanowiska Kierowania Komendy 
Wojewódzkiej Policji oraz Powiatowego 
Centrum Zarządzania Kryzysowego,  
uzyskiwanie, przetwarzanie  
i przekazywanie informacji o zaistniałym 
zdarzeniu na potrzeby kierowania, 
dowodzenia i współdziałania,  
w szczególności dla zespołów 
funkcjonalnych powołanego sztabu 
dowódcy operacji w zakresie rozpoznania, 
analizowania i prognozowania rozwoju 
sytuacji. 
 

 
 Powiatowy/Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego, 
 PCZK, GCZK, 
 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej  

w Krapkowicach, 
 zarządcy dróg, 
 administracje budynków, 
 Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 

 

Odpowiedzialny za prowadzenie 
monitoringu 

Tryb pracy Rodzaje informacji Zadania w zakresie monitorowania Wymiana informacji 

15. Strajki, zamieszki i demonstracje 

 
2. ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH  
W OPOLU ODDZIAŁ TERENOWY  
W GŁUBCZYCACH 
 
 
 
 
3. STAROSTWO POWIATOWE  
W KRAPKOWICACH 
 
W przypadku  blokady dróg.     

 
 patrole drogowe 
 
 
 
 
 
 
 meldunki sytuacyjne do PCZK. 

 
 stan zagrożenie do 

odpowiednich centrów 
zarządzania kryzysowego, 

 

 
 analizowanie sytuacji na drogach, 
 systematyczne zbieranie informacji  

o ograniczeniach w ruchu, utrudnieniach  
i zamkniętych drogach,  

 systematyczne przekazywanie informacji  
o sytuacji na drogach do odpowiednich 
instytucji, służb i mediów. 

 Analizowanie sytuacji na drogach 
powiatowych,  

 przekazywanie komunikatów i ostrzeżeń 
jednostkom własnym, 

 systematyczne zbieranie informacji  
o ograniczeniach  
w ruchu drogowym, utrudnieniach  
i zamkniętych drogach. 

 

 
 zarządcy dróg, 
 PCZK, GZZK, 
 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej  

w Krapkowicach, 
 Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach, 
 media, 
 inne podmioty – w zależności od potrzeb. 
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2. Tryb uruchamiania niezbędnych sił i środków, uczestniczących w realizacji 
planowanych przedsięwzięć na wypadek sytuacji kryzysowej. 
 

Ochotnicze Straże Pożarne (OSP) 

Ocena możliwości 
wykorzystania sił  i środków 

Stała gotowość do podjęcia działań. 

Przyjęty tryb uruchamiania 
Poprzez Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP (telefonicznie lub poprzez 
system alarmowania DSP). 

Czas uzyskania pełnej 
gotowości do działań 

• w przypadku standardowych działań  – średnio ok. 5 minut, 
• w przypadku formowania WOO: 
- czas wyjazdu – do 15 minut, 
- 60 minut dla kompanii WOO do osiągnięcia miejsc koncentracji. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

Ocena możliwości 
wykorzystania środków 

W przypadku dyspozycyjności osób – 100%. 

Przyjęty tryb uruchamiania Telefoniczne powiadomienie kierownika GOPS, który informuje pozostałych pracowników. 

Czas uzyskania pełnej 
gotowości 

W godzinach pracy stała gotowość do działania, po godzinach pracy do 3 godzin. 

Gminny Zespół Zarzadzania Kryzysowego 

Ocena możliwości 
wykorzystania środków 

Ocena wystąpienia zagrożenia, koordynowanie działań ratowniczych, ostrzeganie i alarmowanie 
ludności. 

Przyjęty tryb uruchamiania Na polecenie Wójta Gminy telefoniczne w razie braku łączności powiadomienie gońcem. 

Czas uzyskania pełnej 
gotowości 

W godzinach pracy do 3 godzin, po godzinach pracy do 6 godzin. 

Gminny Centrum Zarzadzania Kryzysowego 

Ocena możliwości 
wykorzystania środków 

Ocena zagrożenia, koordynowanie i uruchomienie działań ratowniczych. 

Przyjęty tryb uruchamiania Na polecenie Wójta Gminy telefoniczne w razie braku łączności powiadomienie gońcem. 

Czas uzyskania pełnej 
gotowości 

W godzinach pracy stała gotowość do działania, po godzinach pracy do 2 godzin. 

Magazyn OC oraz magazyn przeciwpowodziowy 

Ocena możliwości 
wykorzystania środków 

Zabezpieczenie potrzeb uczestników prowadzących działania w sytuacji kryzysowej. 

Przyjęty tryb uruchamiania 
W godzinach pracy polecenie Wójta Gminy po godzinach pracy telefoniczne do Kierownika 
Referatu Organizacyjnego i Spraw Obronnych oraz osoby odpowiedzialnej za otwarcie urzędu. 

Czas uzyskania pełnej 
gotowości 

W godzinach pracy natychmiast, po godzinach pracy do 2 godzin. 

Radiofoniczna Drużyna Alarmowania 

Ocena możliwości 
wykorzystania środków 

Wykonywanie prac niezbędnych na potrzeby obrony cywilnej, ostrzeganie i alarmowanie ludności.  

Przyjęty tryb uruchamiania Na polecenie Szefa OC Gminy. 

Czas uzyskania pełnej 
gotowości 

Do 24 godzin. 

Siły i środki Urzędu Gminy Strzeleczki 

Ocena możliwości 
wykorzystania środków 

Wykonywanie usług transportowych w czasie reagowania kryzysowego (np. transport materiałów  
z magazynu ppow. na miejsce zdarzenia). Zabezpieczenie w zastępczego źródła energii oraz  
w zbiorniki na wodę.  

Przyjęty tryb uruchamiania W godzinach pracy na polecenie Wójta Gminy po godzinach pracy wezwanie telefoniczne. 

Czas uzyskania pełnej 
gotowości 

Do 3 godzin. 
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3. Procedury reagowania kryzysowego (PRK) określające sposób postępowania w sytuacjach kryzysowych. 
 
Wykaz procedur reagowania kryzysowego. 

 

Rodzaj zagrożenia Numer procedury Nazwa procedury Strona 

Powódź (w tym zalania, 
zatopienia i katastrofalne 
zatopienia) 

PRK - 1 

 
Postępowanie podczas zagrożenia powodziowego lub wystąpienia 
powodzi 

89 

Pożary PRK - 2 
 
Postępowanie podczas pożarów 
 

93 

Huraganowy wiatr/trąba 
powietrzna 

 
PRK - 3 

 

 
Postępowanie podczas huraganowego wiatru i trąby powietrznej 96 

Mróz i opady śniegu 
 

PRK - 4 
 

 
Postępowanie podczas mrozu i opadów śniegu 
 

99 

Susza i upał 
 

PRK - 5 
 

 
Postępowanie podczas suszy i upału 102 

Skażenia chemiczno-ekologiczne 
 

PRK - 6 
 

 
Postępowanie podczas skażenia chemiczno-ekologicznego 105 

Wystąpienie zdarzeń radiacyjnych 
 

PRK - 7 
 

 
Postępowanie podczas wystąpienia zdarzeń radiacyjnych 108 

Zagrożenia epidemiczne                
i epidemia 

 
PRK - 8 

 

 
Postępowanie podczas zagrożenia epidemicznego i epidemii 111 

Zakłócenia w dostawach energii PRK - 9.1 Postępowanie podczas zakłóceń w dostawach energii 114 

Zakłócenia w dostawach paliwa PRK - 9.2 Postępowanie podczas zakłóceń w dostawach paliwa 117 
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Rodzaj zagrożenia Numer procedury Nazwa procedury Strona 

Zakłócenia w dostawach gazu PRK - 9.3 Postępowanie podczas zakłóceń w dostawach gazu 119 

Zakłócenia w dostawach energii 
cieplnej 

PRK - 9.4 Postępowanie podczas zakłóceń w dostawach energii cieplnej 120 

Zakłócenia w dostawach wody PRK - 9.5 Postępowanie podczas zakłóceń w dostawach wody 121 

Katastrofa budowlana  PRK - 10.1 
 

Postępowanie podczas katastrofy budowlanej 
 

123 

Katastrofa drogowa PRK - 10.2 

 

Postępowanie podczas katastrofy drogowej 
 

125 

Katastrofa kolejowa PRK - 10.3 

 

Postępowanie podczas katastrofy kolejowej 
 

127 

Zagrożenie wystąpienia lub 
wystąpienie choroby zwierząt 

PRK - 11 
Postępowanie podczas zagrożenia wystąpieniem lub wystąpienia 
choroby zwierząt  

129 

Zagrożenie wystąpienia lub 
wystąpienie organizmu 
szkodliwego 

PRK - 12 
Postępowanie podczas zagrożenia wystąpieniem lub wystąpienia 
organizmu szkodliwego 

131 

Zagrożenia terrorystyczne PRK - 13 Postępowanie podczas zagrożenia terrorystycznego 133 

Awaria sieci teleinformatycznych PRK - 14 Postępowanie podczas awarii sieci teleinformatycznych 138 

Strajki, zamieszki i demonstracje PRK - 15 Postępowanie podczas strajków, zamieszek i demonstracji 139 
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PRK - 1  -  Postępowanie podczas zagrożenia powodziowego lub wystąpienia powodzi. 
 
 

Zadania 
Uprawnienia 
wynikające                            

z przepisów prawa 

 
Podstawa prawna 

 

URZĄD GMINY STRZELECZKI 

Wójt Gminy Strzeleczki 

1. Ogłoszenie stanu pogotowia oraz alarmu przeciwpowodziowego - ich odwołanie z chwilą  
    ustania zagrożenia - zgodnie z „Planem operacyjnym ochrony przed powodzią gminy Strzeleczki”. 

art. 31a Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie gminnym  
(Dz. U. z 2016 r., poz. 446). 

2. Uruchomienie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego  -  SPO - 8. art. 19, pkt. 4 i 5 
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1166 ze zm.). 

3. Kierowanie realizacją zadań ujętych w Gminnym Planie Zarządzania Kryzysowego art. 19, ust. 2 pkt 1 

4. Zarządzenie ewakuacji z obszarów bezpośrednio zagrożonych.    art. 31b 
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie gminnym  
(Dz. U. z 2016 r., poz. 446). 

5. Wnioskowanie do Wojewody Opolskiego o wsparcie działań oddziałami i pododdziałami Sił  
Zbrojnych RP  -  zgodnie SPO - 21.    

art. 19, ust. 1 
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1166 z późn. zm.). 

6. Złożenie wniosku do Wojewody Opolskiego o wprowadzenie na obszarze gminy stanu klęski 
żywiołowej  -  zgodnie z SPO - 23. 

art. 5, ust. 1, art. 7   
Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej 
(Dz. U. 2013 r., poz. 333). 

7. Wprowadzenie świadczeń rzeczowych i osobistych  -  zgodnie z SPO – 17. art. 22 
Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 333). 

8.  Realizacja rozporządzeń i poleceń Wojewody Opolskiego  w sprawie wprowadzenia czasowych  
     ograniczeń na obszarze zagrożenia, w tym praw człowieka i obywatela - zgodnie z SPO – 18. 

ar. 23 
Ustawa z dnia 21 czerwca 2002  r. o stanie wyjątkowym (Dz. 
U. z 2014 r. poz. 1191 z późn. zm.). 

 

A PONADTO, W PRZYPADKU WPROWADZENIA STANU KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ LUB STANU WYJĄTKOWEGO - REALIZACJA NW. ZADAŃ: 

1.  Realizacja rozporządzeń i poleceń Wojewody Opolskiego wydanych na okoliczność  
     wprowadzenia stanu wyjątkowego na obszarze województwa opolskiego  -  zgodnie z SPO – 24    

ar. 7 Ustawa z dnia 21 czerwca 2002  r. o stanie wyjątkowym (Dz. 
U. z 2014 r. poz. 1191 z późn. zm.). 

2. Wprowadzenie świadczeń rzeczowych i osobistych  -  zgodnie z SPO - 17   art. 22 
Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej 
(Dz. U. 2013 r., poz. 333). 

3. Realizacja przedsięwzięć związanych z wprowadzeniem cenzury  - zgodnie z SPO - 39    art. 20, ust. 2 
Ustawa z dnia 21 czerwca 2002  r. o stanie wyjątkowym (Dz. 
U. z 2014 r. poz. 1191 z późn. zm.). 
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4.  Realizacja rozporządzeń i poleceń Wojewody Opolskiego  w sprawie wprowadzenia czasowych  
     ograniczeń na obszarze zagrożenia, w tym praw człowieka i obywatela - zgodnie z SPO - 18   

art. 20 i 21 
   Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej      
   (Dz. U. 2013 r., poz. 333). 

 art. 15, 21, 22 
   Ustawa z dnia 21 czerwca 2002  r. o stanie wyjątkowym  
    (Dz.    U. z 2014 r. poz. 1191 z późn. zm.). 

5.  Realizacja procesu odszkodowawczego za poniesione straty w związku z udziałem  
     w zorganizowanej akcji społecznej - zgodnie z SPO 14. 

§ 2 i 3 

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). 

6. Realizowanie usług pocztowych na obszarach objętych zagrożeniem  
    -  zgodnie z SPO - 40.    

art. 25    Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej  
(Dz. U. 2013 r., poz. 333). 

art. 2 i 81     Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe  (Dz. U 
    2012, poz 1529).  

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego 

1. Działanie Centrum po otrzymaniu ostrzeżenia hydrologiczno - meteorologicznego  -  zagrożenie 

powodziowe, roztopy - zgodnie z SPO - 9A.  
art. 19, ust. 2 Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 

(Dz. U. z 2013 r., poz. 1166  z późn. zm.). 

2. Organizowanie punktu informacyjnego dla mieszkańców gminy  -  zgodnie z SPO - 1. 

3. Informowanie mieszkańców gminy o zagrożeniach  -  zgodnie z SPO - 3. 

art. 19, ust. 2  Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1166  z późn. zm.). 

4. Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty aktów prawnych  
    wydanych przez Wójta Gminy Strzeleczki  -  zgodnie z SPO - 4. 

5. Ostrzeganie i alarmowanie o zagrożeniach powodowanych przez zjawiska hydrometeorologiczne 

-  zgodnie z SPO - 6. 

6. Współpraca z organami pozarządowymi. 

7. Koordynacja udzielania pomocy humanitarnej. 

Referat Organizacyjny i Spraw Obronnych 

1. Dysponowanie sprzętu z magazynu OC oraz magazynu przeciwpowodziowego do prowadzonych 

działań ratowniczych  -  zgodnie z SPO - 11. art. 14, ust. 6 
art. 19, ust. 2 

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 
(Dz. U. z 2013, poz. 1166 z późn. zm.). 

2. Ostrzeganie i alarmowanie mieszkańców gminy  -  zgodnie z SPO – 7. 
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3. Prowadzenia ewakuacji mieszkańców gminy  -  zgodnie z SPO - 22 oraz zgodnie z „Planem 
ewakuacji (przyjęcia) ludności II stopnia gminy ”. 

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego 

Prowadzenie działań przez Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego -  zgodnie z SPO - 8. art. 19, ust. 4 i 5 
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1166 z późn. zm.). 

Referat Finansowo-Księgowy 

1. Współudział w finansowym wspieraniu programów pomocy społecznej. 

 art. 2, 7 ust 14 i 15,  
 18 ust 1 pkt 4  

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  
   (Dz. U. z 2015 r.,  poz. 163 z późn. zm.). 

2. Współudział w zakresie wydawania opinii o udzielanie zasiłków finansowych (kredytów). 

Referat Gospodarki Komunalnej i Nieruchomości 

1. Ocenianie i dokumentowanie szkód - weryfikacja strat spowodowanych klęską żywiołową  

-  zgodnie z SPO - 12.   
2. Współudział w opiniowaniu wniosków dotyczących odbudowy zniszczonej infrastruktury oraz strat 
w rolnictwie. 

art. 2 i 19 ust.2 pkt 1 i 6 
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1166 z późn. zm.) 

Referat ds. Inwestycji i Rozwoju 

1. Monitorowanie sytuacji na drogach.  
2. Współudział w ocenianiu i dokumentowaniu szkód - weryfikacja strat spowodowanych klęską 
żywiołową -  zgodnie z SPO - 12.   

art. 2 i 19 ust.2 pkt 1 i 6 
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1166 z późn. zm.) 

Samodzielne Stanowisko ds. Profilaktyki Alkoholowej 

Koordynowanie działań związanych z udzielaniem pomocy osobom poszkodowanym, w tym 
pomocy psychologicznej. 

 
art. 2 , 7 i 18 

 

   Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  
   (Dz. U. z 2015 r.,  poz. 163 z późn. zm.). 

 

INNE PODMIOTY 

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE 

Działania OSP podczas sytuacji kryzysowych - zgodnie z PZK –2. art.25 ust.1 
Ustawa z dnia 23 sierpnia 1991r. o ochronie                  
przeciwpożarowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 191 z późn. zm.). 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

Koordynowanie zadań związanych z udzielaniem pomocy osobom poszkodowanym w tym  
przyznawanie i wypłacanie zasiłków finansowych. 

art. 2, 7 ust 14 i 15, 18 
ust 1 pkt 4 

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  
   (Dz. U. z 2015 r.,  poz. 163 z późn. zm.). 
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Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół 

Ograniczenie lub zawieszenie działalności edukacyjnej poprzez zawieszenie zajęć dydaktycznych 
 -  zgodnie z  SPO - 37.   

§ 18   

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu  
z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny w publicznych i  niepublicznych szkołach              
i placówkach (Dz. U. z 2003 r. nr 6, poz. 69) 

 

UWAGA: W przypadku wystąpienia innych zagrożeń – POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z PRZYJĘTYMI PROCEDURAMI REAGOWANIA KRYZYSOWEGO 
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PRK - 2  -  Postępowanie podczas pożarów (wielkopowierzchniowych). 
 

Zadania 
Uprawnienia 
wynikające                            

z przepisów prawa 

 
Podstawa prawna 

 

URZĄD GMINY STRZELECZKI 

Wójt Gminy Strzeleczki 

1. Uruchomienie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego  -  SPO - 8. art. 19, pkt. 4 i 5 
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1166 ze zm.). 

2. Kierowanie realizacją zadań ujętych w Gminnym Planie Zarządzania Kryzysowego. art. 19, ust. 2 pkt 1 

3. Wnioskowanie do Wojewody Opolskiego o wsparcie działań oddziałami i pododdziałami Sił  
Zbrojnych RP  -  zgodnie SPO - 21.    

art. 19, ust. 1 
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1166 z późn. zm.). 

4. Złożenie wniosku do Wojewody Opolskiego o wprowadzenie na obszarze gminy stanu  
     klęski żywiołowej  -  zgodnie z SPO - 23. 

art. 5, ust. 1, art. 7   
Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej 
(Dz. U. 2013 r., poz. 333). 

5. Wprowadzenie świadczeń rzeczowych i osobistych  -  zgodnie z SPO – 17.   art. 22 
Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 333). 

6.  Realizacja rozporządzeń i poleceń Wojewody Opolskiego  w sprawie wprowadzenia czasowych  
     ograniczeń na obszarze zagrożenia, w tym praw człowieka i obywatela - zgodnie z SPO – 18.   

ar. 23 
Ustawa z dnia 21 czerwca 2002  r. o stanie wyjątkowym (Dz. U. 
z 2014 r. poz. 1191 z późn. zm.). 

A PONADTO, W PRZYPADKU WPROWADZENIA STANU KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ - REALIZACJA NW. ZADAŃ: 

1. Realizacja rozporządzeń i poleceń Wojewody Opolskiego wydanych na okoliczność  
    wprowadzenia stanu klęski żywiołowej oraz realizacja zadań należących do właściwości  
    Urzędu Gminy Strzeleczki  -  zgodnie z SPO - 24    

art. 7 

Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 333). 2. Wprowadzenie świadczeń rzeczowych i osobistych  -  zgodnie z SPO - 17   art. 22 

3.  Realizacja rozporządzeń i poleceń Wojewody Opolskiego  w sprawie wprowadzenia czasowych  
     ograniczeń na obszarze zagrożenia, w tym praw człowieka i obywatela - zgodnie z SPO - 18   

art. 20 i 21 

4. Wyrównywanie strat majątkowych wynikających z ograniczenia wolności w czasie stanu 
    nadzwyczajnego oraz praw człowieka i obywatela  -  zgodnie z SPO - 13 

art. 4 i 5  

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). 

5. Przyznawanie odszkodowań za poniesione straty w związku z udziałem w zorganizowanej akcji  
    społecznej  -  zgodnie z SPO - 14 

§ 2 i 3   

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). 
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6. Realizowanie usług pocztowych na obszarach objętych zagrożeniem  
     -  zgodnie z SPO - 40.   

art. 25 Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 333). 

Art. 2 i 81 
Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe 
(Dz. U. z 2012 r,  poz. 1529). 

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego 

1. Działanie GCZK w przypadku różnych zdarzeń  -  zgodnie z SPO - 9I 

art. 19, ust. 4 
art. 20, ust. 2  

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1166  z późn. zm.). 

2. Organizowanie punktu informacyjnego dla mieszkańców gminy  -  zgodnie z SPO - 1. 

3. Informowanie mieszkańców gminy o zagrożeniach  -  zgodnie z SPO - 3. 
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1166  z późn. zm.). 4. Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty aktów prawnych  

    wydanych przez Wójta Gminy Strzeleczki  -  zgodnie z SPO - 4. 

5. Ostrzeganie i alarmowanie o zagrożeniach powodowanych przez zjawiska hydrometeorologiczne 

-  zgodnie z SPO - 6. 

art. 19, ust. 4 
art. 20, ust. 2  

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1166  z późn. zm.). 6. Współpraca z organami pozarządowymi. 

7. Koordynacja udzielania pomocy humanitarnej. 

Referat Organizacyjny i Spraw Obronnych 

1. Dysponowanie sprzętu z magazynu OC oraz magazynu przeciwpowodziowego do prowadzonych 

działań ratowniczych  -  zgodnie z SPO - 11. 

art. 14, ust. 6 
art. 19, ust. 2 

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 
(Dz. U. z 2013, poz. 1166 z późn. zm.). 2. Ostrzeganie i alarmowanie mieszkańców gminy  -  zgodnie z SPO - 7. 

3. Prowadzenia ewakuacji mieszkańców gminy  -  zgodnie z SPO - 22 oraz  
zgodnie z „Planem ewakuacji (przyjęcia) ludności II stopnia gminy ”. 

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego 

Prowadzenie działań przez Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego -  zgodnie z SPO – 8. Art. 19, ust. 4 i 5 
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1166 z późn. zm.). 
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Referat Finansowo-Księgowy 

Współudział w finansowym wspieraniu programów pomocy społecznej. 
 Art. 2, 7 ust 14 i 15,  
 18 ust 1 pkt 4   

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  
   (Dz. U. z 2015 r.,  poz. 163 z późn. zm.). 

2. Współudział w zakresie wydawania opinii o udzielanie zasiłków finansowych (kredytów). 

Referat Gospodarki Komunalnej i Nieruchomości 

1. Ocenianie i dokumentowanie szkód – weryfikacja strat spowodowanych klęską żywiołową  

-  zgodnie z SPO – 12.   
2. Współudział w opiniowaniu wniosków dotyczących odbudowy zniszczonej infrastruktury oraz strat 
w rolnictwie. 

Art. 2 i 19 ust.2 pkt 1 i 
6 

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1166 z późn. zm.) 

Referat art. Inwestycji i Rozwoju 

1. Monitorowanie sytuacji na drogach.  
2. Współudział w ocenianiu i dokumentowaniu szkód – weryfikacja strat spowodowanych klęską 
żywiołową -  zgodnie z SPO – 12.   

Art. 2 i 19 ust.2  
pkt 1 i 6 

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1166 z późn. zm.) 
 

Samodzielne Stanowisko art. Profilaktyki Alkoholowej 

Koordynowanie działań związanych z udzielaniem pomocy osobom poszkodowanym, w tym 
pomocy psychologicznej 

art. 2 , 7 i 18 
   Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  
   (Dz. U. z 2015 r.,  poz. 163 z późn. zm.). 

 

INNE PODMIOTY 

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE 

Działania OSP podczas sytuacji kryzysowych – zgodnie z PZK –2 art.25 ust.1 
Ustawa z dnia 23 sierpnia 1991r. o ochronie                  
przeciwpożarowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 191 z późn. zm.). 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

Koordynowanie zadań związanych z udzielaniem pomocy osobom poszkodowanym w tym  
przyznawanie i wypłacanie zasiłków finansowych. 

Art. 2, 7 ust 14 i 15, 18 
ust 1 pkt 4 

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  
   (Dz. U. z 2015 r.,  poz. 163 z późn. zm.). 

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół 

Ograniczenie lub zawieszenie działalności edukacyjnej poprzez zawieszenie zajęć dydaktycznych 
 -  zgodnie z  SPO - 37.   

§ 18   

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu  
z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny w publicznych i  niepublicznych szkołach              
i placówkach (Dz. U. z 2003 r. nr 6, poz. 69) 

 

UWAGA: W przypadku wystąpienia innych zagrożeń – POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z PRZYJĘTYMI PROCEDURAMI REAGOWANIA KRYZYSOWEGO 
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PRK - 3  -  Postępowanie podczas huraganowego wiatru i trąby powietrznej. 
 

Zadania 
Uprawnienia 
wynikające                            

z przepisów prawa 

 
Podstawa prawna 

 

URZĄD GMINY STRZELECZKI 

Wójt Gminy Strzeleczki 

1. Uruchomienie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego  -  SPO - 8. art. 19, pkt. 4 i 5 
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1166 ze zm.). 

2. Kierowanie realizacją zadań ujętych w Gminnym Planie Zarządzania Kryzysowego. art. 19, ust. 2 pkt 1 

3. Wnioskowanie do Wojewody Opolskiego o wsparcie działań oddziałami i pododdziałami Sił  
Zbrojnych RP  -  zgodnie SPO - 21.    

art. 19, ust. 1 
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1166 z późn. zm.). 

4. Złożenie wniosku do Wojewody Opolskiego o wprowadzenie na obszarze gminy stanu  
klęski żywiołowej  -  zgodnie z SPO - 23. 

art. 5, ust. 1, art. 7   
Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej 
(Dz. U. 2013 r., poz. 333). 

5. Wprowadzenie świadczeń rzeczowych i osobistych  -  zgodnie z SPO – 17.   art. 22 
Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 333). 

6.  Realizacja rozporządzeń i poleceń Wojewody Opolskiego  w sprawie wprowadzenia czasowych  
ograniczeń na obszarze zagrożenia, w tym praw człowieka i obywatela - zgodnie z SPO – 18.  

ar. 23 
Ustawa z dnia 21 czerwca 2002  r. o stanie wyjątkowym (Dz. U. 
z 2014 r. poz. 1191 z późn. zm.). 

A PONADTO, W PRZYPADKU WPROWADZENIA STANU KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ - REALIZACJA NW. ZADAŃ: 

1. Realizacja rozporządzeń i poleceń Wojewody Opolskiego wydanych na okoliczność  
    wprowadzenia stanu klęski żywiołowej oraz realizacja zadań należących do właściwości  
    Urzędu Gminy Strzeleczki  -  zgodnie z SPO - 24    

art. 7 

Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej 
(Dz. U. 2013 r., poz. 333). 2. Wprowadzenie świadczeń rzeczowych i osobistych  -  zgodnie z SPO - 17   art. 22 

3.  Realizacja rozporządzeń i poleceń Wojewody Opolskiego  w sprawie wprowadzenia czasowych  
     ograniczeń na obszarze zagrożenia, w tym praw człowieka i obywatela - zgodnie z SPO - 18   

art. 20 i 21 

4. Wyrównywanie strat majątkowych wynikających z ograniczenia wolności w czasie stanu 
    nadzwyczajnego oraz praw człowieka i obywatela  -  zgodnie z SPO - 13 

art. 4 i 5  

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). 
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5. Przyznawanie odszkodowań za poniesione straty w związku z udziałem w zorganizowanej akcji  
    społecznej  -  zgodnie z SPO - 14 

§ 2 i 3   

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). 

6. Realizowanie usług pocztowych na obszarach objętych zagrożeniem  
     -  zgodnie z SPO - 40.   

art. 25 Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej 
(Dz. U. 2013 r., poz. 333). 

Art. 2 i 87 
    

Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo Pocztowe (Dz. U. z 
2012 r.,  poz. 1529). 

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego 

1. Działanie GCZK w przypadku różnych zdarzeń  -  zgodnie z SPO – 9B. 

art. 19, ust. 4 
art. 20, ust. 2  

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1166  z późn. zm.). 

2. Organizowanie punktu informacyjnego dla mieszkańców gminy  -  zgodnie z SPO – 1. 

3. Informowanie mieszkańców gminy o zagrożeniach  -  zgodnie z SPO – 3. 
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1166  z późn. zm.). 4. Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty aktów prawnych  

    wydanych przez Wójta Gminy Strzeleczki  -  zgodnie z SPO – 4. 

5. Ostrzeganie i alarmowanie o zagrożeniach powodowanych przez zjawiska hydrometeorologiczne 

-  zgodnie z SPO – 6. 
Art. 19, ust. 4 
art. 20, ust. 2  

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1166  z późn. zm.). 6. Współpraca z organami pozarządowymi. 

7. Koordynacja udzielania pomocy humanitarnej. 

Referat Organizacyjny i Spraw Obronnych 

1. Dysponowanie sprzętu z magazynu OC oraz magazynu przeciwpowodziowego do  

prowadzonych działań ratowniczych  -  zgodnie z SPO – 11. 

Art. 14, ust. 6 
art. 19, ust. 2 

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 
(Dz. U. z 2013, poz. 1166 z późn. zm.). 2. Ostrzeganie i alarmowanie mieszkańców gminy  -  zgodnie z SPO – 7. 

3. Prowadzenia ewakuacji mieszkańców gminy  -  zgodnie z SPO – 22 oraz zgodnie z „Planem 
ewakuacji (przyjęcia) ludności II stopnia gminy ”. 
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Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego 

Prowadzenie działań przez Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego -  zgodnie z SPO - 8. art. 19, ust. 4 i 5 
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1166 z późn. zm.). 

Referat Finansowo-Księgowy 

Współudział w finansowym wspieraniu programów pomocy społecznej. 
 art. 2, 7 ust 14 i 15,  
 18 ust 1 pkt 4   

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  
   (Dz. U. z 2015 r.,  poz. 163 z późn. zm.). 

Referat Gospodarki Komunalnej i Nieruchomości 

1. Ocenianie i dokumentowanie szkód - weryfikacja strat spowodowanych klęską żywiołową  

    -  zgodnie z SPO - 12.   
2. Współudział w opiniowaniu wniosków dotyczących odbudowy zniszczonej infrastruktury oraz strat 
w rolnictwie. 

art. 2 i 19 ust.2 pkt 1 i 6 
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1166 z późn. zm.) 

Referat ds. Inwestycji i Rozwoju 

1. Monitorowanie sytuacji na drogach.  
2. Współudział w ocenianiu i dokumentowaniu szkód - weryfikacja strat spowodowanych klęską 
żywiołową -  zgodnie z SPO - 12.   

art. 2 i 19 ust.2  
pkt 1 i 6 

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1166 z późn. zm.) 
 

Samodzielne Stanowisko ds. Profilaktyki Alkoholowej 

Koordynowanie działań związanych z udzielaniem pomocy osobom poszkodowanym, w tym 
pomocy psychologicznej. 

art. 2 , 7 i 18 
   Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  
   (Dz. U. z 2015 r.,  poz. 163 z późn. zm.). 

 

INNE PODMIOTY 

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE 

Działania OSP podczas sytuacji kryzysowych - zgodnie z PZK –2. art.25 ust.1 
Ustawa z dnia 23 sierpnia 1991r. o ochronie                  
przeciwpożarowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 191 z późn. zm.). 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

Koordynowanie zadań związanych z udzielaniem pomocy osobom poszkodowanym w tym  
przyznawanie i wypłacanie zasiłków finansowych. 

art. 2, 7 ust 14 i 15, 18 
ust 1 pkt 4 

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  
   (Dz. U. z 2015 r.,  poz. 163 z późn. zm.). 

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół 

Ograniczenie lub zawieszenie działalności edukacyjnej poprzez zawieszenie zajęć dydaktycznych 
 -  zgodnie z  SPO - 37.   

§ 18   

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu  
z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny w publicznych i  niepublicznych szkołach              
i placówkach (Dz. U. z 2003 r. nr 6, poz. 69) 

 

UWAGA: W przypadku wystąpienia innych zagrożeń – POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z PRZYJĘTYMI PROCEDURAMI REAGOWANIA KRYZYSOWEGO 
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PRK - 4  -  Postępowanie podczas mrozu i opadów śniegu. 
 

Zadania 
Uprawnienia 
wynikające                            

z przepisów prawa 

 
Podstawa prawna 

 

URZĄD GMINY STRZELECZKI 

Wójt Gminy Strzeleczki 

1. Uruchomienie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego  -  SPO - 8. art. 19, pkt. 4 i 5 
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1166 ze zm.). 

2. Kierowanie realizacją zadań ujętych w Gminnym Planie Zarządzania Kryzysowego. art. 19, ust. 2 pkt 1 

3. Wnioskowanie do Wojewody Opolskiego o wsparcie działań oddziałami i pododdziałami Sił  
Zbrojnych RP  -  zgodnie SPO - 21.    

art. 19, ust. 1 
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1166 z późn. zm.). 

4. Złożenie wniosku do Wojewody Opolskiego o wprowadzenie na obszarze gminy stanu  
     klęski żywiołowej  -  zgodnie z SPO - 23. 

art. 5, ust. 1, art. 7   
Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej 
(Dz. U. 2013 r., poz. 333). 

5. Wprowadzenie świadczeń rzeczowych i osobistych  -  zgodnie z SPO – 17. art. 22 
Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 333). 

6.  Realizacja rozporządzeń i poleceń Wojewody Opolskiego  w sprawie wprowadzenia czasowych  
     ograniczeń na obszarze zagrożenia, w tym praw człowieka i obywatela - zgodnie z SPO – 18.   

ar. 23 
Ustawa z dnia 21 czerwca 2002  r. o stanie wyjątkowym (Dz. 
U. z 2014 r. poz. 1191 z późn. zm.). 

A PONADTO, W PRZYPADKU WPROWADZENIA STANU KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ - REALIZACJA NW. ZADAŃ: 

1.  Realizacja rozporządzeń i poleceń Wojewody Opolskiego wydanych na okoliczność  
     wprowadzenia stanu klęski żywiołowej oraz realizacja zadań należących do właściwości  
     Urzędu Gminy  -  zgodnie z SPO - 24    

art. 7 

Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej 
(Dz. U. 2013 r., poz. 333). 2.  Wprowadzenie świadczeń rzeczowych i osobistych  -  zgodnie z SPO - 17   art. 22 

3.  Realizacja rozporządzeń i poleceń Wojewody Opolskiego w sprawie wprowadzenia czasowych  
     ograniczeń na obszarze zagrożenia, w tym praw człowieka i obywatela - zgodnie z SPO - 18   

art. 20 i 21 

4. Wyrównywanie strat majątkowych wynikających z ograniczenia wolności w czasie stanu 
    nadzwyczajnego oraz praw człowieka i obywatela  -  zgodnie z SPO - 13 

art. 4 i 5  

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). 

5. Przyznawanie odszkodowań za poniesione straty w związku z udziałem w zorganizowanej akcji  
    społecznej  -  zgodnie z SPO - 14 

§ 2 i 3   

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). 
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6. Realizowanie usług pocztowych na obszarach objętych zagrożeniem  
     -  zgodnie z SPO - 40.   

art. 25 Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej 
(Dz. U. 2013 r., poz. 333). 

Art. 2 i 81 
  Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo Pocztowe (Dz. U. z        
  2012 r.,  poz. 1529). 

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego 

1. Działanie GCZK po otrzymaniu ostrzeżenia hydrologiczno – meteorologicznego – silne burze, 
wiatry, zawieje, zamiecie -  zgodnie z SPO – 9B. 

art. 19, ust. 4 
art. 20, ust. 2  

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1166  z późn. zm.). 

2. Organizowanie punktu informacyjnego dla mieszkańców gminy  -  zgodnie z SPO - 1. 

3. Informowanie mieszkańców gminy o zagrożeniach  -  zgodnie z SPO - 3. 
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1166  z późn. zm.). 4. Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty aktów prawnych  

    wydanych przez Wójta Gminy Strzeleczki  -  zgodnie z SPO - 4. 

5. Ostrzeganie i alarmowanie o zagrożeniach powodowanych przez zjawiska hydrometeorologiczne 

-  zgodnie z SPO - 6. 

art. 19, ust. 4 
art. 20, ust. 2  

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1166  z późn. zm.). 

6. Ostrzeganie i alarmowanie mieszkańców gminy  -  zgodnie z SPO - 7. 

7. Współpraca z organami pozarządowymi. 

8. Koordynacja udzielania pomocy humanitarnej. 

Referat Organizacyjny i Spraw Obronnych 

1. Dysponowanie sprzętu z magazynu OC oraz magazynu przeciwpowodziowego do  

      prowadzonych działań ratowniczych  -  zgodnie z SPO - 11. 

art. 14, ust. 6 
art. 19, ust. 2 

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 
(Dz. U. z 2013, poz. 1166 z późn. zm.). 2. Ostrzeganie i alarmowanie mieszkańców gminy  -  zgodnie z SPO - 7. 

3. Prowadzenia ewakuacji mieszkańców gminy  -  zgodnie z SPO - 22 oraz  
      zgodnie z „Planem ewakuacji (przyjęcia) ludności II stopnia gminy ” 

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego 

Prowadzenie działań przez Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego -  zgodnie z SPO - 8. art. 19, ust. 4 i 5 
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1166 z późn. zm.). 
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Referat Finansowo-Księgowy 

Współudział w finansowym wspieraniu programów pomocy społecznej. 
 art. 2, 7 ust 14 i 15,  
 18 ust 1 pkt 4   

   Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  
   (Dz. U. z 2015 r.,  poz. 163 z późn. zm.). 

Referat Gospodarki Komunalnej i Nieruchomości 

1. Ocenianie i dokumentowanie szkód - weryfikacja strat spowodowanych klęską żywiołową  

    -  zgodnie z SPO - 12.   
2. Współudział w opiniowaniu wniosków dotyczących odbudowy zniszczonej infrastruktury oraz strat 
   w rolnictwie. 

art. 2 i 19 ust.2 pkt 1 i 6 
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1166 z późn. zm.) 

Referat ds. Inwestycji i Rozwoju 

1. Monitorowanie sytuacji na drogach.  
2. Współudział w ocenianiu i dokumentowaniu szkód - weryfikacja strat spowodowanych klęską 
żywiołową -  zgodnie z SPO - 12.   

 
art. 2 i 19 ust.2  
pkt 1 i 6 
 

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1166 z późn. zm.) 
 

Samodzielne Stanowisko ds. Profilaktyki Alkoholowej 

Koordynowanie działań związanych z udzielaniem pomocy osobom poszkodowanym, w tym 
pomocy psychologicznej. 

 
art. 2 , 7 i 18 

 

   Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  
   (Dz. U. z 2015 r.,  poz. 163 z późn. zm.). 

 

INNE PODMIOTY 

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE 

Działania OSP podczas sytuacji kryzysowych - zgodnie z PZK –2. art.25 ust.1 
Ustawa z dnia 23 sierpnia 1991r. o ochronie                  
przeciwpożarowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 191 z późn. zm.). 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

Koordynowanie zadań związanych z udzielaniem pomocy osobom poszkodowanym w tym  
przyznawanie i wypłacanie zasiłków finansowych. 

art. 2, 7 ust 14 i 15, 18 ust 
1 pkt 4 

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  
   (Dz. U. z 2015 r.,  poz. 163 z późn. zm.). 

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół 

Ograniczenie lub zawieszenie działalności edukacyjnej poprzez zawieszenie zajęć dydaktycznych 
 -  zgodnie z  SPO - 37.   

§ 18   

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu  
z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny w publicznych i  niepublicznych szkołach              
i placówkach (Dz. U. z 2003 r. nr 6, poz. 69). 

 

UWAGA: W przypadku wystąpienia innych zagrożeń – POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z PRZYJĘTYMI PROCEDURAMI REAGOWANIA KRYZYSOWEGO 
 

 



102 

 

PRK - 5  -  Postępowanie podczas suszy i upału. 
 

Zadania 
Uprawnienia 
wynikające                            

z przepisów prawa 

 
Podstawa prawna 

 

URZĄD GMINY STRZELECZKI 

Wójt Gminy Strzeleczki 

1. Uruchomienie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego  -  SPO - 8. art. 19, pkt. 4 i 5 
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1166 ze zm.). 

2. Kierowanie realizacją zadań ujętych w Gminnym Planie Zarządzania Kryzysowego. art. 19, ust. 2 pkt 1 

3. Wnioskowanie do Wojewody Opolskiego o wsparcie działań oddziałami i pododdziałami Sił  
Zbrojnych RP  -  zgodnie SPO - 21.    

art. 19, ust. 1 
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1166 z późn. zm.). 

4. Złożenie wniosku do Wojewody Opolskiego o wprowadzenie na obszarze gminy stanu klęski 
żywiołowej  -  zgodnie z SPO - 23. 

art. 5, ust. 1, art. 7   
Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej 
(Dz. U. 2013 r., poz. 333). 

5. Wprowadzenie świadczeń rzeczowych i osobistych  -  zgodnie z SPO – 17. art. 22 
Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 333). 

6.  Realizacja rozporządzeń i poleceń Wojewody Opolskiego  w sprawie wprowadzenia czasowych  
ograniczeń na obszarze zagrożenia, w tym praw człowieka i obywatela - zgodnie z SPO – 18. 

ar. 23 
Ustawa z dnia 21 czerwca 2002  r. o stanie wyjątkowym (Dz. U. 
z 2014 r. poz. 1191 z późn. zm.). 

A PONADTO, W PRZYPADKU WPROWADZENIA STANU KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ - REALIZACJA NW. ZADAŃ: 

1.  Realizacja rozporządzeń i poleceń Wojewody Opolskiego wydanych na okoliczność  
     wprowadzenia stanu klęski żywiołowej oraz realizacja zadań należących do właściwości  
     Urzędu Gminy Strzeleczki  -  zgodnie z SPO - 24    

art. 7 

Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej 
(Dz. U. 2013 r., poz. 333). 2.  Wprowadzenie świadczeń rzeczowych i osobistych  -  zgodnie z SPO - 17   art. 22 

3.  Realizacja rozporządzeń i poleceń Wojewody Opolskiego w sprawie wprowadzenia czasowych  
     ograniczeń na obszarze zagrożenia, w tym praw człowieka i obywatela - zgodnie z SPO - 18   

art. 20 i 21 

4. Wyrównywanie strat majątkowych wynikających z ograniczenia wolności w czasie stanu 
    nadzwyczajnego oraz praw człowieka i obywatela  -  zgodnie z SPO - 13 

art. 4 i 5  

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). 

5. Przyznawanie odszkodowań za poniesione straty w związku z udziałem w zorganizowanej akcji  
    społecznej  -  zgodnie z SPO - 14 

§ 2 i 3   

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). 
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6. Realizowanie usług pocztowych na obszarach objętych zagrożeniem  
     -  zgodnie z SPO - 40.   

art. 25 Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej 
(Dz. U. 2013 r., poz. 333). 

Art. 2 i 81 
   Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo Pocztowe (Dz. U. z  
   2012 r.,  poz. 1529). 

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego 

1. Działanie GCZK w przypadku różnych zdarzeń  -  zgodnie z SPO – 9C. 

art. 19, ust. 4 
art. 20, ust. 2  

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1166  z późn. zm.). 

2. Organizowanie punktu informacyjnego dla mieszkańców gminy  -  zgodnie z SPO - 1. 

3. Informowanie mieszkańców gminy o zagrożeniach  -  zgodnie z SPO - 3. 
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1166  z późn. zm.). 4. Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty aktów prawnych  

wydanych przez Wójta Gminy Strzeleczki  -  zgodnie z SPO - 4. 

5. Ostrzeganie i alarmowanie o zagrożeniach powodowanych przez zjawiska hydrometeorologiczne 

-  zgodnie z SPO - 6. 

art. 19, ust. 4 
art. 20, ust. 2  

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1166  z późn. zm.). 

6. Ostrzeganie i alarmowanie mieszkańców gminy  -  zgodnie z SPO - 7. 

7. Współpraca z organami pozarządowymi. 

8. Koordynacja udzielania pomocy humanitarnej. 

Referat Organizacyjny i Spraw Obronnych 

1. Dysponowanie sprzętu z magazynu OC oraz magazynu przeciwpowodziowego do  

      prowadzonych działań ratowniczych  -  zgodnie z SPO - 11. 

art. 14, ust. 6 
art. 19, ust. 2 

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 
(Dz. U. z 2013, poz. 1166 z późn. zm.). 2. Ostrzeganie i alarmowanie mieszkańców gminy  -  zgodnie z SPO - 7. 

3. Prowadzenia ewakuacji mieszkańców gminy  -  zgodnie z SPO - 22 oraz  
      zgodnie z „Planem ewakuacji (przyjęcia) ludności II stopnia gminy ”. 

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego 

Prowadzenie działań przez Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego -  zgodnie z SPO - 8. art. 19, ust. 4 i 5 
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1166 z późn. zm.). 
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Referat Finansowo-Księgowy 

Współudział w finansowym wspieraniu programów pomocy społecznej. 
 art. 2, 7 ust 14 i 15,  
 18 ust 1 pkt 4   

   Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  
   (Dz. U. z 2015 r.,  poz. 163 z późn. zm.). 

Referat Gospodarki Komunalnej i Nieruchomości 

1. Ocenianie i dokumentowanie szkód - weryfikacja strat spowodowanych klęską żywiołową  

    -  zgodnie z SPO - 12.   
2. Współudział w opiniowaniu wniosków dotyczących odbudowy zniszczonej infrastruktury oraz strat 
w rolnictwie. 

art. 2 i 19 ust.2 pkt 1 i 6 
 
 

 

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1166 z późn. zm.) 

Referat ds. Inwestycji i Rozwoju 

1. Monitorowanie sytuacji na drogach.  
2. Współudział w ocenianiu i dokumentowaniu szkód - weryfikacja strat spowodowanych klęską 
żywiołową -  zgodnie z SPO - 12.   

art. 2 i 19 ust.2  
pkt 1 i 6 
 

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1166 z późn. zm.) 
 

Samodzielne Stanowisko ds. Profilaktyki Alkoholowej 

Koordynowanie działań związanych z udzielaniem pomocy osobom poszkodowanym, w tym 
pomocy psychologicznej. 

 
art. 2 , 7 i 18 

 

   Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  
   (Dz. U. z 2015 r.,  poz. 163 z późn. zm.). 

 

INNE PODMIOTY 

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE 

Działania OSP podczas sytuacji kryzysowych - zgodnie z PZK –2. art.25 ust.1 
Ustawa z dnia 23 sierpnia 1991r. o ochronie                  
przeciwpożarowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 191 z późn. zm.). 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

Koordynowanie zadań związanych z udzielaniem pomocy osobom poszkodowanym w tym  
przyznawanie i wypłacanie zasiłków finansowych. 

art. 2, 7 ust 14 i 15, 18 
ust 1 pkt 4      

 
    
 

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  
   (Dz. U. z 2015 r.,  poz. 163 z późn. zm.). 

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół 

Ograniczenie lub zawieszenie działalności edukacyjnej poprzez zawieszenie zajęć dydaktycznych 
 -  zgodnie z  SPO - 37.   

§ 18   

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu  
z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny w publicznych i  niepublicznych szkołach              
i placówkach (Dz. U. z 2003 r. nr 6, poz. 69) 

 

UWAGA: W przypadku wystąpienia innych zagrożeń – POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z PRZYJĘTYMI PROCEDURAMI REAGOWANIA KRYZYSOWEGO 
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PRK - 6  -  Postępowanie podczas skażenia chemiczno – ekologicznego. 
 

Zadania 
Uprawnienia 
wynikające                            

z przepisów prawa 

 
Podstawa prawna 

 

URZĄD GMINY STRZELECZKI 

Wójt Gminy Strzeleczki 

1. Uruchomienie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego  -  SPO - 8. art. 19, pkt. 4 i 5 
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1166 ze zm.). 

2. Kierowanie realizacją zadań ujętych w Gminnym Planie Zarządzania Kryzysowego. art. 19, ust. 2 pkt 1 

3. Wnioskowanie do Wojewody Opolskiego o wsparcie działań oddziałami i pododdziałami Sił  
Zbrojnych RP  -  zgodnie SPO - 21.    

art. 19, ust. 1 
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1166 z późn. zm.). 

4. Złożenie wniosku do Wojewody Opolskiego o wprowadzenie na obszarze gminy stanu  
     klęski żywiołowej  -  zgodnie z SPO - 23. 

art. 5, ust. 1, art. 7   
Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej 
(Dz. U. 2013 r., poz. 333). 

5. Wprowadzenie świadczeń rzeczowych i osobistych  -  zgodnie z SPO – 17.   art. 22 
Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 333). 

6.  Realizacja rozporządzeń i poleceń Wojewody Opolskiego  w sprawie wprowadzenia czasowych  
     ograniczeń na obszarze zagrożenia, w tym praw człowieka i obywatela - zgodnie z SPO – 18.   

ar. 23 
Ustawa z dnia 21 czerwca 2002  r. o stanie wyjątkowym (Dz. U. 
z 2014 r. poz. 1191 z późn. zm.). 

A PONADTO, W PRZYPADKU WPROWADZENIA STANU KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ - REALIZACJA NW. ZADAŃ: 

1.  Realizacja rozporządzeń i poleceń Wojewody Opolskiego wydanych na okoliczność  
     wprowadzenia stanu klęski żywiołowej oraz realizacja zadań należących do właściwości  
     Urzędu Gminy  -  zgodnie z SPO - 24    

art. 7 

Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej 
(Dz. U. 2013 r., poz. 333). 2.  Wprowadzenie świadczeń rzeczowych i osobistych  -  zgodnie z SPO - 17   art. 22 

3.  Realizacja rozporządzeń i poleceń Wojewody Opolskiego w sprawie wprowadzenia czasowych  
     ograniczeń na obszarze zagrożenia, w tym praw człowieka i obywatela - zgodnie z SPO - 18   

art. 20 i 21 

4. Wyrównywanie strat majątkowych wynikających z ograniczenia wolności w czasie stanu 
    nadzwyczajnego oraz praw człowieka i obywatela  -  zgodnie z SPO - 13 

art. 4 i 5  

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). 

5. Przyznawanie odszkodowań za poniesione straty w związku z udziałem w zorganizowanej akcji  
    społecznej  -  zgodnie z SPO - 14 

§ 2 i 3   

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). 
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6. Realizowanie usług pocztowych na obszarach objętych zagrożeniem  
     -  zgodnie z SPO - 40.   

art. 25 Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej 
(Dz. U. 2013 r., poz. 333). 

Art. 2 i 81 
Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo Pocztowe (Dz. U. z   
2012 r.,  poz. 1529). 

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego 

1. Działanie GCZK po otrzymaniu informacji o poważnej awarii przemysłowej -  zgodnie z SPO – 
9D. 

art. 19, ust. 4 
art. 20, ust. 2  

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1166  z późn. zm.). 

2. Organizowanie punktu informacyjnego dla mieszkańców gminy  -  zgodnie z SPO - 1. 

3. Informowanie mieszkańców gminy o zagrożeniach  -  zgodnie z SPO - 3. 
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1166  z późn. zm.). 4. Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty aktów prawnych  

    wydanych przez Wójta Gminy Strzeleczki  -  zgodnie z SPO - 4. 

5. Ostrzeganie i alarmowanie o zagrożeniach powodowanych przez zjawiska hydrometeorologiczne 

-  zgodnie z SPO - 6. 

art. 19, ust. 4 
art. 20, ust. 2  

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1166  z późn. zm.). 

6. Ostrzeganie i alarmowanie mieszkańców gminy  -  zgodnie z SPO - 7. 

7. Współpraca z organami pozarządowymi. 

8. Koordynacja udzielania pomocy humanitarnej. 

Referat Organizacyjny i Spraw Obronnych 

1. Dysponowanie sprzętu z magazynu OC oraz magazynu przeciwpowodziowego do  

      prowadzonych działań ratowniczych  -  zgodnie z SPO - 11. 

art. 14, ust. 6 
art. 19, ust. 2 

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 
(Dz. U. z 2013, poz. 1166 z późn. zm.). 2. Ostrzeganie i alarmowanie mieszkańców gminy  -  zgodnie z SPO - 7. 

3. Prowadzenia ewakuacji mieszkańców gminy  -  zgodnie z SPO - 22 oraz  
      zgodnie z „Planem ewakuacji (przyjęcia) ludności II stopnia gminy ”. 

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego 

Prowadzenie działań przez Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego -  zgodnie z SPO - 8. art. 19, ust. 4 i 5 
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1166 z późn. zm.). 
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Referat Finansowo-Księgowy 

1. Współudział w finansowym wspieraniu programów pomocy społecznej. 
 art. 2, 7 ust 14 i 15,  
 18 ust 1 pkt 4   

   Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  
   (Dz. U. z 2015 r.,  poz. 163 z późn. zm.). 

Referat Gospodarki Komunalnej i Nieruchomości 

1. Ocenianie i dokumentowanie szkód - weryfikacja strat spowodowanych klęską żywiołową  

    -  zgodnie z SPO - 12.   
2. Współudział w opiniowaniu wniosków dotyczących odbudowy zniszczonej infrastruktury oraz strat 
   w rolnictwie. 

art. 2 i 19 ust.2  
pkt 1 i 6 
 

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1166 z późn. zm.) 

Referat ds. Inwestycji i Rozwoju 

1. Prowadzenie monitoringu środowiska. 
2. Współudział w opiniowaniu wniosków dotyczących odbudowy zniszczonej infrastruktury. 

 
art. 2 ust 1. 

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1166 z późn. zm.)Ustawa z dnia 20 lipca 
1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska  (tj. Dz. U. z 2007 r. nr 
44, poz. 287). 

Samodzielne Stanowisko ds. Profilaktyki Alkoholowej 

Koordynowanie działań związanych z udzielaniem pomocy osobom poszkodowanym, w tym 
pomocy psychologicznej. 

art. 2 , 7 i 18 
   Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  
   (Dz. U. z 2015 r.,  poz. 163 z późn. zm.). 

 

INNE PODMIOTY 

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE 

Działania OSP podczas sytuacji kryzysowych - zgodnie z PZK –2. art.25 ust.1 
Ustawa z dnia 23 sierpnia 1991r. o ochronie                  
przeciwpożarowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 191 z późn. zm.). 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

Koordynowanie zadań związanych z udzielaniem pomocy osobom poszkodowanym w tym  
przyznawanie i wypłacanie zasiłków finansowych. 

art. 2, 7 ust 14 i 15, 18 
ust 1 pkt 4    

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  
   (Dz. U. z 2015 r.,  poz. 163 z późn. zm.). 

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół 

Ograniczenie lub zawieszenie działalności edukacyjnej poprzez zawieszenie zajęć dydaktycznych 
 -  zgodnie z  SPO - 37.   

§ 18   

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu  
z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny w publicznych i  niepublicznych szkołach              
i placówkach (Dz. U. z 2003 r. nr 6, poz. 69) 

 

UWAGA: W przypadku wystąpienia innych zagrożeń – POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z PRZYJĘTYMI PROCEDURAMI REAGOWANIA KRYZYSOWEGO 
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PRK - 7  -  Postępowanie podczas wystąpienia zdarzeń radiacyjnych. 
 

Zadania 
Uprawnienia 
wynikające                            

z przepisów prawa 

 
Podstawa prawna 

 

URZĄD GMINY STRZELECZKI 

Wójt Gminy Strzeleczki 

1. Uruchomienie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego  -  SPO - 8. art. 19, pkt. 4 i 5 
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1166 ze zm.). 

2. Kierowanie realizacją zadań ujętych w Gminnym Planie Zarządzania Kryzysowego. art. 19, ust. 2 pkt 1 

3. Wnioskowanie do Wojewody Opolskiego o wsparcie działań oddziałami i pododdziałami Sił 
Zbrojnych RP  -  zgodnie SPO - 21.    

art. 19, ust. 1 
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1166 z późn. zm.). 

4. Złożenie wniosku do Wojewody Opolskiego o wprowadzenie na obszarze gminy stanu  
     klęski żywiołowej  -  zgodnie z SPO - 23. 

art. 5, ust. 1, art. 7   
Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej 
(Dz. U. 2013 r., poz. 333). 

5. Wprowadzenie świadczeń rzeczowych i osobistych  -  zgodnie z SPO – 17.  art. 22 
Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 333). 

6. Realizacja rozporządzeń i poleceń Wojewody Opolskiego  w sprawie wprowadzenia czasowych  
     ograniczeń na obszarze zagrożenia, w tym praw człowieka i obywatela - zgodnie z SPO – 1.  

art. 23 
Ustawa z dnia 21 czerwca 2002  r. o stanie wyjątkowym (Dz. U. 
z 2014 r. poz. 1191 z późn. zm.). 

7. Uruchomienie na obszarze gminy dystrybucji preparatu jodowego w postaci tabletek – zgodnie  
z „Planem przygotowania i dystrybucji preparatu jodowych w postaci tabletek w przypadku zdarzenia 
radiacyjnego na  terenie gminy Strzeleczki”. 

art. 84 ust. 1, art. 89, 
ust. 1 oraz art. 90, 91 i 
91a 

Ustawa z dnia 29 listopada 2000  r. Prawo atomowe (Dz. U.  
z 2014 r. nr 42, poz. 1512 z późn. zm.). 

A PONADTO, W PRZYPADKU WPROWADZENIA STANU KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ - REALIZACJA NW. ZADAŃ: 

1.  Realizacja rozporządzeń i poleceń Wojewody Opolskiego wydanych na okoliczność  
     wprowadzenia stanu klęski żywiołowej oraz realizacja zadań należących do właściwości  
     Urzędu Gminy Strzeleczki  -  zgodnie z SPO - 24    

art. 7 

Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej 
(Dz. U. 2013 r., poz. 333). 2.  Wprowadzenie świadczeń rzeczowych i osobistych  -  zgodnie z SPO - 17   art. 22 

3.  Realizacja rozporządzeń i poleceń Wojewody Opolskiego w sprawie wprowadzenia czasowych  
     ograniczeń na obszarze zagrożenia, w tym praw człowieka i obywatela - zgodnie z SPO - 18   
 
 

art. 20 i 21 

4. Wyrównywanie strat majątkowych wynikających z ograniczenia wolności w czasie stanu 
    nadzwyczajnego oraz praw człowieka i obywatela  -  zgodnie z SPO - 13 

art. 4 i 5  

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). 
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Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego 

1. Działanie GCZK po otrzymaniu informacji o zdarzeniu radiacyjnym  -  zgodnie z SPO - 9H. 

art. 19, ust. 4 
art. 20, ust. 2  

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1166  z późn. zm.). 
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1166  z późn. zm.). 

2. Organizowanie punktu informacyjnego dla mieszkańców gminy  -  zgodnie z SPO -1. 

3. Przekazywanie mieszkańcom gminy informacji wyprzedzającej o zdarzeniu radiacyjnym - zgodnie 
z SPO -2. 

4. Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty aktów prawnych 
wydanych przez Wójta Gminy i Wojewodę Opolskiego w sprawie sytuacji noszącej znamiona 
sytuacji kryzysowej - zgodnie z SPO - 4. 

5. Działanie GCZK w ramach systemu wykrywania skażeń i alarmowania  -  zgodnie z SPO - 9J. 

art. 19, ust. 4 
art. 20, ust. 2  

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1166  z późn. zm.). 

6. Współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie gminy. 

7. Koordynacja udzielania pomocy humanitarnej. 

8. Występowanie z wnioskiem do Wojewody Opolskiego z wnioskiem o wsparcia działań 
pododdziałami Sił Zbrojnych RP - zgodnie z „Wykazem sił i środków wojska wydzielanych  
w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych na terenie województwa opolskiego”.  

Referat Organizacyjny i Spraw Obronnych 

1. Wykorzystywanie sprzętu z magazynu OC  -  zgodnie z SPO – 11. 

art. 14, ust. 6 
art. 20, ust. 1 i 2 

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 
(Dz. U. z 2013, poz. 1166 z późn. zm.). 

2. Ostrzeganie i alarmowanie mieszkańców gminy  -  zgodnie z SPO - 7. 

3. Koordynowanie procesu ewakuacji - zgodnie z SPO – 22 oraz zgodnie z „Planem ewakuacji 
(przyjęcia) ludności II stopnia gminy ”. 

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego 

Prowadzenie działań przez Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego -  zgodnie z SPO - 8. art. 19, ust. 4 i 5 
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1166 z późn. zm.). 

Referat Finansowo-Księgowy 

Współudział w finansowym wspieraniu programów pomocy społecznej. 
 art. 2, 7 ust 14 i 15,  
 18 ust 1 pkt 4   

   Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  
   (Dz. U. z 2015 r.,  poz. 163 z późn. zm.). 
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Referat Gospodarki Komunalnej i Nieruchomości 

1. Ocenianie i dokumentowanie szkód - weryfikacja strat spowodowanych klęską żywiołową  

    -  zgodnie z SPO - 12.   
2. Współudział w opiniowaniu wniosków dotyczących odbudowy zniszczonej infrastruktury oraz strat 
   w rolnictwie 

art. 2 i 19 ust.2  
pkt 1 i 6 

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1166 z późn. zm.) 

Referat ds. Inwestycji i Rozwoju 

1. Monitorowanie sytuacji na drogach.  
2. Współudział w ocenianiu i dokumentowaniu szkód - weryfikacja strat spowodowanych klęską 
żywiołową -  zgodnie z SPO - 12.   

art. 2 i 19 ust.2  
pkt 1 i 6 
 

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1166 z późn. zm.) 
 

Samodzielne Stanowisko ds. Profilaktyki Alkoholowej 

Koordynowanie działań związanych z udzielaniem pomocy osobom poszkodowanym, w tym 
pomocy psychologicznej 

 
art. 2 , 7 i 18 

 

   Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  
   (Dz. U. z 2015 r.,  poz. 163 z późn. zm.). 

 

INNE PODMIOTY 

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE 

Działania OSP podczas sytuacji kryzysowych - zgodnie z PZK –2. art.25 ust.1 
Ustawa z dnia 23 sierpnia 1991r. o ochronie                  
przeciwpożarowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 191 z późn. zm.). 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

Koordynowanie zadań związanych z udzielaniem pomocy osobom poszkodowanym w tym  
przyznawanie i wypłacanie zasiłków finansowych. 

art. 2, 7 ust 14 i 15, 18 
ust 1 pkt 4 

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  
   (Dz. U. z 2015 r.,  poz. 163 z późn. zm.). 

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół 

Ograniczenie lub zawieszenie działalności edukacyjnej poprzez zawieszenie zajęć dydaktycznych 
 -  zgodnie z  SPO - 37.   

§ 18   

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu  
z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny w publicznych i  niepublicznych szkołach              
i placówkach (Dz. U. z 2003 r. nr 6, poz. 69) 

 

UWAGA: W przypadku wystąpienia innych zagrożeń – POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z PRZYJĘTYMI PROCEDURAMI REAGOWANIA KRYZYSOWEGO 
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PRK - 8  -  Postępowanie podczas zagrożenia epidemicznego i epidemii. 
 

Zadania 
Uprawnienia 
wynikające                            

z przepisów prawa 

 
Podstawa prawna 

 

URZĄD GMINY STRZELECZKI 

Wójt Gminy Strzeleczki 

1. Uruchomienie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego  -  SPO - 8. art. 19, pkt. 4 i 5 
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1166 ze zm.). 

2. Kierowanie realizacją zadań ujętych w Gminnym Planie Zarządzania Kryzysowego. art. 19, ust. 2 pkt 1 

3. Wnioskowanie do Wojewody Opolskiego o wsparcie działań oddziałami i pododdziałami Sił 
Zbrojnych RP  -  zgodnie SPO - 21.    

art. 19, ust. 1 
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1166 z późn. zm.). 

4. Złożenie wniosku do Wojewody Opolskiego o wprowadzenie na obszarze gminy stanu  
     klęski żywiołowej  -  zgodnie z SPO - 23. 

art. 5, ust. 1, art. 7   
Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej 
(Dz. U. 2013 r., poz. 333). 

5. Wprowadzenie świadczeń rzeczowych i osobistych  -  zgodnie z SPO – 17.   art. 22 
Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 333). 

6. Realizacja rozporządzeń i poleceń Wojewody Opolskiego  w sprawie wprowadzenia czasowych  
     ograniczeń na obszarze zagrożenia, w tym praw człowieka i obywatela - zgodnie z SPO – 18.   

art. 23 
Ustawa z dnia 21 czerwca 2002  r. o stanie wyjątkowym (Dz. U. 
z 2014 r. poz. 1191 z późn. zm.). 

A PONADTO, W PRZYPADKU WPROWADZENIA STANU KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ - REALIZACJA NW. ZADAŃ: 

1.  Realizacja rozporządzeń i poleceń Wojewody Opolskiego wydanych na okoliczność  
     wprowadzenia stanu klęski żywiołowej oraz realizacja zadań należących do właściwości  
     Urzędu Gminy -  zgodnie z SPO - 24    

art. 7 

Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej 
(Dz. U. 2013 r., poz. 333). 2.  Wprowadzenie świadczeń rzeczowych i osobistych  -  zgodnie z SPO - 17   art. 22 

3.  Realizacja rozporządzeń i poleceń Wojewody Opolskiego w sprawie wprowadzenia czasowych  
     ograniczeń na obszarze zagrożenia, w tym praw człowieka i obywatela - zgodnie z SPO - 18   

art. 20 i 21 

4. Wyrównywanie strat majątkowych wynikających z ograniczenia wolności w czasie stanu 
    nadzwyczajnego oraz praw człowieka i obywatela  -  zgodnie z SPO - 13 

art. 4 i 5  

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). 
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Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego 

1. Działanie GCZK w przypadku różnych zdarzeń -  zgodnie z SPO - 9I. 

art. 19, ust. 4 
art. 20, ust. 2  

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1166  z późn. zm.). 
 

2. Organizowanie punktu informacyjnego dla mieszkańców gminy  -  zgodnie z SPO -1. 

3. Przekazywanie mieszkańcom gminy informacji wyprzedzającej o zdarzeniu radiacyjnym - zgodnie 
z SPO -2. 

4. Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty aktów prawnych 
wydanych przez Wójta Gminy i Wojewodę Opolskiego w sprawie sytuacji noszącej znamiona 
sytuacji kryzysowej - zgodnie z SPO - 4. 

5. Współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie gminy. 
art. 19, ust. 4 
art. 20, ust. 2  

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1166  z późn. zm.). 

6. Koordynacja udzielania pomocy humanitarnej. 

7. Występowanie z wnioskiem do Wojewody Opolskiego z wnioskiem o wsparcia działań 
pododdziałami Sił Zbrojnych RP - zgodnie z „Wykazem sił i środków wojska wydzielanych  
w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych na terenie województwa opolskiego”.  

art. 19, ust. 4 
art. 20, ust. 2 

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1166  z późn. zm.). 

Referat Organizacyjny i Spraw Obronnych 

1. Wykorzystywanie sprzętu z magazynu OC  -  zgodnie z SPO – 11. 
art. 14, ust. 6 
art. 20, ust. 1 i 2 

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 
(Dz. U. z 2013, poz. 1166 z późn. zm.). 

2. Ostrzeganie i alarmowanie mieszkańców gminy  -  zgodnie z SPO - 7. 

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego 

Prowadzenie działań przez Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego -  zgodnie z SPO - 8. art. 19, ust. 4 i 5 
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1166 z późn. zm.). 

Referat Finansowo-Księgowy 

Współudział w finansowym wspieraniu programów pomocy społecznej. 
 art. 2, 7 ust 14 i 15,  
 18 ust 1 pkt 4   

   Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  
   (Dz. U. z 2015 r.,  poz. 163 z późn. zm.). 

Referat Gospodarki Komunalnej i Nieruchomości 

1. Ocenianie i dokumentowanie szkód - weryfikacja strat spowodowanych klęską żywiołową  

    -  zgodnie z SPO - 12.   
2. Współudział w opiniowaniu wniosków dotyczących odbudowy zniszczonej infrastruktury oraz strat 
   w rolnictwie 

art. 2 i 19 ust.2  
pkt 1 i 6 
 

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1166 z późn. zm.) 
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Referat ds. Inwestycji i Rozwoju 

1. Monitorowanie sytuacji na drogach.  
2. Współudział w ocenianiu i dokumentowaniu szkód - weryfikacja strat spowodowanych klęską 
żywiołową -  zgodnie z SPO - 12.   

art. 2 i 19 ust.2  
pkt 1 i 6 
 

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1166 z późn. zm.) 
 

Samodzielne Stanowisko ds. Profilaktyki Alkoholowej 

Koordynowanie działań związanych z udzielaniem pomocy osobom poszkodowanym, w tym 
pomocy psychologicznej. 

 
art. 2 , 7 i 18 

 

    Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  
   (Dz. U. z 2015 r.,  poz. 163 z późn. zm.). 

 

INNE PODMIOTY 

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE 

Działania OSP podczas sytuacji kryzysowych - zgodnie z PZK –2. art.25 ust.1 
Ustawa z dnia 23 sierpnia 1991r. o ochronie                  
przeciwpożarowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 191 z późn. zm.). 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

Koordynowanie zadań związanych z udzielaniem pomocy osobom poszkodowanym w tym  
przyznawanie i wypłacanie zasiłków finansowych. 

art. 2, 7 ust 14 i 15, 18 
ust 1 pkt 4      

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  
   (Dz. U. z 2015 r.,  poz. 163 z późn. zm.). 

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół 

Ograniczenie lub zawieszenie działalności edukacyjnej poprzez zawieszenie zajęć dydaktycznych 
 -  zgodnie z  SPO - 37.   

§ 18   

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu  
z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny w publicznych i  niepublicznych szkołach              
i placówkach (Dz. U. z 2003 r. nr 6, poz. 69) 

 

UWAGA: W przypadku wystąpienia innych zagrożeń – POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z PRZYJĘTYMI PROCEDURAMI REAGOWANIA KRYZYSOWEGO 
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PRK - 9.1  -  Postępowanie podczas zakłóceń w dostawach energii.  
 

Zadania 
Uprawnienia 
wynikające                            

z przepisów prawa 

 
Podstawa prawna 

 

URZĄD GMINY STRZELECZKI 

Wójt Gminy Strzeleczki 

1. Uruchomienie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego  -  SPO - 8. art. 19, pkt. 4 i 5 
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1166 ze zm.). 

2. Kierowanie realizacją zadań ujętych w Gminnym Planie Zarządzania Kryzysowego. art. 19, ust. 2 pkt 1 

3. Wnioskowanie do Wojewody Opolskiego o wsparcie działań oddziałami i pododdziałami Sił 
Zbrojnych RP  -  zgodnie SPO - 21.    

art. 19, ust. 1 
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1166 z późn. zm.). 

4. Złożenie wniosku do Wojewody Opolskiego o wprowadzenie na obszarze gminy stanu klęski 
żywiołowej  -  zgodnie z SPO - 23. 

art. 5, ust. 1, art. 7   
Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej 
(Dz. U. 2013 r., poz. 333). 

5. Realizacja rozporządzeń i poleceń Wojewody Opolskiego  w sprawie wprowadzenia czasowych 
ograniczeń na obszarze zagrożenia, w tym praw człowieka i obywatela - zgodnie z SPO – 18.   

art. 23 
Ustawa z dnia 21 czerwca 2002  r. o stanie wyjątkowym (Dz. U. 
z 2014 r. poz. 1191 z późn. zm.). 

A PONADTO, W PRZYPADKU WPROWADZENIA STANU KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ - REALIZACJA NW. ZADAŃ: 

1. Realizacja rozporządzeń i poleceń Wojewody Opolskiego wydanych na okoliczność  
    wprowadzenia stanu klęski żywiołowej oraz realizacja zadań należących do właściwości  
    Urzędu Gminy -  zgodnie z SPO - 24    

art. 7 

Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej 
(Dz. U. 2013 r., poz. 333). 2. Wprowadzenie świadczeń rzeczowych i osobistych  -  zgodnie z SPO - 17   art. 22 

3.  Realizacja rozporządzeń i poleceń Wojewody Opolskiego  w sprawie wprowadzenia czasowych  
     ograniczeń na obszarze zagrożenia, w tym praw człowieka i obywatela - zgodnie z SPO - 18   

art. 20 i 21 

4. Wyrównywanie strat majątkowych wynikających z ograniczenia wolności w czasie stanu 
    nadzwyczajnego oraz praw człowieka i obywatela  -  zgodnie z SPO - 13 

art. 4 i 5  

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). 

5. Przyznawanie odszkodowań za poniesione straty w związku z udziałem w zorganizowanej akcji  
    społecznej  -  zgodnie z SPO - 14 

§ 2 i 3   

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). 
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6. Realizowanie usług pocztowych na obszarach objętych zagrożeniem  
     -  zgodnie z SPO - 40.   

art. 25 Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej 
(Dz. U. 2013 r., poz. 333). 

Art. 2 i 81 
   Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo Pocztowe (Dz. U. z  
   2012 r.,  poz. 1529). 

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego 

1. Działanie GCZK w przypadku różnych zdarzeń  -  zgodnie z SPO - 9I. 

art. 19, ust. 4 
art. 20, ust. 2  

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1166  z późn. zm.). 

2. Organizowanie punktu informacyjnego dla mieszkańców gminy  -  zgodnie z SPO -1. 

3. Informowanie mieszkańców gminy o zaistniałych zagrożeniach  -  zgodnie z SPO -3. 

4. Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty aktów prawnych 
wydanych przez Wójta Gminy i Wojewodę Opolskiego w sprawie sytuacji noszącej znamiona 
sytuacji kryzysowej - zgodnie z SPO - 4. 

5. Informowanie o przekroczeniach dopuszczalnych albo alarmowych poziomów substancji 
niebezpiecznych w powietrzu albo o możliwości takich przekroczeń  -  zgodnie z SPO - 5. 

art. 19, ust. 4 
art. 20, ust. 2  

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1166  z późn. zm.). 6. Współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie gminy. 

7. Koordynacja udzielania pomocy humanitarnej. 

Referat Organizacyjny i Spraw Obronnych 

1. Wykorzystywanie sprzętu z magazynu OC  -  zgodnie z SPO – 11. 
art. 14, ust. 6 
art. 20, ust. 1 i 2 

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 
(Dz. U. z 2013, poz. 1166 z późn. zm.). 

2. Ostrzeganie i alarmowanie mieszkańców gminy  -  zgodnie z SPO - 7. 

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego 

Prowadzenie działań przez Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego -  zgodnie z SPO - 8. art. 19, ust. 4 i 5 
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1166 z późn. zm.). 

Referat Gospodarki Komunalnej i Nieruchomości 

1. Ocenianie i dokumentowanie szkód - weryfikacja strat spowodowanych klęską żywiołową  

    -  zgodnie z SPO - 12.   
2. Współudział w opiniowaniu wniosków dotyczących odbudowy zniszczonej infrastruktury oraz strat 
w rolnictwie. 

art. 2 i 19 ust.2  
pkt 1 i 6 

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1166 z późn. zm.) 
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Referat ds. Inwestycji i Rozwoju 

1. Monitorowanie sytuacji na drogach.  
2. Współudział w ocenianiu i dokumentowaniu szkód - weryfikacja strat spowodowanych klęską 
żywiołową -  zgodnie z SPO - 12.   

art. 2 i 19 ust.2  
pkt 1 i 6 

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1166 z późn. zm.) 

 

INNE PODMIOTY 

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE 

Działania OSP podczas sytuacji kryzysowych - zgodnie z PZK –2. art.25 ust.1 
Ustawa z dnia 23 sierpnia 1991r. o ochronie                  
przeciwpożarowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 191 z późn. zm.). 

 

UWAGA: W przypadku wystąpienia innych zagrożeń – POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z PRZYJĘTYMI PROCEDURAMI REAGOWANIA KRYZYSOWEGO 
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PRK - 9.2  -  Postępowanie podczas zakłóceń w dostawach paliwa. 
 

Zadania 
Uprawnienia 
wynikające                            

z przepisów prawa 

 
Podstawa prawna 

 

URZĄD GMINY STRZELECZKI 

Wójt Gminy Strzeleczki 

1. Uruchomienie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego  -  SPO - 8. art. 19, pkt. 4 i 5 
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1166 ze zm.). 

2. Kierowanie realizacją zadań ujętych w Gminnym Planie Zarządzania Kryzysowego art. 19, ust. 2 pkt 1 

3. Wnioskowanie do Wojewody Opolskiego o wsparcie działań oddziałami i pododdziałami Sił 
Zbrojnych RP  -  zgodnie SPO - 21.    

art. 19, ust. 1 
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1166 z późn. zm.). 

4. Realizacja rozporządzeń i poleceń Wojewody Opolskiego  w sprawie wprowadzenia czasowych  
     ograniczeń na obszarze zagrożenia, w tym praw człowieka i obywatela - zgodnie z SPO – 18.  

art. 23 
Ustawa z dnia 21 czerwca 2002  r. o stanie wyjątkowym (Dz. U. 
z 2014 r. poz. 1191 z późn. zm.). 

A PONADTO, W PRZYPADKU WPROWADZENIA STANU KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ - REALIZACJA NW. ZADAŃ: 

1. Realizacja rozporządzeń i poleceń Wojewody Opolskiego wydanych na okoliczność  
    wprowadzenia stanu klęski żywiołowej oraz realizacja zadań należących do właściwości  
    Urzędu Gminy Strzeleczki  -  zgodnie z SPO - 24    

art. 7 

Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej 
(Dz. U. 2013 r., poz. 333). 

2.  Realizacja rozporządzeń i poleceń Wojewody Opolskiego  w sprawie wprowadzenia czasowych  
     ograniczeń na obszarze zagrożenia, w tym praw człowieka i obywatela - zgodnie z SPO - 18   

art. 20 i 21 

3. Wyrównywanie strat majątkowych wynikających z ograniczenia wolności w czasie stanu 
    nadzwyczajnego oraz praw człowieka i obywatela  -  zgodnie z SPO - 13 

art. 4 i 5  

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). 

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego 

1. Działanie GCZK w przypadku różnych zdarzeń  -  zgodnie z SPO - 9I. 

art. 19, ust. 4 
art. 20, ust. 2  

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1166  z późn. zm.). 

2. Organizowanie punktu informacyjnego dla mieszkańców gminy  -  zgodnie z SPO -1. 

3. Informowanie mieszkańców gminy o zaistniałych zagrożeniach  -  zgodnie z SPO -3. 
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4. Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty aktów prawnych 
wydanych przez Wójta Gminy i Wojewodę Opolskiego w sprawie sytuacji noszącej znamiona 
sytuacji kryzysowej - zgodnie z SPO - 4. 

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego 

Prowadzenie działań przez Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego -  zgodnie z SPO - 8. art. 19, ust. 4 i 5 
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1166 z późn. zm.). 

 

INNE PODMIOTY 

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE 

Działania OSP podczas sytuacji kryzysowych - zgodnie z PZK –2. art.25 ust.1 
Ustawa z dnia 23 sierpnia 1991r. o ochronie                  
przeciwpożarowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 191 z późn. zm.). 

 

UWAGA: W przypadku wystąpienia innych zagrożeń – POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z PRZYJĘTYMI PROCEDURAMI REAGOWANIA KRYZYSOWEGO 
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PRK - 9.3 Postępowanie podczas zakłóceń w dostawach gazu. 
NIE DOTYCZY GMINY 
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PRK - 9.4 Postępowanie podczas zakłóceń w dostawach energii cieplnej. 
 

NIE DOTYCZY GMINY 
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PRK - 9.5  -  Postępowanie podczas zakłóceń w dostawach wody. 
 

Zadania 
Uprawnienia 
wynikające                            

z przepisów prawa 

 
Podstawa prawna 

 

URZĄD GMINY STRZELECZKI 

Wójt Gminy Strzeleczki 

1. Uruchomienie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego  -  SPO - 8. art. 19, pkt. 4 i 5 
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1166 ze zm.). 

2. Kierowanie realizacją zadań ujętych w Gminnym Planie Zarządzania Kryzysowego. art. 19, ust. 2 pkt 1 

3. Wnioskowanie do Wojewody Opolskiego o wsparcie działań oddziałami i pododdziałami Sił 
Zbrojnych RP  -  zgodnie SPO - 21.    

art. 19, ust. 1 
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1166 z późn. zm.). 

4. Złożenie wniosku do Wojewody Opolskiego o wprowadzenie na obszarze gminy stanu  
     klęski żywiołowej  -  zgodnie z SPO - 23. 

art. 5, ust. 1, art. 7   
Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej 
(Dz. U. 2013 r., poz. 333). 

5. Wprowadzenie świadczeń rzeczowych i osobistych  -  zgodnie z SPO – 17.   art. 22 
Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 333). 

6. Realizacja rozporządzeń i poleceń Wojewody Opolskiego  w sprawie wprowadzenia czasowych  
     ograniczeń na obszarze zagrożenia, w tym praw człowieka i obywatela - zgodnie z SPO – 18.   

art. 23 
Ustawa z dnia 21 czerwca 2002  r. o stanie wyjątkowym (Dz. U. 
z 2014 r. poz. 1191 z późn. zm.). 

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego 

1. Działanie GCZK w przypadku różnych zdarzeń  -  zgodnie z SPO - 9I. 

art. 19, ust. 4 
art. 20, ust. 2  

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1166  z późn. zm.). 

2. Organizowanie punktu informacyjnego dla mieszkańców gminy  -  zgodnie z SPO -1.  

3. Przekazywanie mieszkańcom gminy informacji wyprzedzającej o zdarzeniu radiacyjnym - zgodnie 
z SPO - 2. 

4. Współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie gminy. 

5. Koordynacja udzielania pomocy humanitarnej. 

Referat Organizacyjny i Spraw Obronnych 

1. Wykorzystywanie sprzętu z magazynu OC  -  zgodnie z SPO – 11. 
art. 14, ust. 6 
art. 20, ust. 1 i 2 

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 
(Dz. U. z 2013, poz. 1166 z późn. zm.). 

2. Ostrzeganie i alarmowanie ludności -  zgodnie z SPO – 7. 
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Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego 

Prowadzenie działań przez Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego -  zgodnie z SPO - 8. art. 19, ust. 4 i 5 
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1166 z późn. zm.). 

Referat Gospodarki Komunalnej i Nieruchomości 

1. Ocenianie i dokumentowanie szkód - weryfikacja strat spowodowanych klęską żywiołową  

    -  zgodnie z SPO - 12.   
2. Działania podczas zakłóceń w dostawie wody spowodowanych awarią zgodnie z PZK – 5. 

art. 2 i 19 ust.2  
pkt 1 i 6 

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1166 z późn. zm.) 

 

INNE PODMIOTY 

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE 

Działania OSP podczas sytuacji kryzysowych - zgodnie z PZK –2. art.25 ust.1 
Ustawa z dnia 23 sierpnia 1991r. o ochronie                  
przeciwpożarowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 191 z późn. zm.). 

 

UWAGA: W przypadku wystąpienia innych zagrożeń – POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z PRZYJĘTYMI PROCEDURAMI REAGOWANIA KRYZYSOWEGO 
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PRK - 10.1  -  Postępowanie podczas katastrofy budowlanej. 
 

Zadania 
Uprawnienia 
wynikające                            

z przepisów prawa 

 
Podstawa prawna 

 

URZĄD GMINY STRZELECZKI 

Wójt Gminy Strzeleczki 

1. Uruchomienie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego  -  SPO - 8. art. 19, pkt. 4 i 5 
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1166 ze zm.). 

2. Kierowanie realizacją zadań ujętych w Gminnym Planie Zarządzania Kryzysowego. art. 19, ust. 2 pkt 1 

3. Wnioskowanie do Wojewody Opolskiego o wsparcie działań oddziałami i pododdziałami Sił 
Zbrojnych RP  -  zgodnie SPO - 21.    

art. 19, ust. 1 
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1166 z późn. zm.). 

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego 

1. Działanie GCZK po otrzymaniu informacji o poważnej katastrofie budowlanej – zgodnie  
z SPO – 9F. 

art. 19, ust. 4 
art. 20, ust. 2  

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1166  z późn. zm.). 

2. Organizowanie punktu informacyjnego dla mieszkańców gminy  -  zgodnie z SPO - 1. 

3. Przekazywanie mieszkańcom gminy informacji wyprzedzającej o zdarzeniu radiacyjnym - zgodnie 
z SPO -2. 

4. Współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie gminy. 

5. Koordynacja udzielania pomocy humanitarnej. 

Referat Organizacyjny i Spraw Obronnych 

1. Wykorzystywanie sprzętu z magazynu OC  -  zgodnie z SPO – 11. art. 14, ust. 6 
art. 20, ust. 1 i 2 

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 
(Dz. U. z 2013, poz. 1166 z późn. zm.). 

2. Informowanie mieszkańców gminy o zaistniałych zagrożeniach -  zgodnie z SPO – 3. 

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego 

Prowadzenie działań przez Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego -  zgodnie z SPO - 8. art. 19, ust. 4 i 5 
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1166 z późn. zm.). 
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Referat ds. Inwestycji i Rozwoju 

1. Monitorowanie sytuacji na drogach.  
2. Współudział w ocenianiu i dokumentowaniu szkód - weryfikacja strat spowodowanych klęską 
żywiołową -  zgodnie z SPO - 12.   

 
art. 2 i 19 ust.2  
pkt 1 i 6 
 

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1166 z późn. zm.) 
 

Samodzielne Stanowisko ds. Profilaktyki Alkoholowej 

Koordynowanie działań związanych z udzielaniem pomocy osobom poszkodowanym, w tym 
pomocy psychologicznej. 

art. 2 , 7 i 18 
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  

    (Dz. U. z 2015 r., poz. 163 z późn. zm.). 

 

INNE PODMIOTY 

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE 

Działania OSP podczas sytuacji kryzysowych - zgodnie z PZK –2. art.25 ust.1 
Ustawa z dnia 23 sierpnia 1991r. o ochronie                  
przeciwpożarowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 191 z późn. zm.). 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

Koordynowanie zadań związanych z udzielaniem pomocy osobom poszkodowanym w tym  
przyznawanie i wypłacanie zasiłków finansowych. 

art. 2, 7 ust 14 i 15, 18 
ust 1 pkt 4  

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  
   (Dz. U. z 2015 r.,  poz. 163 z późn. zm.). 

 

UWAGA: W przypadku wystąpienia innych zagrożeń – POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z PRZYJĘTYMI PROCEDURAMI REAGOWANIA KRYZYSOWEGO 
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PRK - 10.2  -  Postępowanie podczas katastrofy drogowej. 
 

Zadania 
Uprawnienia 
wynikające                            

z przepisów prawa 

 
Podstawa prawna 

 

URZĄD GMINY STRZELECZKI 

Wójt Gminy Strzeleczki 

1. Uruchomienie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego  -  SPO - 8. art. 19, pkt. 4 i 5 
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1166 ze zm.). 

2. Kierowanie realizacją zadań ujętych w Gminnym Planie Zarządzania Kryzysowego. art. 19, ust. 2 pkt 1 

3. Wnioskowanie do Wojewody Opolskiego o wsparcie działań oddziałami i pododdziałami Sił 
Zbrojnych RP  -  zgodnie SPO - 21.    

art. 19, ust. 1 
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1166 z późn. zm.). 

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego 

1. Działanie GCZK po otrzymaniu informacji o poważnej katastrofie drogowo – kolejowej   -  zgodnie 
z SPO - 9E. 

art. 19, ust. 4 
art. 20, ust. 2  

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1166  z późn. zm.). 

2. Organizowanie punktu informacyjnego dla mieszkańców gminy  -  zgodnie z SPO -1. 

3. Informowanie mieszkańców gminy o zaistniałych zagrożeniach -  zgodnie z SPO – 3. 

4. Współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie gminy. 

5. Koordynacja udzielania pomocy humanitarnej. 

Referat Organizacyjny i Spraw Obronnych 

Ostrzeganie i alarmowanie ludności -  zgodnie z SPO – 7. art. 20, ust. 1 
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 
(Dz. U. z 2013, poz. 1166 z późn. zm.). 

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego 

Prowadzenie działań przez Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego -  zgodnie z SPO - 8. art. 19, ust. 4 i 5 
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1166 z późn. zm.). 
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Referat ds. Inwestycji i Rozwoju 

1. Monitorowanie sytuacji na drogach.  
2. Zabezpieczenie, we współpracy z Policją przejezdności na drogach gminnych.  

art. 20  
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1166 z późn. zm.) 

 

INNE PODMIOTY 

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE 

Działania OSP podczas sytuacji kryzysowych - zgodnie z PZK –2. art.25 ust.1 
Ustawa z dnia 23 sierpnia 1991r. o ochronie                  
przeciwpożarowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 191 z późn. zm.). 

 

UWAGA: W przypadku wystąpienia innych zagrożeń – POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z PRZYJĘTYMI PROCEDURAMI REAGOWANIA KRYZYSOWEGO 
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PRK - 10.3  -  Postępowanie podczas katastrofy kolejowej. 
 

Zadania 
Uprawnienia 
wynikające                            

z przepisów prawa 

 
Podstawa prawna 

 

URZĄD GMINY STRZELECZKI 

Wójt Gminy Strzeleczki 

1. Uruchomienie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego  -  SPO - 8. art. 19, pkt. 4 i 5 
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1166 ze zm.). 

2. Kierowanie realizacją zadań ujętych w Gminnym Planie Zarządzania Kryzysowego. art. 19, ust. 2 pkt 1 

3. Wnioskowanie do Wojewody Opolskiego o wsparcie działań oddziałami i pododdziałami Sił 
Zbrojnych RP  -  zgodnie SPO - 21.    

art. 19, ust. 1 
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1166 z późn. zm.). 

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego 

1. Działanie GCZK po otrzymaniu informacji o poważnej katastrofie drogowo – kolejowej  -  zgodnie 
z SPO - 9E. 

art. 19, ust. 4 
art. 20, ust. 2  

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1166  z późn. zm.). 

2. Organizowanie punktu informacyjnego dla mieszkańców gminy  -  zgodnie z SPO -1. 

3. Informowanie mieszkańców gminy o zaistniałych zagrożeniach -  zgodnie z SPO – 3. 

4. Współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie gminy. 

5. Koordynacja udzielania pomocy humanitarnej. 

Referat Organizacyjny i Spraw Obronnych 

Ostrzeganie i alarmowanie ludności -  zgodnie z SPO – 7. art. 20, ust. 1 
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 
(Dz. U. z 2013, poz. 1166 z późn. zm.). 

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego 

Prowadzenie działań przez Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego -  zgodnie z SPO - 8. art. 19, ust. 4 i 5 
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1166 z późn. zm.). 
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Referat ds. Inwestycji i Rozwoju 

1. Monitorowanie sytuacji na drogach.  
2. Zabezpieczenie, we współpracy z Policją przejezdności na drogach gminnych.  

art. 20  
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1166 z późn. zm.) 

 

INNE PODMIOTY 

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE 

Działania OSP podczas sytuacji kryzysowych - zgodnie z PZK –2. art.25 ust.1 
Ustawa z dnia 23 sierpnia 1991r. o ochronie                  
przeciwpożarowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 191 z późn. zm.). 

 

UWAGA: W przypadku wystąpienia innych zagrożeń – POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z PRZYJĘTYMI PROCEDURAMI REAGOWANIA KRYZYSOWEGO 
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PRK - 11  -  Postępowanie podczas zagrożenia wystąpieniem lub wystąpienia choroby zwierząt. 
 

Zadania 
Uprawnienia 
wynikające                            

z przepisów prawa 

 
Podstawa prawna 

 

URZĄD GMINY STRZELECZKI 

Wójt Gminy Strzeleczki 

1. Uruchomienie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego  -  SPO - 8. art. 19, pkt. 4 i 5 
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1166 ze zm.). 

2. Kierowanie realizacją zadań ujętych w Gminnym Planie Zarządzania Kryzysowego. art. 19, ust. 2 pkt 1 

3. Wnioskowanie do Wojewody Opolskiego o wsparcie działań oddziałami i pododdziałami Sił 
Zbrojnych RP  -  zgodnie SPO - 21.    

art. 19, ust. 1 
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1166 z późn. zm.). 

4. Złożenie wniosku do Wojewody Opolskiego o wprowadzenie na obszarze gminy stanu klęski 
żywiołowej  -  zgodnie z SPO - 23. 

art. 5, ust. 1, art. 7   
Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej 
(Dz. U. 2013 r., poz. 333). 

5. Realizacja rozporządzeń i poleceń Wojewody Opolskiego  w sprawie wprowadzenia czasowych  
ograniczeń na obszarze zagrożenia, w tym praw człowieka i obywatela - zgodnie z SPO – 18.   

art. 23 
Ustawa z dnia 21 czerwca 2002  r. o stanie wyjątkowym (Dz. U. 
z 2014 r. poz. 1191 z późn. zm.). 

A PONADTO, W PRZYPADKU WPROWADZENIA STANU KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ - REALIZACJA NW. ZADAŃ: 

1.  Realizacja rozporządzeń i poleceń Wojewody Opolskiego wydanych na okoliczność  
     wprowadzenia stanu klęski żywiołowej oraz realizacja zadań należących do właściwości  
     Urzędu Gminy Strzeleczki  -  zgodnie z SPO - 24    

art. 7 

Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej 
(Dz. U. 2013 r., poz. 333). 

2.  Wprowadzenie świadczeń rzeczowych i osobistych  -  zgodnie z SPO - 17   art. 22 

3.  Realizacja rozporządzeń i poleceń Wojewody Opolskiego w sprawie wprowadzenia czasowych  
     ograniczeń na obszarze zagrożenia, w tym praw człowieka i obywatela - zgodnie z SPO - 18   

art. 20 i 21 
Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej 
(Dz. U. 2013 r., poz. 333). 

4. Wyrównywanie strat majątkowych wynikających z ograniczenia wolności w czasie stanu 
    nadzwyczajnego oraz praw człowieka i obywatela  -  zgodnie z SPO - 13 

art. 4 i 5  

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). 

5. Przyznawanie odszkodowań za poniesione straty w związku z udziałem w zorganizowanej akcji  
    społecznej  -  zgodnie z SPO - 14 

§ 2 i 3   

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). 

6. Realizowanie usług pocztowych na obszarach objętych zagrożeniem  
     -  zgodnie z SPO - 40.   

art. 25  Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej 
(Dz. U. 2013 r., poz. 333). 
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Art. 2 i 81 
   Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo Pocztowe (Dz. U. z  
   2012 r.,  poz. 1529). 

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego 

1. Działanie GCZK w przypadku różnych zdarzeń -  zgodnie z SPO - 9I. 

art. 19, ust. 4 
art. 20, ust. 2  

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1166  z późn. zm.). 

2. Organizowanie punktu informacyjnego dla mieszkańców gminy  -  zgodnie z SPO – 1. 

3. Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty aktów prawnych 
wydanych przez Wójta Gminy i Wojewodę Opolskiego w sprawie sytuacji noszącej znamiona 
sytuacji kryzysowej - zgodnie z SPO - 4. 

Referat Organizacyjny i Spraw Obronnych 

Informowani ludności o zagrożeniach zgodnie z -  SPO – 3.  
art. 14, ust. 6 
art. 20, ust. 1 i 2 

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 
(Dz. U. z 2013, poz. 1166 z późn. zm.). 

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego 

Prowadzenie działań przez Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego -  zgodnie z SPO - 8. art. 19, ust. 4 i 5 
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1166 z późn. zm.). 

Referat Gospodarki Komunalnej i Nieruchomości 

1. Monitorowanie sytuacji w rejonach zagrożonych; 
2. Współudział w opiniowaniu wniosków dotyczących odbudowy zniszczonej infrastruktury oraz strat  
w rolnictwie. 

art. 2 i 19 ust.2  
pkt 1 i 6 
 

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1166 z późn. zm.) 

Referat ds. Inwestycji i Rozwoju 

Monitorowanie sytuacji na drogach, organizacja ruchu w rejonie zagrożenia. 
art. 2 i 19 ust.2  
pkt 1 i 6 

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1166 z późn. zm.) 
 

 

INNE PODMIOTY 

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE 

Działania OSP podczas sytuacji kryzysowych - zgodnie z PZK –2. art.25 ust.1 
Ustawa z dnia 23 sierpnia 1991r. o ochronie                  
przeciwpożarowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 191 z późn. zm.). 

 

UWAGA: W przypadku wystąpienia innych zagrożeń – POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z PRZYJĘTYMI PROCEDURAMI REAGOWANIA KRYZYSOWEGO 
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PRK - 12  -  Postępowanie podczas zagrożenia wystąpieniem lub wystąpienia organizmu szkodliwego 
 

Zadania 
Uprawnienia 
wynikające                            

z przepisów prawa 

 
Podstawa prawna 

 

URZĄD GMINY STRZELECZKI 

Wójt Gminy Strzeleczki 

1. Uruchomienie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego  -  SPO - 8. art. 19, pkt. 4 i 5 
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1166 ze zm.). 

2. Kierowanie realizacją zadań ujętych w Gminnym Planie Zarządzania Kryzysowego. art. 19, ust. 2 pkt 1 

3. Wnioskowanie do Wojewody Opolskiego o wsparcie działań oddziałami i pododdziałami Sił 
Zbrojnych RP  -  zgodnie SPO - 21.    

art. 19, ust. 1 
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1166 z późn. zm.). 

4. Złożenie wniosku do Wojewody Opolskiego o wprowadzenie na obszarze gminy stanu klęski 
żywiołowej  -  zgodnie z SPO - 23. 

art. 5, ust. 1, art. 7   
Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej 
(Dz. U. 2013 r., poz. 333). 

5. Realizacja rozporządzeń i poleceń Wojewody Opolskiego  w sprawie wprowadzenia czasowych  
ograniczeń na obszarze zagrożenia, w tym praw człowieka i obywatela - zgodnie z SPO – 18.   

art. 23 
Ustawa z dnia 21 czerwca 2002  r. o stanie wyjątkowym (Dz. U. 
z 2014 r. poz. 1191 z późn. zm.). 

A PONADTO, W PRZYPADKU WPROWADZENIA STANU KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ - REALIZACJA NW. ZADAŃ: 

1.  Realizacja rozporządzeń i poleceń Wojewody Opolskiego wydanych na okoliczność  
     wprowadzenia stanu klęski żywiołowej oraz realizacja zadań należących do właściwości  
     Urzędu Gminy  -  zgodnie z SPO - 24    

art. 7 

Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej 
(Dz. U. 2013 r., poz. 333). 2.  Wprowadzenie świadczeń rzeczowych i osobistych  -  zgodnie z SPO - 17   art. 22 

3.  Realizacja rozporządzeń i poleceń Wojewody Opolskiego w sprawie wprowadzenia czasowych  
     ograniczeń na obszarze zagrożenia, w tym praw człowieka i obywatela - zgodnie z SPO - 18   

art. 20 i 21 

4. Wyrównywanie strat majątkowych wynikających z ograniczenia wolności w czasie stanu 
    nadzwyczajnego oraz praw człowieka i obywatela  -  zgodnie z SPO – 13 

art. 4 i 5  

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). 

5. Przyznawanie odszkodowań za poniesione straty w związku z udziałem w zorganizowanej akcji  
    społecznej  -  zgodnie z SPO - 14 

§ 2 i 3   

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). 
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Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego 

1. Działanie GCZK w przypadku różnych zdarzeń -  zgodnie z SPO - 9I. 

art. 19, ust. 4 
art. 20, ust. 2  

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1166  z późn. zm.). 

2. Organizowanie punktu informacyjnego dla mieszkańców gminy  -  zgodnie z SPO -1. 

3. Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty aktów prawnych 
wydanych przez Wójta Gminy i Wojewodę Opolskiego w sprawie sytuacji noszącej znamiona 
sytuacji kryzysowej - zgodnie z SPO - 4. 

Referat Organizacyjny i Spraw Obronnych 

Informowani ludności o zagrożeniach zgodnie z -  SPO – 3. 
art. 14, ust. 6 
art. 20, ust. 1 i 2 

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 
(Dz. U. z 2013, poz. 1166 z późn. zm.). 

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego 

Prowadzenie działań przez Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego -  zgodnie z SPO - 8. art. 19, ust. 4 i 5 
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1166 z późn. zm.). 

Referat Gospodarki Komunalnej i Nieruchomości 

1. Monitorowanie sytuacji w rejonach zagrożonych. 
2. Współudział w opiniowaniu wniosków dotyczących strat w rolnictwie. 

art. 2 i 19 ust.2  
pkt 1 i 6 
 

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1166 z późn. zm.) 

Referat ds. Inwestycji i Rozwoju 

Monitorowanie sytuacji na drogach, organizacja ruchu w rejonie zagrożenia. 
art. 2 i 19 ust.2  
pkt 1 i 6 

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1166 z późn. zm.) 

 

INNE PODMIOTY 

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE 

Działania OSP podczas sytuacji kryzysowych - zgodnie z PZK –2. art.25 ust.1 
Ustawa z dnia 23 sierpnia 1991r. o ochronie                  
przeciwpożarowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 191 z późn. zm.). 

 

UWAGA: W przypadku wystąpienia innych zagrożeń – POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z PRZYJĘTYMI PROCEDURAMI REAGOWANIA KRYZYSOWEGO 
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PRK – 13 - Postępowanie podczas zagrożenia terrorystycznego. 
 

Zadania 
Uprawnienia 
wynikające                            

z przepisów prawa 

 
Podstawa prawna 

 

URZĄD GMINY STRZELECZKI 

Wójt Gminy Strzeleczki 

1. Uruchomienie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego  -  SPO - 8. art. 19, pkt. 4 i 5 
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1166 ze zm.). 

2. Kierowanie realizacją zadań ujętych w Gminnym Planie Zarządzania Kryzysowego. art. 19, ust. 2 pkt 1 

3. Wnioskowanie do Wojewody Opolskiego o wsparcie działań oddziałami i pododdziałami Sił  
Zbrojnych RP  -  zgodnie SPO - 21.    

art. 19, ust. 1 
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1166 z późn. zm.). 

4. Złożenie wniosku do Wojewody Opolskiego o wprowadzenie na obszarze gminy stanu klęski 
żywiołowej  -  zgodnie z SPO - 23. 

art. 5, ust. 1, art. 7   
Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. 
U. 2013 r., poz. 333). 

5. Realizacja rozporządzeń i poleceń Wojewody Opolskiego  w sprawie wprowadzenia czasowych 
ograniczeń na obszarze zagrożenia, w tym praw człowieka i obywatela - zgodnie z SPO – 18.   

ar. 23 
Ustawa z dnia 21 czerwca 2002  r. o stanie wyjątkowym (Dz. U. 
z 2014 r. poz. 1191 z późn. zm.). 

A PONADTO, W PRZYPADKU WPROWADZENIA STANU KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ - REALIZACJA NW. ZADAŃ: 

1.  Realizacja rozporządzeń i poleceń Wojewody Opolskiego wydanych na okoliczność  
     wprowadzenia stanu klęski żywiołowej oraz realizacja zadań należących do właściwości  
     Urzędu Gminy  -  zgodnie z SPO - 24    

art. 7 
Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. 
U. 2013 r., poz. 333). 

2.  Wprowadzenie świadczeń rzeczowych i osobistych  -  zgodnie z SPO - 17   art. 22 

3.  Realizacja rozporządzeń i poleceń Wojewody Opolskiego w sprawie wprowadzenia czasowych  
     ograniczeń na obszarze zagrożenia, w tym praw człowieka i obywatela - zgodnie z SPO - 18   

art. 20 i 21 
Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. 
U. 2013 r., poz. 333). 

W PRZYPADKU ATAKU TERRORYSTYCZNEGO, W WYNIKU KTÓREGO ZAISTNIEJE ZAGROZENIE POWODZIĄ. 

Ogłaszanie stanu pogotowia oraz alarmu przeciwpowodziowego  -  ich odwoływanie z chwilą ustania 
zagrożenia. 

art. 31a 
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 
2016 r. poz. 446.). 
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W PRZYPADKU ATAKU TERRORYSTYCZNEGO, W WYNIKU KTÓREGO ZAISTNIEJE ZAGROZENIE RADIACYJNE. 

Realizacja rozporządzeń i poleceń Wojewody Opolskiego wydanych na okoliczność likwidacji 
zagrożenia i usuwania skutków zdarzenia radiacyjnego we współdziałaniu ze służbami Inspekcji 
Sanitarnej.  

art. 19 ust. 2 pkt 1 
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1166 z póź. zm.). 

art. 91a 
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe 
(tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1512 z póź. zm.). 

W PRZYPADKU ATAKU TERRORYSTYCZNEGO, W WYNIKU KTÓREGO ZAISTNIEJE ZAGROZENIE EPIDEMICZNE I EPIDEMIA. 

1. Realizacja rozporządzeń i poleceń wynikających z Wojewódzkiego planu działania na wypadek  
    Epidemii oraz aktualizacja danych do planu. 

art. 44 ust 5 

Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu 
zakażeń  i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z2013 r. poz. 947 z 
późn. zm.).  

2. Realizacja obowiązkowych szczepień podczas stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii. 

art.46 

3. Uruchomienie miejsc kwarantanny i izolatoriów wraz z zabezpieczeniem logistycznym. 

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego 

1. Działanie Centrum po otrzymaniu informacji o zamachu terrorystycznym – zgodnie z SPO – 9G. 

art. 19, ust. 4 
art. 20, ust. 2  

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1166  z późn. zm.). 

2. Organizowanie punktu informacyjnego dla mieszkańców gminy  -  zgodnie z SPO - 1. 

3. Informowanie mieszkańców gminy o zagrożeniach  -  zgodnie z SPO - 3. 

4. Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty aktów prawnych 
wydanych przez Wójta Gminy Strzeleczki  -  zgodnie z SPO - 4. 

5. Ostrzeganie i alarmowanie o zagrożeniach powodowanych przez zjawiska hydrometeorologiczne 

-  zgodnie z SPO - 6. 

6. Ostrzeganie i alarmowanie mieszkańców gminy  -  zgodnie z SPO – 7. 

7. Koordynacja udzielania pomocy humanitarnej. 
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Referat Organizacyjny i Spraw Obronnych 

1. Dysponowanie sprzętu z magazynu OC oraz magazynu przeciwpowodziowego do  

      prowadzonych działań ratowniczych  -  zgodnie z SPO - 11. art. 14, ust. 6 
art. 19, ust. 2 

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 
(Dz. U. z 2013, poz. 1166 z późn. zm.). 

2. Prowadzenia ewakuacji mieszkańców gminy  -  zgodnie z SPO - 22 oraz  
      zgodnie z „Planem ewakuacji (przyjęcia) ludności II stopnia gminy ”. 

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego 

Prowadzenie działań przez Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego -  zgodnie z SPO - 8. art. 19, ust. 4 i 5 
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1166 z późn. zm.). 

Referat Finansowo-Księgowy 

Współudział w finansowym wspieraniu programów pomocy społecznej. 
art. 2, 7 ust 14 i 15, 
18 ust 1 pkt 4 

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  
   Dz. U. z 2015 r.,  poz. 163 z późn. zm.). 

Referat Gospodarki Komunalnej i Nieruchomości 

1. Ocenianie i dokumentowanie szkód - weryfikacja strat spowodowanych klęską żywiołową  

    -  zgodnie z SPO - 12.   
2. Współudział w opiniowaniu wniosków dotyczących odbudowy zniszczonej infrastruktury oraz strat 
   w rolnictwie. 

art. 2 i 19 ust.2 pkt 1 i 6 
 
 

 

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1166 z późn. zm.) 

Referat ds. Inwestycji i Rozwoju 

1. Monitorowanie sytuacji na drogach.  
2. Współudział w ocenianiu i dokumentowaniu szkód - weryfikacja strat spowodowanych klęską 
żywiołową -  zgodnie z SPO - 12.   

art. 2 i 19 ust.2 pkt 1 i 6 
 

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1166 z późn. zm.) 

Samodzielne Stanowisko ds. Profilaktyki Alkoholowej 

Koordynowanie działań związanych z udzielaniem pomocy osobom poszkodowanym, w tym pomocy 
psychologicznej. 

 
art. 2 , 7 i 18 

 

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  
   Dz. U. z 2015 r.,  poz. 163 z późn. zm.). 

 

INNE PODMIOTY 

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE 

Działania OSP podczas sytuacji kryzysowych - zgodnie z PZK –2. 
art.25 ust.1 
 

Ustawa z dnia 23 sierpnia 1991r. o ochronie                  
przeciwpożarowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 191 z późn. zm.). 
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

Koordynowanie zadań związanych z udzielaniem pomocy osobom poszkodowanym w tym  
przyznawanie i wypłacanie zasiłków finansowych. 

 
art. 2, 7 ust 14 i 15, 18 
ust 1 pkt 4      

 
    
 

 
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  

   Dz. U. z 2015 r.,  poz. 163 z późn. zm.). 
 

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół 

Ograniczenie lub zawieszenie działalności edukacyjnej poprzez zawieszenie zajęć dydaktycznych 
 -  zgodnie z  SPO - 37.   

§ 18   

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu  
z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny w publicznych i  niepublicznych szkołach              
i placówkach (Dz. U. z 2003 r. nr 6, poz. 69) 

 

UWAGA: W przypadku wystąpienia innych zagrożeń – POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z PRZYJĘTYMI PROCEDURAMI REAGOWANIA KRYZYSOWEGO 
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JEŻELI W WYNIKU ATAKU TERRORYSYCZNEGO ZAISTNIEJE ZAGROZENIE  (…)  -  TO NALEŻY POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z  (…) JAK NIZEJ: 

POWODZIE   PRK - 1. 

UPRAWNIENIA I PODSTAWY PRAWNE WYMIENIONE SĄ  
W POSZCZEGÓŁNYCH PROCEDURACH REAGOWANIA 

KRYZYSOWEGO. 

POŻARY PRK - 2. 

SKAŻENIA CHEMICZNO - EKOLOGICZNE. PRK - 6. 

ZDARZENIA RADIACYJNE PRK - 7. 

ZAGROZENIE EPIDEMICZNE I EPIDEMIA PRK - 8. 

ZAKŁÓCENIA W DOSTAWIE ENERGII PRK - 9.1. 

ZAKŁÓCENIA W DOSTAWIE GAZU PRK - 9.3. 

ZAKŁÓCENIA W DOSTAWIE WODY PRK - 9.5. 

KATASTROFY BUDOWLANE PRK - 10.1. 

KATASTROFY DROGOWE PRK - 10.2. 

KATASTROFY KOLEJOWE PRK - 10.3. 

ZAGROZENIE WYSTĄPIENIA LUB WYSTAPIENIE CHOROBY ZWIERZĄT PRK - 11. 

ZAGROZENIE WYSTĄPIENIA LUB WYSTAPIENIE CHOROBY ROŚLIN PRK - 12. 

AWARIE SIECI TELEINFORMARYCZNYCH PRK - 14. 
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PRK - 14  -  Postępowanie podczas awarii sieci teleinformatycznych. 
 

Zadania 
Uprawnienia 
wynikające                            

z przepisów prawa 

 
Podstawa prawna 

 

URZĄD GMINY STRZELECZKI 

Wójt Gminy Strzeleczki 

1. Uruchomienie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego  -  SPO - 8. art. 19, pkt. 4 i 5 
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1166 ze zm.). 

2. Kierowanie realizacją zadań ujętych w Gminnym Planie Zarządzania Kryzysowego. art. 19, ust. 2 pkt 1 

3. Wnioskowanie do Wojewody Opolskiego o wsparcie działań oddziałami i pododdziałami Sił 
Zbrojnych RP  -  zgodnie SPO - 21.    

art. 19, ust. 1 
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1166 z późn. zm.). 

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego 

1. Działanie GCZK w przypadku różnych zdarzeń – zgodnie z SPO – 9l. 

art. 19, ust. 4 
art. 20, ust. 2  

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1166  z późn. zm.). 

2. Organizowanie punktu informacyjnego dla mieszkańców gminy  -  zgodnie z SPO -1. 

3. Opracowywanie i przekazywanie komunikatów oraz ostrzeżeń dla mieszkańców terenów 
pozbawionych dostępu do sieci teleinformatycznych - zgodnie z SPO - 7. 

Referat Organizacyjny i Spraw Obronnych 

Działanie referatu na wypadek awarii sieci teleinformatycznej w urzędzie gminy zgodnie z – PZK 6. art. 19 
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 
(Dz. U. z 2013, poz. 1166 z późn. zm.). 

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego 

Prowadzenie działań przez Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego -  zgodnie z SPO - 8. art. 19, ust. 4 i 5 
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1166 z późn. zm.). 

 

INNE PODMIOTY 

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE 

Działania OSP podczas sytuacji kryzysowych - zgodnie z PZK –2. art.25 ust.1 
Ustawa z dnia 23 sierpnia 1991r. o ochronie                  
przeciwpożarowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 191 z późn. zm.). 

 

UWAGA: W przypadku wystąpienia innych zagrożeń – POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z PRZYJĘTYMI PROCEDURAMI REAGOWANIA KRYZYSOWEGO 
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PRK - 15  -  Postępowanie podczas strajków, zamieszek i demonstracji. 
 

Zadania 
Uprawnienia 
wynikające                            

z przepisów prawa 

 
Podstawa prawna 

 

URZĄD GMINY STRZELECZKI 

Wójt Gminy Strzeleczki 

1. Uruchomienie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego  -  SPO - 8. art. 19, pkt. 4 i 5 
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1166 ze zm.). 

2. Kierowanie realizacją zadań ujętych w Gminnym Planie Zarządzania Kryzysowego. art. 19, ust. 2 pkt 1 

3. Wnioskowanie do Wojewody Opolskiego o wsparcie działań oddziałami i pododdziałami Sił 
Zbrojnych RP  -  zgodnie SPO - 21.    

art. 19, ust. 1 
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1166 z późn. zm.). 

4. Realizacja rozporządzeń i poleceń Wojewody Opolskiego  w sprawie wprowadzenia czasowych  
     ograniczeń na obszarze zagrożenia, w tym praw człowieka i obywatela - zgodnie z SPO – 18.  

art. 23 
Ustawa z dnia 21 czerwca 2002  r. o stanie wyjątkowym (Dz. U. 
z 2014 r. poz. 1191 z późn. zm.). 

A PONADTO, W PRZYPADKU WPROWADZENIA WYJATKOWEGO - REALIZACJA NW. ZADAŃ: 

1.  Realizacja rozporządzeń i poleceń Wojewody Opolskiego wydanych na okoliczność  
     wprowadzenia stanu wyjątkowego oraz realizacja zadań należących do właściwości  
     Urzędu Gminy  -  zgodnie z SPO - 24    

art. 9 ust. 2 

Ustawa z dnia 21 czerwca 2002  r. o stanie wyjątkowym (Dz. 
U. z 2014 r. poz. 1191 z późn. zm.). 2.  Realizacja rozporządzeń i poleceń Wojewody Opolskiego w sprawie wprowadzenia czasowych  

     ograniczeń na obszarze zagrożenia, w tym praw człowieka i obywatela - zgodnie z SPO - 18   
art. 15, 21, 22 

3.  Realizacja czynności technicznych niezbędnych do prowadzenia cenzury i kontroli wynikająca 
     z faktu wprowadzenia cenzury przez Wojewodę Opolskiego  -  zgodnie z SPO - 39   

art. 20 ust. 2 

4. Wyrównywanie strat majątkowych wynikających z ograniczenia wolności w czasie stanu 
    nadzwyczajnego oraz praw człowieka i obywatela  -  zgodnie z SPO - 13. 

art. 4 i 5  

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). 

5. Przyznawanie odszkodowań za poniesione straty w związku z udziałem w zorganizowanej akcji  
    społecznej  -  zgodnie z SPO - 14 

§ 2 i 3   

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). 
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Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego 

1. Działanie GCZK w przypadku różnych zdarzeń  -  zgodnie z SPO - 9I. 

art. 19, ust. 4 
art. 20, ust. 2  

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1166  z późn. zm.). 

2. Organizowanie punktu informacyjnego dla mieszkańców gminy  -  zgodnie z SPO -1. 

3. Informowanie mieszkańców gminy o zaistniałych zagrożeniach  -  zgodnie z SPO -3. 

4. Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty aktów prawnych 
wydanych przez Wójta Gminy i Wojewodę Opolskiego w sprawie sytuacji noszącej znamiona 
sytuacji kryzysowej - zgodnie z SPO - 4. 

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego 

Prowadzenie działań przez Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego -  zgodnie z SPO - 8. art. 19, ust. 4 i 5 
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1166 z późn. zm.). 

Referat ds. Inwestycji i Rozwoju 

Monitorowanie sytuacji na drogach. 
art. 2 i 19 ust.2  
pkt 1 i 6 
 

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1166 z późn. zm.) 
 

Samodzielne Stanowisko ds. Profilaktyki Alkoholowej 

Koordynowanie działań związanych z udzielaniem pomocy osobom poszkodowanym, w tym 
pomocy psychologicznej. 

 
art. 2 , 7 i 18 

 

   Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  
   (Dz. U. z 2015 r.,  poz. 163 z późn. zm.). 

 

INNE PODMIOTY 

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE 

Działania OSP podczas sytuacji kryzysowych - zgodnie z PZK –2. art.25 ust.1 
Ustawa z dnia 23 sierpnia 1991r. o ochronie                  
przeciwpożarowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 191 z późn. zm.). 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

Koordynowanie zadań związanych z udzielaniem pomocy osobom poszkodowanym w tym  
przyznawanie i wypłacanie zasiłków finansowych. 

art. 2, 7 ust 14 i 15, 18 
ust 1 pkt 4  

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  
   (Dz. U. z 2015 r.,  poz. 163 z późn. zm.). 

 

UWAGA: W przypadku wystąpienia innych zagrożeń – POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z PRZYJĘTYMI PROCEDURAMI REAGOWANIA KRYZYSOWEGO 
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4. Standardowe Procedury Operacyjne.
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WYKAZ 

standardowych procedur operacyjnych (SPO) 
 

 

Numer              
procedury 

Nazwa procedury Strona 

SPO – 1 Organizowanie punktu informacyjnego dla ludności. 145 

SPO – 2 Przekazywanie ludności informacji wyprzedzającej o zdarzeniu radiacyjnym. 147 

SPO – 3 Informowanie ludności o zagrożeniach. 150 

SPO – 4 Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty aktów prawnych. 153 

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

155 

SPO – 6 Ostrzeganie i alarmowanie o zagrożeniach wynikających ze zjawisk hydrometeorologicznych. 157 

SPO – 7 Ostrzeganie i alarmowanie ludności. 160 

SPO – 8 Uruchamianie i działanie zespołu zarządzania kryzysowego. 163 

SPO – 9 Działanie Centrum Zarządzania Kryzysowego. 166 

SPO – 10 Działanie wojewódzkiej drużyny wykrywania zagrożeń radiacyjnych. 168 

SPO – 11 Wykorzystywanie sprzętu z magazynu OC oraz magazynu przeciwpowodziowego. 169 

SPO – 12 Ocenianie i dokumentowanie szkód. 171 

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

173 

SPO – 14 Przyznawanie odszkodowań za poniesione straty w związku z udziałem w zorganizowanej akcji społecznej. 175 

SPO – 15 Refundowanie kosztów świadczeń zdrowotnych udzielanych w związku ze zwalczaniem epidemii. 176 

SPO – 16 Wprowadzanie działań interwencyjnych po zdarzeniu radiacyjnym. 177 
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SPO – 17 Wprowadzanie świadczeń rzeczowych i osobistych. 180 

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

182 

SPO – 19 Pozyskiwanie osadzonych w zakładach karnych. 183 

SPO – 20 Koordynowanie działań wolontariatu podczas prognozowanego zagrożenia i jego wystąpienia. 184 

SPO – 21 Wsparcie działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych. 186 

SPO – 22 Wsparcie ewakuacji dla jednostek samorządu terytorialnego. 189 

SPO – 23 Wnioskowanie o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej. 190 

SPO – 24 Wydanie rozporządzenia wojewody, w przypadku wprowadzenia stanu wyjątkowego tylko na obszarze województwa. 192 

SPO – 25 Ogłaszanie przez wojewodę stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii. 193 

SPO – 26 Wprowadzanie obowiązkowych szczepień podczas stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego. 194 

SPO – 27 Uruchamianie miejsc kwarantanny i izolacji wraz z zabezpieczeniem logistycznym. 196 

SPO – 28 Podwyższanie stanu gotowości szpitali. 197 

SPO – 29 Koordynowanie działań jednostek systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego w sytuacjach kryzysowych. 198 

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

199 

SPO – 31 Opracowanie wniosku do ministra gospodarki w sprawie zwiększenia dostaw paliwa – zmniejszenia zapasów. 200 

SPO – 32 Wydawanie upoważnień do zakupy paliw i nadzorowanie ich dystrybucji. 201 

SPO – 33 Udzielanie pomocy turystom w powrocie do kraju. 202 

SPO – 34 Zawieszanie organów jednostek samorządu terytorialnego i wyznaczanie pełnomocnika do kierowania działaniami. 203 

SPO – 35 Kontrolowanie funkcjonowania administracji rządowej i samorządowej w stanie wyjątkowym. 204 

SPO – 36 Zawieszanie organów jednostek samorządu terytorialnego i wyznaczanie komisarza rządowego. 205 
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SPO – 37 Wdrożenie rozporządzenia odnośnie ograniczania działalności edukacyjnej. 206 

SPO – 38 Postępowanie i wydawanie decyzji w sprawach odosobnienia osób. 208 

SPO – 39 Wprowadzanie cenzury. 209 

SPO – 40 Realizowanie usług pocztowych na obszarach objętych zagrożeniem. 210 

SPO – 41 Uruchamianie zastępczych miejsc szpitalnych. 211 

SPO – 42  Wprowadzenie, zmiana i odwołanie stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP 212 
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SPO - 1 

Rodzaj 
dokumentu 

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA Data 13-12-2016 

Nazwa 
dokumentu 

 
ORGANIZOWANIE PUNKTU INFORMACYJNEGO DLA LUDNOŚCI 

 

Podmiot 
opracowujący 

Referat 
Organizacyjny  

i Spraw 
Obronnych 

 
 
 
I.      Cel procedury 

Określenie sposobu organizowania punktu informacyjnego. 
 
 
II.      Lider/ Uczestnicy procedury 

Wójt /GCZK, wyznaczeni pracownicy Urzędu Gminy, Sekretarz Gminy 
 
 
III.     Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 
 
 

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury 

Powstanie zdarzenia 
wymagającego 
zorganizowania punktu 
informacyjnego dla 
ludności. 

Zakończenie pracy 
punktu 
informacyjnego. 

 
 Art. 19, ust. 2, pkt 1  ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 

(Dz.U.2013 r. poz. 1166). 
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IV. Opis postępowania   
  

Przedsięwzięcia Wykonawcy 

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

Wójt 

2. Uruchomienie punktu informacyjnego w czasie 1 godziny, 

GCZK 
Sekretarz Gminy 

3. Powiadomienie wyznaczonych pracowników urzędu, 

4. Przekazanie informacji o uruchomieniu punktu kontaktowego do mediów. 

5. Przekazanie informacji osobom obsługującym punkt informacyjny dla ludności. 

6. Nadzorowanie pracy punktu informacyjnego.  

7. Ciągłe zbieranie informacji niezbędnych do informowania ludności o liczbie poszkodowanych, zasadach 
zachowania się w rejonie zdarzenia i innych informacji stosownych do powstałego zdarzenia. 

Wójt 

8. Podjęcie decyzji o zakończeniu pracy punktu informacyjnego. Wójt 
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SPO - 2 

Rodzaj 
dokumentu 

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA Data 13-12-2016 

Nazwa 
dokumentu 

 
PRZEKAZYWANIE LUDNOŚCI INFORMACJI WYPRZEDZAJĄCEJ                    

O ZDARZENIU RADIACYJNYM 
 

Podmiot 
opracowujący 

Referat 
Organizacyjny  

i Spraw 
Obronnych 

 
I. Cel procedury: 
 

 Przekazanie informacji wyprzedzającej o zdarzeniu radiacyjnym  
 
II. Lider/Uczestnicy procedur: 
 

 Wójt /Sekretarz Gminy, Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego we współpracy z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym. 
 

 
III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury  
 
 

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury 

Podjęcie informacji            
o możliwości 
wystąpienia zdarzenia 
radiacyjnego 

Poinformowanie 
mieszkańców o zasadach 
postępowania na wypadek  
możliwości wystąpienia 
zdarzenia radiacyjnego 

 Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (Dz. U. z 2014 r., poz. 1512  
z późn. zm.). 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie informacji 
wyprzedzającej dla ludności na wypadek zdarzeń radiacyjnych (Dz. U. z 2004 r.  
Nr 102 poz. 1065). 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie warunków  
i sposobu przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby 
obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2012 r. poz. 
741). 
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Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury 

  

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia 
podmiotów właściwych w sprawach kontroli po zdarzeniu radiacyjnym żywności  
i środków żywienia zwierząt na zgodność z maksymalnymi dopuszczalnymi 
poziomami skażeń promieniotwórczych (Dz. U. nr 98, poz. 988). 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów 
wykrywania skażeń i właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 r. poz. 
96). 

 
 
IV. Opis postępowania    
 
 

Przedsięwzięcia Wykonawcy 

1. Przyjęcie rozporządzenia wojewody zawierającego informację wyprzedzającą o zdarzeniu radiacyjnym. 
Wójt  

Gminne Centrum             
Zarządzania Kryzysowego 2. Przekazanie rozporządzenia wojewody sołtysom, gminnym jednostkom organizacyjnym oraz 

jednostkom OSP celem przekazania ludności na terenach zagrożonych (poprzez urządzenia  
nagłaśniające na pojazdach). 

3. Umieszczenie treści rozporządzenia  na stronie internetowej Urzędu Gminy 
Gminnego Centrum          

Zarządzania Kryzysowego 
Sekretarz Gminy 

4. Wydrukowanie treści rozporządzenia w formie ulotek i dystrybuowanie w strefach zagrożonych poprzez  
wyznaczone osoby. 

Gminne Centrum             
Zarządzania Kryzysowego 

 

 

 



149 

 

 

Przedsięwzięcia Wykonawcy 

5. Przekazanie rozporządzenia Wojewody do środków lokalnego przekazu (ustawowy obowiązek jego 
bezpłatnego opublikowania). 

Gminne Centrum             
Zarządzania Kryzysowego 

Sekretarz Gminy 

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

Gminne Centrum             
Zarządzania Kryzysowego 
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SPO - 3 

Rodzaj 
dokumentu 

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA Data 13-12-2016 

Nazwa 
dokumentu 

 
INFORMOWANIE LUDNOŚCI O ZAGROŻENIACH 

 

Podmiot 
opracowujący 

Referat 
Organizacyjny  

i Spraw 
Obronnych 

 
I.      Cel procedury 

 Określenie sposobu przekazywania informacji dla ludności w sytuacjach kryzysowych lub w sytuacjach możliwości ich wystąpienia. 
 
II. Lider/Uczestnicy procedur: 
 

Wójt - Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego, Kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Obronnych, Gminny Komendant OSP, 
Komendant Powiatowy PSP.  

III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury  
 

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury 

Powzięcie informacji         
o zdarzeniu lub 
czynnikach 
wskazujących na 
możliwość wystąpienia 
sytuacji noszącej 
znamiona sytuacji 
kryzysowej. 

Pełne i rzetelne informowanie 
mieszkańców gminy   
o prowadzonych działaniach 
w celu likwidacji skutków 
zdarzenia lub ich 
minimalizacji. 

 Art. 19, ust. 2, pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. 2013r. poz. 1166 z późn. zm.); 

 § 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  
2 grudnia 2015 r.  w sprawie szczegółowego zakresu informacji wymaganych do 
podania do publicznej wiadomości przez właściwe organy Państwowej Straży 
Pożarnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2145). 
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IV. Opis postępowania    
 
 

Przedsięwzięcia Wykonawcy 

1. Monitorowanie, analizowanie i prognozowanie bezpieczeństwa ludności i środowiska naturalnego 
poprzez wymianę informacji z PCZK. 

 
GCZK, 

Kierownik Referatu 
Organizacyjnego i Spraw 

Obronnych  
2. Przyjęcie, weryfikacja i przygotowanie informacji. 

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

 przekazywanie informacji do mediów przez Sekretarza Gminy, 

 umieszczanie informacji na stronie internetowej Urzędu Gminy Strzeleczki, 

 ulotki i obwieszczenia. 

 uruchomienie syren alarmowych jednostek OSP z terenu gminy. 

GCZK, 
Sekretarz Gminy, 

Kierownik Referatu 
Organizacyjnego i Spraw 

Obronnych 

4. Na polecenie Wójta zorganizowanie punktu informacyjnego dla ludności, w tym uruchomienie infolinii – 
zgodnie z SPO – 1. 

GCZK 

5. Przekazanie informacji do powiatowego centrum zarządzania kryzysowego. 

GCZK, 
Kierownik Referatu 

Organizacyjnego i Spraw 
Obronnych 
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Przedsięwzięcia Wykonawcy 

6. Podanie do publicznej wiadomości informacji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r.  w sprawie szczegółowego zakresu informacji 
wymaganych do podania do publicznej wiadomości przez właściwe organy Państwowej Straży 
Pożarnej w zakresie: 

 rejestru substancji niebezpiecznych znajdujących się na obszarze gminy, 

 zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku, których lokalizacja może zwiększyć  
prawdopodobieństwo wystąpienia awarii przemysłowej lub pogłębić jego skutki, 

 zatwierdzonych raportów o bezpieczeństwie lub ich zmianach, 

 przyjętych w zewnętrznych planach operacyjno - ratowniczych, 

 instrukcji o postępowaniu mieszkańców na wypadek wystąpienia awarii. 

Komendant Powiatowy PSP 
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SPO - 4 

Rodzaj 
dokumentu 

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA Data 13-12-2016 

Nazwa 
dokumentu 

 
PRZEKAZYWANIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI W SPOSÓB 

ZWYCZAJOWO PRZYJĘTY AKTÓW PRAWNYCH  
 

Podmiot 
opracowujący 

Referat 
Organizacyjny  

i Spraw 
Obronnych 

 
 
I.      Cel procedury 

  Określenie sposobu rozpowszechniania aktów prawnych. 
 
 
 
II.      Lider/ Uczestnicy procedury 

Wójt/ Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego, Sekretarz Gminy 
 
 
III.     Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 
 
 

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury 

 
Konieczność podania       
do publicznej wiadomości 
treści aktu prawnego. 

 

Przekazanie treści 
aktu prawnego do 
publicznej wiadomości. 

 art. 13, 14 i 23 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów 
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. 2015 r., poz. 1484  
z późn. zm). 
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IV. Opis postępowania   
  

Przedsięwzięcia Wykonawcy 

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

2. Przygotowanie do opublikowania aktów prawnych Prezydenta, Rady Ministrów i ministrów, Wojewody 
Opolskiego, (stosownie do zapisów w danym akcie prawnym): 

 powielanie odpowiedniej liczby egzemplarzy wydrukowanego aktu prawnego i rozesłanie do 
zainteresowanych, 

 umieszczanie na stronie internetowej UG, 

 przekazywanie pocztą elektroniczną do organów powiatowej administracji zespolonej                              
i niezespolonej, 

 przekazywanie informacji do redaktorów naczelnych mediów , 

 przeprowadzanie konferencji prasowej. 

GCZK, 
Sekretarz Gminy 

3. Przygotowanie do opublikowania aktów prawnych Wójta: 

 opublikowanie w  prasie 

 wydrukowanie obwieszczenia, 

 powielanie odpowiedniej liczby egzemplarzy i rozesłanie do zainteresowanych, 

 umieszczanie na stronie internetowej UG, 

 przekazywanie pocztą elektroniczną do organów powiatowej administracji zespolonej                              
i niezespolonej, 

 przekazywanie informacji do redaktorów naczelnych mediów, 

 przeprowadzanie konferencji prasowej. 

GCZK, 
Sekretarz Gminy 
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SPO - 5 

Rodzaj 
dokumentu 

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA Data 13-12-2016 

Nazwa 
dokumentu 

INFORMOWANIE O PRZEKROCZENIACH DOPUSZCZALNYCH                   
ALBO ALARMOWYCH POZIOMÓW SUBSTANCJI  

NIEBEZPIECZNYCH W POWIETRZU ALBO O MOŻLIWOŚCI 
 TAKICH PRZEKROCZEŃ 

Podmiot 
opracowujący 

Referat 
Organizacyjny  

i Spraw 
Obronnych 

 
 
I.      Cel procedury 

  Określenie sposobu informowania ludności i zainteresowanych podmiotów 
 
 
II.      Lider/ Uczestnicy procedury 

Wójt/Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego, Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Nieruchomości 
 
 
III.     Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 
 
 

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury 

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

Poinformowanie 
ludności                                 
i zainteresowanych 
podmiotów. 

 Art. 28 ust. 11 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. 
U. z 2013 r. poz. 686 z późn. zm.); 

 Art. 19 ust. 2, pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1166 z późn. zm.). 
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IV. Opis postępowania   
  

Przedsięwzięcia Wykonawcy 

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

 
Kierownik Referatu Gospodarki 
Komunalnej i Nieruchomości, 

GCZK. 

2. Podjęcie decyzji o niezwłocznym powiadomieniu mieszkańców gminy, podmiotów korzystających ze 
środowiska. 

 Wójt 

3. Powiadomienie ludności i podmiotów korzystających ze środowiska o zagrożeniu (przekazanie 
informacji otrzymanej z WIOŚ) – zgodnie z SPO – 3 Informacja powinna  w szczególności zawierać: 

1) datę, godzinę i obszar, na którym wystąpiło ryzyko przekroczenia albo przekroczenie oraz przyczyny 
tego stanu; 

2) prognozy zmian poziomów substancji w powietrzu łącznie z przyczynami tych zmian, obszaru, 
którego dotyczy oraz czasu trwania przekroczenia albo ryzyka jego wystąpienia; 

3) wskazanie grup ludności wrażliwych na przekroczenia oraz środki ostrożności, które mają być przez 
nie podjęte; 

4) informację o obowiązujących ograniczeniach i innych środkach zaradczych. 

Kierownik Referatu Gospodarki 
Komunalnej i Nieruchomości, 

GCZK,  
Sekretarz Gminy 

4. Podjęcie decyzji o uruchomieniu pracy punktu informacyjnego -SPO – 1. Wójt 

5. Przekazanie komunikatów odwołujących zagrożenia na podstawie informacji od WCZK. 
Kierownik Referatu Gospodarki 
Komunalnej i Nieruchomości, 

Sekretarz Gminy 
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SPO - 6 

Rodzaj 
dokumentu 

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA Data 13-12-2016 

Nazwa 
dokumentu 

 
OSTRZEGANIE I ALARMOWANIE O ZAGROŻENIACH 

WYNIKAJĄCYCH ZE ZJAWISK HYDROMETEOROLOGICZNYCH 
 

Podmiot 
opracowujący 

Referat 
Organizacyjny  

i Spraw 
Obronnych  

 

 

 

I.      Cel procedury 
 

 Określenie sposobu ostrzegania i alarmowania ludności o zjawiskach hydrometeorologicznych. 
 
II.      Lider/ Uczestnicy procedury 
 

Wójt/Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego, Kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Obronnych 
 
III.     Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 
 

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury 

Wystąpienie zagrożenia 
hydrometeorologicznego 
na obszarze miasta            
i gminy. 

  Ostrzeżenie, 
zaalarmowanie 
ludności,  
wprowadzenie 
pogotowia albo alarmu 
przeciwpowodziowego. 

 
 

 Art. 31a  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2013 r. 
poz. 594 z późn. zm.); 

 § 2, ust. 1, pkt 37 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 sierpnia 2007 r.  
w sprawie podmiotów, którym państwowa służba hydrologiczno-meteorologiczna  
i państwowa służba hydrogeologiczna są obowiązane przekazywać ostrzeżenia, 
prognozy, komunikaty i biuletyny oraz sposobu i częstotliwości ich przekazywania 
(Dz.U z 2007 r. Nr 158 poz. 1114 z późn. zm.). 

 Art. 19, ust. 2, pkt 1  ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym  
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1166 z późn. zm.). 
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IV. Opis postępowania   
  

Przedsięwzięcia Wykonawcy 

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

GCZK 
Kierownik Referatu  

Organizacyjnego i Spraw 
Obronnych 

2. Uzyskanie potwierdzenia otrzymanej informacji. 

3. Analiza informacji o zdarzeniu: 

 wstępna ocena rodzaju zagrożenia i możliwości jego rozwoju; 

 szacunkowe określenie zasięgu zdarzenia; 

 jakie mogą być następstwa zdarzenia. 

4. Ocena czy sytuacja wymaga zaalarmowania lub ostrzeżenia mieszkańców oraz powiadomienie 
Wójta Gminy. 

5. Dalsze postępowanie zgodnie z decyzją o ostrzeżeniu, alarmowaniu ludności lub wprowadzeniu 
pogotowia albo alarmu przeciwpowodziowego. 

6. Opracowanie i przekazanie informacji do sołtysów oraz jednostek organizacyjnych urzędu. 
Komunikat uwzględnia: 

 datę, godzinę i obszar, na którym wystąpiło lub może wystąpić zagrożenie; 

 informację o zalecanych sposobach zachowania się, ograniczeniach i innych środkach 
zaradczych; 

 umieszczenie informacji na stronie urzędu gminy. 

GCZK 
Kierownik Referatu  

Organizacyjnego i Spraw 
Obronnych 
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Przedsięwzięcia Wykonawcy 

7. Sprawdzanie, czy informacja o wprowadzeniu pogotowia lub alarmu przeciwpowodziowego doszła 
do adresatów. 

GCZK, 
Kierownik Referatu  

Organizacyjnego i Spraw 
Obronnych 

8. Po ustaniu zagrożenia podjęcie decyzji o odwołaniu: 

 pogotowia lub alarmu przeciwpowodziowego; 

 innych zagrożeń meteorologicznych. 

GCZK, 
Kierownik Referatu  

Organizacyjnego i Spraw 
Obronnych 

9. Odwołanie zagrożenia, stanu pogotowia lub alarmu przeciwpowodziowego. 
GCZK Kierownik, 

Referatu Organizacyjnego i Spraw 
Obronnych 
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SPO - 7 

Rodzaj 
dokumentu 

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA Data 13-12-2016 

Nazwa 
dokumentu 

 
OSTRZEGANIE I ALARMOWANIE LUDNOŚCI 

 

Podmiot 
opracowujący 

Referat 
Organizacyjny  

i Spraw 
Obronnych 

 
 
I.      Cel procedury 

           Określenie sposobu przekazywania informacji dla ludności w sytuacjach kryzysowych lub w sytuacjach możliwości ich wystąpienia 
 
 
II.      Lider/ Uczestnicy procedury 

Wójt/Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego, Sekretarz Gminy 
 
 
III.     Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 
 

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury 

Potrzeba przekazania 
informacji dla mieszkańców 
miasta i gminy w związku                  
z zaistnieniem                     
lub możliwością zaistnienia 
zagrożenia. 

Ostrzeżenie lub 
zaalarmowanie 
mieszkańców miasta       
i gminy. 

 art. 19, ust. 2, pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym    
(Dz. U. z 2013 r. nr 1166 z późn. zm.); 

 § 3, pkt 6 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. z 2002 r., nr 96 poz. 850); 

 § 3 i 4, pkt 1. lit. d)  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 07 stycznia 2013r.                
w sprawie systemów wykrywania skażeń i właściwości organów w tych sprawach (Dz. 
U. z 2013r. poz. 96). 

 
 



161 

 

IV. Opis postępowania. 
 
 

Przedsięwzięcia Wykonawcy 

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. 

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

2. Ostrzeganie: 

 otrzymanie informacji o możliwości wystąpienia zdarzenia zagrażającego życiu i zdrowiu ludności 
lub środowisku oraz jej analiza i potwierdzenie; 

 sprawdzenie gminnego systemu wczesnego ostrzegania; 

 przekazanie informacji o konieczności ostrzeżenia mieszkańców gminy Wójtowi  za pośrednictwem 
Kierownika Referatu Organizacyjnego i Spraw Obronnych 

 podjęcie decyzji przez Wójta o ostrzeganiu mieszkańców; 

 przygotowanie komunikatów ostrzegawczych; 

 ostrzeganie mieszkańców oraz podawanie zasad postępowania w danej sytuacji. 

GCZK,  
Kierownik Referatu 

Organizacyjnego i Spraw 
Obronnych 
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Przedsięwzięcia Wykonawcy 

3. Alarmowanie: 

 otrzymanie informacji o zdarzeniu zagrażającym życiu i zdrowiu ludności lub środowisku, jej analiza 
oraz potwierdzenie; 

 przekazanie informacji Wójtowi i GCZK; 

 podjęcie decyzji o zaalarmowaniu mieszkańców gminy; 

 powiadomienie mieszkańców możliwym zagrożeniu oraz przekazanie zasad postępowania; 

 przekazanie komunikatu o odwołaniu zagrożenia. 

GCZK,  
Kierownik Referatu 

Organizacyjnego i Spraw 
Obronnych 
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SPO - 8 

Rodzaj 
dokumentu 

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA Data 13-12-2016 

Nazwa 
dokumentu 

 
URUCHAMIANIE I DZIAŁANIE 

ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 
 

Podmiot 
opracowujący 

Referat 
Organizacyjny  

i Spraw 
Obronnych 

 
 
I.      Cel procedury 

         Określenie sposobu organizacji pracy i działania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (GZZK) w czasie wystąpienia sytuacji kryzysowych. 
 
 
II.      Lider/ Uczestnicy procedury 

Wójt/ GZZK, GCZK, Sekretarz Gminy 
 
 
III.     Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 
 

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury 

Powstanie zdarzenia 
wymagającego 
uruchomienia GZZK. 

Zlikwidowanie 
zagrożenia i jego 
skutków. 

 Art. 19 ust. 4, 5, 6, 7 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym  
(Dz. U. z 2013r. poz. 1166 z późn. zm); 

 zarządzenie Nr 14A/08 z dnia 20 sierpnia 2008 r. Wójta Gminy Strzeleczki w sprawie 
powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego..  
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IV. Opis postępowania   
  

Przedsięwzięcia Wykonawcy 

1. Uruchomienie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (GZZK). 
 

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego  w pełnym zakresie uruchamia się na początku fazy  reagowania. Decyzję  
o rozwinięciu podejmuje (po dokonaniu szybkiej oceny powstałej sytuacji): Wójt - Szef GZZK, bądź też inne osoby 
przewidziane w Regulaminie pracy GZZK. Stopień rozwinięcia GZZK (liczebność obsady personalnej Zespołu) będzie 
uzależniony od skali niebezpiecznego zdarzenia. 

Wójt Gminy  
Sekretarz Gminy 

2. Wprowadza się następującą klasyfikację niebezpiecznych zdarzeń i powiązania ich ze stopniem rozwinięcia GZZK: 
 

1) Mały wypadek, który „obsługiwany” będzie przez odpowiednie służby (np. przez straż pożarną, pogotowie ratunkowe lub policję) według 
rutynowych zasad - GZZK nie jest rozwijane. 

2) Ograniczony wypadek lub potencjalna katastrofa. Ograniczony wypadek oznacza sytuację, gdy w działaniach reagowania bierze 
udział kilka służb reagowania i niezbędna jest koordynacja ich współdziałania. Wystarczy wówczas częściowe rozwinięcie GZZK. 
Podobnie może być na przykład w razie intensywnych opadów deszczu grożących powodzią - częściowo rozwinięty zespół kryzysowy 
śledzi rozwój sytuacji, która może, ale nie musi, przerodzić się w katastrofę. 

3) Duży wypadek lub katastrofa. Taka sytuacja wymaga udziału w działaniach reagowania wszystkich dostępnych sił i środków.  
Dla kierowania tymi działaniami niezbędne jest pełne rozwinięcie GZZK. 

3. Harmonogram rozwijania GZZK. 
 

1) Alarmowanie personelu GZZK. Proces alarmowania mający na celu zapewnienie pełnej obsady zespołu 
kryzysowego. Przewidziano osoby rezerwowe, które mogą zastąpić ludzi z jakichś powodów nieosiągalnych            
w danej chwili. 

2) Sprawdzenie środków łączności i urządzeń pomocniczych. 
3) Inicjowanie systemu obiegu informacji. W systemie tym wszystkie przychodzące informacje są rejestrowane, 

następnie kierowane do Wójta - Szefa GZZK, który powinien określić sposób ich wykorzystania oraz wskazać osobę 
- spośród personelu zespołu kryzysowego - zobowiązaną do podjęcia odpowiednich działań. 

Gminne Centrum 
Zarządzania 
Kryzysowego 

Sekretarz Gminy 
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Przedsięwzięcia Wykonawcy 

1. Przygotowanie niezbędnych rejestrów, map, schematów, baz danych i innych dokumentów. 
2. Przygotowanie planu pracy zmianowej. Praca zespołu kryzysowego może trwać długo, ponadto często staje się 

bardzo intensywna. Dlatego zaplanowano przerwy na wypoczynek oraz ustalono system pracy zmianowej. 
3. Przygotowanie planu odpraw (wg modelu wypracowania decyzji). Odprawy dla personelu zespołu kryzysowego 

będą się odbywać na początku zmiany oraz w momentach ważnych decyzji lub zdarzeń.  
4. Opracowanie planu konferencji prasowych lub wydawania komunikatów dla mediów oraz podanie go do    

wiadomości lokalnym mediom, aby trafiły do mieszkańców. 
5. Zabezpieczenie materiałowo - techniczne i socjalne pracy zespołu kryzysowego (zapewnienie żywności, 

odpowiedniej odzieży, środków czystości, a także innych artykułów i usług umożliwiających długotrwałą pracę 
zespołu kryzysowego). 

6. Podjęcie decyzji o odwołaniu cyklicznych posiedzeń GZZK lub dyżurów wyznaczonych przedstawicieli. 

Gminne Centrum 
Zarządzania 
Kryzysowego 

Sekretarz Gminy 
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SPO - 9 

Rodzaj 
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Nazwa 
dokumentu 

 
DZIAŁANIE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 

 

Podmiot 
opracowujący 

Referat 
Organizacyjny  

i Spraw 
Obronnych 

 
 
 
I.      Cel procedury 

Określenie sposobu funkcjonowania Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w stanie normalnym.  
 
 
II.      Lider/ Uczestnicy procedury 

Kierownik Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego (GCZK)/Sekretarz Gminy 
 
 
III.     Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 
 
 

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury 

Działanie Centrum 
Zarządzania Kryzysowego  
w stanie normalnym 

Realizacja działań 
kompensujących skutki 
zdarzeń nie mających 
znamion sytuacji 
kryzysowych. 

 Art. 20 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U.  
z 2013 . poz. 1166. z późn. zm). 
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IV. Opis postępowania   
  

Przedsięwzięcia Wykonawcy 

1. Monitorowanie sytuacji, zagrożeń na terenie gminy. 

dyżurni GCZK, 

Sekretarz Gminy 

 

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

3. Weryfikacja i potwierdzenie otrzymywanych informacji. 

4. Prowadzenie analizy otrzymanych ostrzeżeń, komunikatów i informacji. 

5. Przekazanie ostrzeżeń, komunikatów i informacji   -  zgodnie z SPO - 3 oraz SPO - 6.  

6. Podejmowanie działań w zakresie kompetencji. 

7. Przekazanie kierownikowi GCZK istotnych informacji oraz informacji o sposobie podjętych działań. 

8. Natychmiastowe przekazanie kierownikowi GCZK informacji o zdarzeniach wymagających   
koordynacji działań. 

9. Prowadzenie ewidencji podejmowanych działań. 

10. Udzielenie informacji mediom po uzyskaniu zgody Wójta Gminy. 

11. Obsługiwanie strony internetowej. 

12. Podjęcie decyzji o zmianie trybu pracy – na tryb pracy przewidziany w przypadku zaistnienia sytuacji 
kryzysowej. 
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SPO - 10 

Rodzaj 
dokumentu 

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA Data  

Nazwa 
dokumentu 

DZIAŁANIE WOJEWÓDZKIEJ DRUŻYNY WYKRYWANIA 
ZAGROŻEŃ RADIACYJNYCH 

Podmiot 
opracowujący 

 

 
 

PROCEDURA REALIZOWANA JEST NA SZCZEBLU WOJEWÓDZKIM 
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SPO - 11 

Rodzaj 
dokumentu 

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA Data 13-12-2016 

Nazwa 
dokumentu 

WYKORZYSTYWANIE SPRZĘTU Z MAGAZYNU OC 
ORAZ MAGAZYNU PRZECIWPOWODZIOWEGO 

Podmiot 
opracowujący 

Referat 
Organizacyjny  

i Spraw 
Obronnych 

 
 
I.      Cel procedury 

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

Wójt/ Kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Obronnych 
 
 
III.     Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 
 

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury 

Zaistnienie sytuacji 
kryzysowej wymagającej 
wsparcia sił ratowniczych 
sprzętem 
przechowywanym              
w gminnym magazynie    
sprzętu OC                           
i przeciwpowodziowym. 

Wydanie sprzętu                  
do wykonania 
określonych prac. 

 § 3 pkt 14 rozporządzenia Radu Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r.  w sprawie 
szczegółowego  zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony 
cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. z 2002 r. nr 96 poz. 850); 

 art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 
2016 r. poz. 446 ze zm.) 
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IV. Opis postępowania   
  

Przedsięwzięcia Wykonawcy 

Na szczeblu miasta i gminy  funkcjonuje  

-  GMINNY MAGAZYN SPRZETU OC i SPRZĘTU PRZECIWPOWODZIOWEGO.       

1. Podjęcie decyzji o wsparciu sił ratowniczych sprzętem utrzymywanym w magazynie.  

Wójt, 
Kierownik Referatu 

Organizacyjnego i Spraw 
Obronnych 

2. Wydanie polecenia pracownikowi odpowiedzialnemu za magazyn przygotowania dokumentów 
materiałowych na użyczenie sprzętu.  

Kierownik Referatu 
Organizacyjnego i Spraw 

Obronnych 

3. Wydanie poleceń w sprawie przygotowania do wydania niezbędnego sprzętu. 

4. Przekazanie informacji o decyzji w sprawie wydzielenia sprzętu i zasadach jego użyczenia do 
zainteresowanych służb, zakładów pracy, instytucji. 

5. Zorganizowanie, na polecenie Wójta Gminy, transportu sprzętu do służb ratowniczych ( 
z prowadzonych kalkulacji wynika, że sprzęt i materiały powinny być dostarczone na miejsce 
zdarzenia (załadunek, transport, rozładunek) w czasie: do 3 godz. 

6. Przekazanie sprzętu na podstawie umowy użyczenia osobie upoważnionej przez zakład pracy 
instytucję. 

7. Podjęcie decyzji w uzgodnieniu z Wójtem Gminy o wypożyczeniu sprzętu (w miarę posiadanych 
możliwości i w przypadku zaistnienia takiej potrzeby) innym gminom.  

8. Prowadzenie bieżącego monitoringu i analizy potrzeb podczas występowania sytuacji kryzysowej, 
zwłaszcza uzupełnień w sprzęt i materiały bezpośredniego użycia, a także po zakończeniu działań 
ratowniczych. 
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SPO - 12 

Rodzaj 
dokumentu 

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA Data 13-12-2016 

Nazwa 
dokumentu 

 
OCENIANIE I DOKUMENTOWANIE SZKÓD 

 

Podmiot 
opracowujący 

Referat 
Organizacyjny  

i Spraw 
Obronnych 

 
I.      Cel procedury 

Określenie sposobu oceniania i dokumentowania strat. 
 
II.      Lider/ Uczestnicy procedury 

Wójt/ Kierownicy Referatu Gospodarki Komunalnej i Nieruchomości, Referatu ds. Inwestycji i Rozwoju, Skarbnik Gminy, wyznaczona komisja 
 
 

III.     Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 
 
 

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury 

 
Otrzymanie wniosku                  
od organu samorządu 
terytorialnego. 

 
Przekazanie przez 
Wójta wniosku                
o dotacje celowe. 

 Art. 18  ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U.  z 2015 r. poz. 
163 z późn. zm); 

 § 3 i 4  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 1999 r. w sprawie zasad oraz 
trybu ustalania i wypłaty odszkodowań za szkody poniesione w związku z akcjami 
zwalczania klęsk żywiołowych (Dz.U. z 1999 r. Nr 55 poz. 573); 

 wytyczne Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 lutego 2012 r. w sprawie „Zasad  
i trybu uruchamiania środków budżetu państwa dla jednostek samorządu 
terytorialnego na zadania związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków 
zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych”. 
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IV. Opis postępowania   
 
 

Przedsięwzięcia Wykonawcy 

1. Powołanie gminnej komisji ds. oceny i dokumentowania strat Wójt 

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

3. Przekazanie przez Wójta protokołów strat do Wojewody. 
Kierownik Referatu Gospodarki 

Komunalnej i Nieruchomości 

4. Realizacja środków finansowych (dotacji) przyznanych przez Wojewodę.  Skarbnik Gminy 

5. Przesłanie informacji do Wojewody o sposobie wykorzystania środków z przyznanych dotacji. Skarbnik Gminy 
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SPO - 13 

Rodzaj 
dokumentu 

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA Data 13-12-2016 

Nazwa 
dokumentu 

WYRÓWNYWANIE STRAT MAJĄTKOWYCH WYNIKAJĄCYCH                          
Z OGRANICZENIA W CZASIE STANU NADZWYCZAJNEGO                    

WOLNOŚCI ORAZ PRAW CZŁOWIEKA I OBYWATELA 

Podmiot 
opracowujący 

Referat 
Organizacyjny   

i Spraw 
Obronnych 

 
 
I.      Cel procedury 

Określenie sposobu wyrównywania strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw   
człowieka i obywatela. 

 
II.      Lider/ Uczestnicy procedury 

Wójt / Kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Obronnych, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Skarbnik Gminy, Radca Prawny. 
 
 

III.     Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 
 
 

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury 

 
Złożenie pisemnego 
wniosku do Wojewody 
przez poszkodowanego 
o odszkodowanie. 
 

 
Decyzja o wypłacie 
odszkodowania lub 
odmowie wypłaty. 

 
 art. 4 i 5 ustawy z dnia 22 listopada 2002 r. o wyrównywaniu strat majątkowych 

wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw 
człowieka i obywatela (Dz. U. z 2002 r., nr 233 poz. 1955). 
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IV. Opis postępowania   
 
 

Przedsięwzięcia Wykonawcy 

1. Przesłanie wniosku o odszkodowanie do Wojewody Opolskiego zawierającego.  

1)  oznaczenie organu, do którego jest kierowany, oraz sprawy, której dotyczy, 

2)  imię, nazwisko oraz adres wnioskodawcy, 

3)  wysokość poniesionej straty majątkowej oraz czas, miejsce i okoliczności jej powstania, 

4)  rodzaj ograniczenia, z którego wynikła strata majątkowa, 

5)  datę i podpis składającego pismo. 
 
Roszczenie o odszkodowanie przedawnia się z upływem roku, od dnia w którym        
poszkodowany dowiedział się o powstaniu straty majątkowej. 

  Odszkodowanie nie przysługuje, jeżeli strata majątkowa powstała wyłącznie z winy    
  poszkodowanego lub z winy osoby trzeciej. 

strona poszkodowana. 

2.    Realizacja postanowień Komisji Wojewody Opolskiego w sprawie złożonego przez stronę 
poszkodowaną wniosku. 

Wójt, 
 Skarbnik Gminy 

Poszkodowany niezadowolony z decyzji w sprawie odszkodowania w terminie 30 dni od dnia doręczenia 
decyzji w tej sprawie, może wnieść powództwo do sądu powszechnego. 
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SPO - 14 

Rodzaj 
dokumentu 

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA Data  

Nazwa 
dokumentu 

PRZYZNAWANIE ODSZKODOWAŃ ZA PONIESIONE STRATY                  
W ZWIĄZKU Z UDZIAŁEM W ZORGANIZOWANEJ 

AKCJI SPOŁECZNEJ. 

Podmiot 
opracowujący 

 

 
 

PROCEDURA REALIZOWANA JEST BEZPOŚREDNIO PRZEZ MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 
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SPO - 15 

Rodzaj 
dokumentu 

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA Data  

Nazwa 
dokumentu 

REFUNDOWANIE KOSZTÓW ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH 
UDZIELANYCH W ZWIĄZKU ZE ZWALCZANIEM EPIDEMII 

Podmiot 
opracowujący 

 

 
PROCEDURA REALIZOWANA JEST NA SZCZEBLU WOJEWÓDZKIM 
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SPO - 16 

Rodzaj 
dokumentu 

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA Data 13-12-2016 

Nazwa 
dokumentu 

WPROWADZANIE DZIAŁAŃ INTERWENCYJNYCH 
 PO ZDARZENIU RADIACYJNYM 

Podmiot 
opracowujący 

Referat 
Organizacyjny  

i Spraw 
Obronnych 

 
 

I. Cel procedury 

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

 
 
II.      Lider/ Uczestnicy procedury 

Wójt/ Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny (PPIS), Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej (KP PSP), Komendant 
Powiatowy Policji (KPP), Powiatowy Lekarz Weterynarii (PLW), Kierownik GCZK, Sekretarz Gminy 
 
 

III.     Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 
 
 
 

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury 

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

Wdrożenie działań 
interwencyjnych. 

 Art. 84 ust. 1, art. 89, ust. 1 oraz art. 90, 91 i 91a ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. 
Prawo atomowe (Dz. U. z 2014 r. poz. 1512 z późn. zm.); 

 § 7, ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie 
planów postępowania awaryjnego w przypadku zdarzeń radiacyjnych (Dz.U.2005 
nr 20, poz. 169). 
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IV. Opis postępowania   
  

Przedsięwzięcia Wykonawcy 

1. Uzyskanie z Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego lub innych źródeł informacji o 
możliwości przekroczenia lub przekroczeniu radiacyjnych poziomów interwencyjnych. 

kierownik GCZK. 

2. Poinformowanie Wójta i PPIS. Zwołanie posiedzenia GZZK. 
 

kierownik GCZK, 
  

3. Przekazanie informacji do starostwa kierownik GCZK. 

4. Na podstawie informacji uzyskanej z Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego realizacja 
procedury podania ludności informacji wyprzedzającej - zgodnie z SPO - 2.    

Wójt Gminy 

5. Podjęcie decyzji o wprowadzeniu działań interwencyjnych.  GCZK 

6. Na podstawie rozporządzenia Wojewody Opolskiego opracowanie zarządzenia Wójta  w zakresie 
wprowadzenia działań interwencyjnych. 

Sekretarz Gminy 
  

7. Przekazanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty aktów prawnych wydanych 
przez Wojewodę Opolskiego zgodnie z SPO - 4.  

GCZK, 
Sekretarz Gminy 

8. Podjęcie decyzji o uruchomieniu punktu informacyjnego dla ludności - zgodnie z SPO - 1. Wójt Gminy 
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Przedsięwzięcia Wykonawcy 

9. Kierowanie działaniami interwencyjnymi: 

 ewakuacja; 

 nakaz pozostania w pomieszczeniach zamkniętych; 

 podanie preparatów ze stabilnym jodem; 

 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; 

 czasowe przesiedlenie ludności; 

 stałe przesiedlenie ludności. 

Wójt Gminy 
 

10. Realizacja zadań wynikających z „Planu przygotowania dystrybucji preparatów jodowych  
w postaci tabletek w przypadku zdarzenia radiacyjnego na terenie gminy Strzeleczki”. 
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SPO - 17 

Rodzaj 
dokumentu 

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA Data 13-12-2016 

Nazwa 
dokumentu 

 
WPROWADZANIE ŚWIADCZEŃ RZECZOWYCH I OSOBISTYCH 

 

Podmiot 
opracowujący 

Referat 
Organizacyjny  

i Spraw 
Obronnych 

 

I. Cel procedury: 
 

Określenie zasad wprowadzenia świadczeń osobistych w sytuacjach kryzysowych, stanach nadzwyczajnych i w czasie wojny. 
 
II. Lider/Uczestnicy procedur: 
 
          Wójt /Kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Obronnych, Wojskowa Komenda Uzupełnień w Opolu,  
 
III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury  
 

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury 

Wystąpienie sytuacji 
kryzysowej, stanu 
nadzwyczajnego i czasu 
wojny 

Rozwój sytuacji kryzysowej 
wymagającej 
wprowadzenia obowiązku 
świadczeń osobistych 
(jeżeli siły i środki, którymi 
dysponuje Wójt są 
niewystarczające) 

 art. 22 ustawy z dn. 18 kwietnia 2002r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. z 2013 
r. poz. 333); 

 Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r.,      
poz. 1166 z późn. zm.); 

 art. 18 - 30 ustawy z dnia 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz  
o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego 
podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2014 r., 
poz. 1815 z późn. zm); 

 Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym (Dz. U. z 2014 r., poz. 
1191 z późn. zm); 
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Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury 

Wystąpienie sytuacji 
kryzysowej, stanu 
nadzwyczajnego i czasu 
wojny 

 
Rozwój sytuacji kryzysowej 
wymagającej 
wprowadzenia obowiązku 
świadczeń osobistych 
(jeżeli siły i środki, którymi 
dysponuje Wójt są 
niewystarczające) 

 art. 219 ust. 8 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku 
obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 827 z późn. zm.); 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń 
osobistych i rzeczowych na rzecz obrony w razie ogłoszenia mobilizacji  
i w czasie wojny (Dz. U. z 2004 r., nr 203 poz. 2081 z późn. zm.); 

 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 z późn. zm.); 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń 
rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz. U. z 2004 r. nr 181, poz. 
1872). 

 
IV. Opis postępowania 

 

Przedsięwzięcia Wykonawcy 

1. Przyjęcie wniosku od uprawnionych organów w sprawie nałożenie świadczeń osobistych lub rzeczowych. Wójt Gminy 

2. Rozpoczęcie procedury postepowania administracyjnego - przygotowanie decyzji oraz wezwania do wykonania 
świadczenia. 

Kierownik Referatu 
Organizacyjnego i Spraw 

Obronnych 

3. Wydanie decyzji o nałożeniu świadczeń osobistych lub rzeczowych i dostarczenie jej adresatowi.  

4. Na podstawie informacji uzyskanej od organu na rzecz, którego wykonywane ma być świadczenie, wezwanie 
osoby, podmiotu do wykonania świadczenia.  

5. Prowadzenie Planu świadczeń i rejestru wydanych decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń. 
Przekazywanie informacji w tym zakresie wojewodzie.   
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SPO - 18 

Rodzaj 
dokumentu 

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA Data  

Nazwa 
dokumentu 

OPRACOWYWANIE ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE 
WPROWADZENIA CZASOWYCH OGRANICZEŃ NA OBSZARZE 

ZAGROŻENIA, W TYM PRAW CZŁOWIEKA I OBYWATELA. 

Podmiot 
opracowujący 

 

 
PROCEDURA REALIZOWANA JEST NA SZCZEBLU WOJEWÓDZKIM 
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SPO - 19 

Rodzaj 
dokumentu 

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA Data  

Nazwa 
dokumentu 

 
POZYSKIWANIE OSADZONYCH W ZAKŁADACH KARNYCH. 

 

Podmiot 
opracowujący 

 

 
 
 

PROCEDURA REALIZOWANA JEST NA SZCZEBLU WOJEWÓDZKIM 
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SPO - 20 

Rodzaj 
dokumentu 

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA Data 13-12-2016 

Nazwa 
dokumentu 

KOORDYNOWANIE DZIAŁAŃ WOLONTARIATU PODCZAS 
PROGNOZOWANEGO ZAGROŻENIA I JEGO WYSTĄPIENIA. 

Podmiot 
opracowujący 

Referat 
Organizacyjny 

i Spraw 
Obronnych 

 
 
I.      Cel procedury 

Określenie procesu decyzyjnego przy kierowaniu osób do pracy podczas zagrożenia epidemicznego lub wystąpienia epidemii, a także innych 
prognozowanych zagrożeń lub ich wystąpienia. 

 
 
II.      Lider/ Uczestnicy procedury 

Wójt/Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego (GZZK), kierownik Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego (GCZK), 
                 

 
III.     Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 
 

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury 

Sytuacja powodująca 
wzmocnienie prowadzących  
działania ratowniczego   
dodatkowymi siłami - podczas  
wystąpienia innych zagrożeń. 

Przywrócenie 
bezpieczeństwa obywateli  
i porządku publicznego, oraz 
zapewnienie koordynacji 
i kontroli funkcjonowania 
administracji rządowej. 

 Art. 19 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r.  o zarządzaniu kryzysowym  
(Dz. U. z 2013r. poz. 1166 z późn. zm.). 
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IV. Opis postępowania   
  

Przedsięwzięcia Wykonawcy 

1. Monitorowanie przez Wójta poprzez kierownika GCZK sytuacji w zakresie zabezpieczenia działań 
ratowniczych.  

 Wójt Gminy 

2. Opracowanie decyzji o kierowaniu do wzmocnienia prowadzących działania ratownicze w rejony 
zagrożone.  

Kierownik GCZK, 
GZZK. 

3. Wydanie przez Wójta decyzji o skierowaniu w rejony szczególnie zagrożone i wymagające wsparcia 
dodatkowych sił. 

 Wójt. 

4. Ubezpieczenie skierowanych osób od następstw nieszczęśliwych wypadków. Firma ubezpieczeniowa. 

5. Zorganizowanie i przygotowanie: 
 środków transportowych do przewiezienia ww. osób do właściwych rejonów zagrożenia; 
 odzieży roboczej, narzędzi pracy, środków czystości i warunków higieniczno - sanitarnych  

w  miejscu pracy; 
 posiłków regeneracyjnych i napojów. 

Kierownik GCZK. 

6. Przeszkolenie w zakresie BHP: 

 przed podjęciem pracy; 

 na miejscu pracy. 

Kierujący akcją ratunkową             
lub osoba przez niego    

wyznaczona. 

7. Ponoszenie kosztów związanych z realizacją zadań w zakresie: 

 wyżywienia osadzonych; 

 zabezpieczenia warunków pracy. 

 Wójt 
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SPO - 21 

Rodzaj 
dokumentu 

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA Data 13-12-2016 

Nazwa 
dokumentu 

WSPARCIE DZIAŁAŃ ODDZIAŁAMI I PODODDZIAŁAMI  
SIŁ ZBROJNYCH 

Podmiot 
opracowujący 

Referat 
Organizacyjny  

i Spraw 
Obronnych 

 
 
I.      Cel procedury 

  Określenie sposobu wnioskowania o wsparcie działań siłami i środkami pododdziałów Sił Zbrojnych RP oraz uzgodnienia ich działań. 
 
II.      Lider/ Uczestnicy procedury 

Wójt/Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego (GZZK), Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Opolu (WKU). 
 
III.     Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 
 
 

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury 

Powstanie zdarzenia 
wymagającego wsparcia 
cywilnych sił i środków 
ratowniczych przez 
oddziały i pododdziały Sił 
Zbrojnych. 

Zakończenie działań 
oddziałów                     
i pododdziałów Sił 
Zbrojnych. 

 Art. 25 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym  
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1166 z późn. zm.); 

 § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie szczegółowych 
zasad udziału pododdziałów i oddziałów Sił Zbrojnych RP w zapobieganiu skutkom 
klęski żywiołowej lub ich usuwaniu (Dz.U. z 2003 r., nr 41 poz. 347); 

 Art. 18 ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. z 2014 r. 
poz. 333 z późn. zm.); 
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IV. Opis postępowania   
 

Przedsięwzięcia Wykonawcy 

1. Monitorowanie i ocenianie efektywności działań ratowniczych podczas akcji ratunkowej. 

Wójt 

GZZK 

2. Sporządzenie do wojewody wniosku o udział wojska do wsparcia sił i środków biorących udział w akcji ratunkowej. 
Kreślenie zadań dla oddziałów i pododdziałów wojskowych – stosownie do ich przygotowania specjalistycznego, 
zgodnie z powiatowym planem zarządzania kryzysowego.  
Do zadań tych należy: 

 współudział w monitorowaniu zagrożeń; 

 wykonywanie zadań związanych z oceną skutków zjawisk zaistniałych na obszarze występowania zagrożeń; 

 wykonywanie zadań poszukiwawczo - ratowniczych; 

 ewakuowanie poszkodowanej ludności i mienia; 

 wykonywanie zadań mających na celu przygotowanie warunków do czasowego przebywania ewakuowanej ludności  
w wyznaczonych miejscach; 

 współudział w ochronie mienia pozostawionego na obszarze występowania zagrożeń; 

 izolowanie obszaru występowania zagrożeń lub miejsca prowadzenia akcji ratowniczej; 

 wykonywanie prac zabezpieczających, ratowniczych i ewakuacyjnych przy zagrożonych obiektach budowlanych  
i zabytkach; 

 prowadzenie prac wymagających użycia specjalistycznego sprzętu technicznego lub materiałów wybuchowych 
będących w zasobach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;  

 usuwanie materiałów niebezpiecznych i ich unieszkodliwianie, z wykorzystaniem sił i środków będących na  
wyposażeniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej; 

 likwidowanie skażeń chemicznych oraz skażeń i zakażeń biologicznych; 

 usuwanie skażeń promieniotwórczych; 

 wykonywanie zadań związanych z naprawą i odbudową infrastruktury technicznej; 

 współudział w zapewnieniu przejezdności szlaków komunikacyjnych; 

 udzielanie pomocy medycznej i wykonywanie zadań sanitarnohigienicznych i przeciwepidemicznych. 
 

Siły Zbrojne RP 

 

 

 



188 

 

Przedsięwzięcia Wykonawcy 

3. Podjęcie decyzji o wystąpieniu do Wojewody o wsparcie siłami i środkami wojska. 

 Wójt 4. Przygotowanie i przesłanie wniosku do Wojewody. 

5. Po otrzymaniu decyzji Wojewody o skierowaniu pododdziałów do wsparcia akcji ratunkowej – koordynacja działań  
w tym zakresie. 

6. Wskazanie celów dowódcy wydzielonego pododdziału do wsparcia akcji ratunkowej, zgodnie  z zakresem podanym 
przez Ministra Obrony Narodowej. 

Siły Zbrojne RP 

7. Organizacja logistycznego zabezpieczenia działań wydzielonych pododdziałów SZ. 

 Wójt 

8. Podjęcie decyzji o zakończeniu działania przez wydzielone pododdziały SZ. 
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SPO - 22 

Rodzaj 
dokumentu 

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA Data  

Nazwa 
dokumentu 

WSPARCIE EWAKUACJI DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU 
TERYTORIALNEGO  

Podmiot 
opracowujący 

 

 
 
 

 PROCEDURA REALIZOWANA JEST NA SZCZEBLU WOJEWÓDZKIM 

 
 

 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



190 

 

SPO - 23 

Rodzaj 
dokumentu 

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA Data 13-12-2016 

Nazwa 
dokumentu 

WNIOSKOWANIE O WPROWADZENIE 
STANU KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ 

Podmiot 
opracowujący 

Referat 
Organizacyjny  

i Spraw 
Obronnych 

 
 
 

I.      Cel procedury 
Określenie sposobu opracowania wniosku do Rady Ministrów. 

 
 
 

II.      Lider/ Uczestnicy procedury 
Wójt /Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego (GZZK), Radca Prawny (RP). 
 

 

III.     Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 
 
 

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury 

Podjęcie decyzji                            
o opracowaniu wniosku                  
w przypadku wystąpienia 
znamion wystąpienia klęski 
żywiołowej, a także, gdy 
wystąpiły lub mogą wystąpić 
skutki jej klęski na obszarze  
gminy. 

Otrzymanie informacji od 
Wojewody Opolskiego             
o wprowadzeniu lub 
odmowie wprowadzenia 
stanu klęski przez Radę 
Ministrów na obszarze 
gminy. 

 Art. 5 ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej                                     
(Dz. U. z 2014 r. poz. 333 z późn. zm). 
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IV. Opis postępowania   
  

Przedsięwzięcia Wykonawcy 

1. Analiza przesłanek sygnalizujących o potrzebie wystąpienia z wnioskiem o wprowadzenie stanu klęski 
żywiołowej. 

Wójt Gminy 
GZZK. 

2. Podjęcie decyzji o konieczności wystąpienia z wnioskiem do Rady Ministrów poprzez Wojewodę 
Opolskiego o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej i przygotowanie stosownego wniosku, który 
powinien zawierać: 

 ocenę stanu zagrożenia mającego znamiona klęski żywiołowej i ewentualną prognozę jego 
rozwoju z przewidywanymi skutkami; 

 określenie obszaru gminy objętego klęską żywiołową; 

 propozycje dotyczące zakresu ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela; 

 uzasadnienie konieczności wprowadzenia stanu klęski żywiołowej. 

 Wójt,  
GZZK, 

 Radca Prawny 
 

3. Wysłanie wniosku do Wojewody Opolskiego.  Wójt Gminy 

4. Po wydaniu rozporządzenia przez Radę Ministrów przekazanie do publicznej wiadomości  
– zgodnie z SPO – 4. 

GZZK 
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SPO - 24 

Rodzaj 
dokumentu 

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA Data  

Nazwa 
dokumentu 

WYDANIE ROZPORZĄDZENIA WOJEWODY, 
W PRZYPADKU WPROWADZENIA STANU WYJĄTKOWEGO 

TYLKO NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA 

Podmiot 
opracowujący 

  

 
 
 

PROCEDURA REALIZOWANA NA SZCZEBLU WOJEWÓDZKIM 
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SPO - 25 

Rodzaj 
dokumentu 

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA Data  

Nazwa 
dokumentu 

OGŁASZANIE PRZEZ WOJEWODĘ STANU ZAGROŻENIA 
EPIDEMICZNEGO LUB EPIDEMII 

Podmiot 
opracowujący 

 

 

 
PROCEDURA REALIZOWANA NA SZCZEBLU WOJEWÓDZKIM 
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SPO - 26 

Rodzaj 
dokumentu 

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA Data 13-12-2016 

Nazwa 
dokumentu 

WPROWADZANIE OBOWIĄZKOWYCH SZCZEPIEŃ PODCZAS                       
STANU EPIDEMII LUB  ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO 

Podmiot 
opracowujący 

 Referat 
Organizacyjny  

i Spraw 
Obronnych 

 

I.      Cel procedury 
Określenie sposobu przeprowadzenia obowiązkowych szczepień. 

 
 

II.      Lider/ Uczestnicy procedury 
Wójt/Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego (GCZK),   kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej (GOPS),  
 

 

III.     Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 
 
 

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury 

 
Wniosek Wójta do Wojewody 
Opolskiego, po uzgodnieniu  
z  Powiatowym  Inspektorem 
Sanitarnym,              
o wprowadzenie obowiązku      
na terenie miasta i gminy  
szczepień w stanie zagrożenia 
epidemicznego lub epidemii. 

 
Ogłoszenie/odwołanie stanu 
zagrożenia  
epidemiologicznego lub 
stanu epidemii. 

 
 art. 46 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu      

zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2013 r. poz. 947 z późn. 
zm.) 

 

 
 
 
IV. Opis postępowania   
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Przedsięwzięcia Wykonawcy 

1. Złożenie wniosku wraz z uzasadnieniem do Wojewody Opolskiego w sprawie wprowadzenia na 
terenie gminy obowiązku szczepień. 

 Wójt, 

PPIS, 

GOPS. 

2. Poinformowanie mieszkańców gminy o obowiązkach wynikających z rozporządzenia  
- zgodnie z SPO - 4, wydając komunikat, który opublikowany będzie informacje na stronie   
internetowej Urzędu Gminy i w lokalnych mediach. 

kierownik GCZK, 

GCZK, 

  

3. Wyznaczenie placówek służby zdrowia stanowiących jednostki organizacyjne podległych  Wójtowi do 
przeprowadzenia szczepień Państwowy Powiatowy 

Inspektor Sanitarny 

4. Nadzór nad realizacją obowiązku szczepień. 
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SPO - 27 

Rodzaj 
dokumentu 

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA Data  

Nazwa 
dokumentu 

URUCHAMIANIE MIEJSC KWARANTANNY I IZOLACJI                                        
WRAZ Z ZABEZPIECZENIEM LOGISTYCZNYM 

Podmiot 
opracowujący 

 

 
 

NA TERENIE GMINY NIE PRZEWIDUJE SIĘ MIEJSC KWARANTANNY I IZOLACJI.  
PROCEDURA NIE JEST REALIZOWANA PRZEZ WÓJTA GMINY  
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SPO - 28 

Rodzaj 
dokumentu 

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA Data  

Nazwa 
dokumentu 

 
PODWYŻSZANIE STANU GOTOWOŚCI SZPITALI 

 

Podmiot 
opracowujący 

  

 
 
 

PROCEDURA REALIZOWANA JEST NA SZCZEBLU WOJEWÓDZKIM 
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SPO - 29 

Rodzaj 
dokumentu 

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA Data  

Nazwa 
dokumentu 

KOORDYNOWANIE DZIAŁAŃ JEDNOSTEK SYSTEMU 
PAŃSTWOWEGO RATOWNICTWA MEDYCZNEGO 

W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH. 

Podmiot 
opracowujący 

  

 
 
 

PROCEDURA REALIZOWANA JEST NA SZCZEBLU WOJEWÓDZKIM 
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SPO - 30 

Rodzaj 
dokumentu 

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA Data  

Nazwa 
dokumentu 

KOORDYNOWANIE DZIAŁAŃ JEDNOSTEK SYSTEMU 
PAŃSTWOWEGO RATOWNICTWA MEDYCZNEGO 

W PRZYPADKU STRAJKU PRACOWNIKÓW SYSTEMU 

Podmiot 
opracowujący 

  

 
 

PROCEDURA REALIZOWANA JEST NA SZCZEBLU WOJEWÓDZKIM 
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SPO - 31 

Rodzaj 
dokumentu 

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA Data  

Nazwa 
dokumentu 

OPRACOWANIE WNIOSKU DO MINISTRA GOSPODARKI                             
W SPRAWIE ZWIĘKSZENIA DOSTAW PALIWA  

- ZMNIEJSZENIA ZAPASÓW 

Podmiot 
opracowujący 

  

 
 
  

PROCEDURA REALIZOWANA NA SZCZEBLU WOJEWÓDZKIM 
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SPO - 32 

Rodzaj 
dokumentu 

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA Data  

Nazwa 
dokumentu 

WYDAWANIE UPOWAŻNIEŃ DO ZAKUPU PALIW 
I NADZOROWANIE ICH DYSTRYBUCJI 

Podmiot 
opracowujący 

 

 
 
 

 PROCEDURA REALIZOWANA NA SZCZEBLU WOJEWÓDZKIM 
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SPO - 33 

Rodzaj 
dokumentu 

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA Data  

Nazwa 
dokumentu 

UDZIELANIE POMOCY TURYSTOM 
W POWROCIE DO KRAJU 

Podmiot 
opracowujący 

  

 
 
 

PROCEDURA REALIZOWANA NA SZCZEBLU WOJEWÓDZKIM 
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SPO - 34 

Rodzaj 
dokumentu 

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA Data  

Nazwa 
dokumentu 

ZAWIESZANIE ORGANÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU 
TERYTORIALNEGO I WYZNACZANIE PEŁNOMOCNIKA                                   

DO KIEROWANIA DZIAŁANIAMI 

Podmiot 
opracowujący 

 

 
 
 

PROCEDURA REALIZOWANA NA SZCZEBLU WOJEWÓDZKIM 
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SPO - 35 

Rodzaj 
dokumentu 

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA Data  

Nazwa 
dokumentu 

KONTROLOWANIE FUNKCJONOWANIA ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ I SAMORZĄDOWEJ W STANIE WYJĄTKOWYM 

Podmiot 
opracowujący 

 

 
 
 

PROCEDURA REALIZOWANA NA SZCZEBLU WOJEWÓDZKIM 
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SPO - 36 

Rodzaj 
dokumentu 

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA Data  

Nazwa 
dokumentu 

ZAWIESZANIE ORGANÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU 
TERYTORIALNEGO I WYZNACZANIE KOMISARZA RZĄDOWEGO. 

Podmiot 
opracowujący 

 

 
 
 
 

PROCEDURA REALIZOWANA NA SZCZEBLU WOJEWÓDZKIM 
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SPO - 37 

Rodzaj 
dokumentu 

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA Data 13-12-2016 

Nazwa 
dokumentu 

OGRANICZANIE DZIAŁALNOŚCI EDUKACYJNEJ 
W DRODZE ROZPORZĄDZENIA, POPRZEZ OKRESOWE 

ZAWIESZANIE DZIAŁAŃ DYDAKTYCZNYCH 

Podmiot 
opracowujący 

Referat 
Organizacyjny  

i Spraw 
Obronnych 

 
 
 
I.      Cel procedury 

 
Określenie sposobu ograniczania działalności edukacyjnej. 

 
II.      Lider/ Uczestnicy procedury 
           
         Wójt/ Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół 
 
III.     Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 
 
 

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury 

Konieczność zawieszenia 
działalności edukacyjnej 

Odwołanie stanu wyjątkowego 
lub ustanie konieczności 
zawieszenia działalności 
edukacyjnej. 

 Art. 21, pkt 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym (Dz. U. 
z 2014 poz. 1191). 
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IV. Opis postępowania   
  

Przedsięwzięcia Wykonawcy 

1. Uznanie o konieczności zawieszenia zajęć dydaktycznych w szkołach. 
Wójt 

Kierownik GZEAS 

2. Przyjęcie rozporządzenia Wojewody w sprawie zawieszenia zajęć dydaktycznych.   Kierownik GZEAS 

3. Rozpowszechnienie rozporządzenia Wojewody – zgodnie z SPO – 4 Kierownik GZEAS 

4. Nadzór nad przestrzeganiem zawieszenia zajęć dydaktycznych i monitorowanie konieczności jego 
utrzymania. 

Kierownik GZEAS 
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SPO - 38 

Rodzaj 
dokumentu 

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA Data  

Nazwa 
dokumentu 

 
POSTĘPOWANIE I WYDAWANIE DECYZJI W SPRAWACH 

ODOSOBNIENIA OSÓB  
 

Podmiot 
opracowujący 

 

 
 

PROCEDURA REALIZOWANA JEST NA SZCZEBLU WOJEWÓDZKIM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



209 

 

SPO - 39 

Rodzaj 
dokumentu 

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA Data  

Nazwa 
dokumentu 

 
WPROWADZANIE CENZURY 

 

Podmiot 
opracowujący 

 

 
 

PROCEDURA REALIZOWANA JEST NA SZCZEBLU WOJEWÓDZKIM 
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SPO - 40 

Rodzaj 
dokumentu 

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA Data  

Nazwa 
dokumentu 

REALIZOWANIE USŁUG POCZTOWYCH 
NA OBSZARACH OBJĘTYCH ZAGROŻENIEM 

Podmiot 
opracowujący 

 

 
PROCEDURA REALIZOWANA JEST NA SZCZEBLU WOJEWÓDZKIM 
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SPO - 41 

Rodzaj 
dokumentu 

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA Data  

Nazwa 
dokumentu 

 
URUCHAMIANIE ZASTĘPCZYCH MIEJSC SZPITALNYCH 

 

Podmiot 
opracowujący 

  

 
 

GMINA NIE REALIZUJE POWYŻSZEJ PROCEDURY  
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SPO - 42 

Rodzaj 
dokumentu 

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA Data 13-12-2016 

Nazwa 
dokumentu 

 
WPROWADZENIE, ZMIANA I ODWOŁANIE STOPNI ALARMOWYCH  

 

Podmiot 
opracowujący 

Referat 
Organizacyjny  

i Spraw 
Obronnych 

 
 
I.      Cel procedury 

Określenie działań umożliwiających realizację zadań po wprowadzeniu stopni alarmowych, w związku z wystąpieniem zagrożenia 
 terrorystycznego. 
 
II.      Lider/ Uczestnicy procedury 

Wójt /GZZK, wyznaczeni pracownicy Urzędu Gminy, Sekretarz Gminy 
 
III.     Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 
 
 

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury 

Wystąpienie zagrożenia 
terrorystycznego, 
powodującego 
wprowadzenie stopni 
alarmowych. 

ustąpienie zagrożenia 
terrorystycznego 

 
 Art. 19, ust. 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 

(Dz.U.2013 r. poz. 1166). 
 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów Art. 15 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 10 czerwca 

2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 904); 
 § 3 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie 

zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych  
i stopni alarmowych CRP (Dz. U. z 2016 r. poz. 1101); 
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IV. Opis postępowania   
  

Przedsięwzięcia Wykonawcy 

WPROWADZANIE, ZMIENIANIE I ODWOŁYWANIE STOPNI ALARMOWYCH PRZEZ PREZESA RADY 
MINISTRÓW / WOJEWODĘ OPOLSKIEGO 

 

1. Przekazywanie wykonawcom zarządzenia Wojewody w sprawie wprowadzenia określonego stopnia 
alarmowego.  

Wójt Gminy 

2.  Realizacja zarządzenia Wojewody o zmianie stopnia alarmowego lub jego odwołaniu. 

3. Realizacja zadań określonych w zarządzeniach wprowadzających, zmieniających i odwołujących stopnie 
alarmowe a w szczególności: 

 zwołanie posiedzenia Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (w przypadku zaistnienia potrzeby); 

 powiadomienie kierowników jednostek organizacyjnych i pomocniczych gminy; 

 uruchomienie modułu zadaniowego dla Urzędu Gminy w Strzeleczkach. 

Wójt Gminy 
GZZK 

Sekretarz Gminy 
Pracownicy UG 

4. Rozpatrywanie wniosków o udzielenie pomocy w realizacji zadań w zakresie sił i środków posiadanych przez 
Wójta Gminy.  

Wójt Gminy 

5. Występowanie do Starosty z wnioskami o udzielenie pomocy w realizacji zadań w zakresie posiadanych sił  
i środków. 

Wójt Gminy 

6. Monitorowanie zadań realizowanych przez gminne jednostki organizacyjne. GZZK 

7. Opracowanie meldunków i przesłanie do PCZK GZZK 
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STOPNIE ALARMOWE I STOPNIE ALARMOWE CRP 

 

 

PIERWSZY STOPIEŃ 

ZAGROŻENIA 

------------------------ 

POZIOM 

NISKI 

ALFA/ALFA CRP 

Brak informacji wskazujących bezpośrednio na zagrożenie o charakterze terrorystycznym 

 

DRUGI STOPIEŃ 

ZAGROŻENIA 

------------------------ 

POZIOM 

UMIARKOWANY 

BRAVO/BRAVO CRP 

Zdarzenie o charakterze terrorystycznym jest mało prawdopodobne, ale występują informacje wskazujące możliwość wystąpienia 
Po wprowadzeniu drugiego stopnia alarmowego należy wykonać wszystkie zadania wymienione dla pierwszego stopnia alarmowego. 

 

TRZECI STOPIEŃ 

ZAGROŻENIA 

----------------------- 

POZIOM 

WYSOKI 
 

CHARLIE/CHARLIE CRP 

 Zdarzenie o charakterze terrorystycznym jest prawdopodobne oraz występują potwierdzone informacje o możliwości jego 

wystąpienia 
Po wprowadzeniu trzeciego stopnia alarmowego należy wykonać wszystkie zadania wymienione dla pierwszego i drugiego stopnia 

alarmowego. 

  

CZWARTY STOPIEŃ 

ZAGROŻENIA 

----------------------- 

POZIOM BARDZO 

WYSOKI 
 

DELTA/DELTA CRP 

Wystąpiło zdarzenie o charakterze terrorystycznym lub uzyskane informacje wskazują na końcową fazę jego przygotowania 
Po wprowadzeniu czwartego stopnia alarmowego należy wykonać wszystkie zadania wymienione dla pierwszego, drugiego  

i trzeciego stopnia alarmowego. 
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5. WSPÓŁDZIAŁANIE ORGANÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W WARUNKACH SYTUACJI KRYZYSOWEJ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 realizuje zadania ujęte w Gminnym Planie Zarządzania 

Kryzysowego, 
 uruchamia Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego, 
 wydaje stosowne akty  prawa miejscowego, 
 ogłasza stan pogotowia/alarmu przeciwpowodziowego, 

epidemicznego, 
 koordynuje działania zaangażowanych sił organów 

administracji publicznej i innych podmiotów, 
 wnioskuje o wsparcie działań oddziałami Sił Zbrojnych RP, 

o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej. 

 

SYTUACJA 
KRYZYSOWA 

 
 pełni całodobowy dyżur w celu zapewnienia przepływu informacji 

na potrzeby zarządzania kryzysowego, 
 współdziała z centrami zarządzania kryzysowego organów 

administracji publicznej, w tym gmin sąsiednich, 
 współdziała z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, 

poszukiwawcze i humanitarne. 
 

DZIAŁANIA BEZPOŚREDNIE 
 przyjmuje informację o zdarzeniu i przekazuje ją Wójtowi, 
 uruchamia procedury zawarte w Gminnym Planie Zarządzania 

Kryzysowego, 
 utrzymuje ciągłą wymianę informacji z organami (jednostkami) 

zaangażowanymi w działania, 
 na bieżąco informuje PCZK o realizowanych i planowanych 

działaniach. 
 
 

 

GMINNE CENTRUM ZARZĄDZANIA 

KRYZYSOWEGO 

Referaty i samodzielne stanowiska 
 Urzędu Gminy Strzeleczki 

w obszarze opiniodawczo-doradczym 
 

 Referat Organizacyjny i Spraw Obronnych, 
 Referat Finansowo – Księgowy, 
 Referat Gospodarki Komunalnej i Nieruchomości, 
 Referat Inwestycji i Rozwoju, 
 Samodzielne Stanowisko ds. profilaktyki alkoholowej 
 

 

GMINNY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 
 przedstawia na posiedzeniu dotychczasowy rozwój 

sytuacji, przebieg działań, prognozy i potrzeby, 
 przygotowuje propozycje działań dotyczących wykonania 

zadań, 
 przekazuje do wiadomości publicznej informacje związane 

z zagrożeniami, 

PODMIOT WIODĄCY 
- w zależności od rodzaju zagrożenia 

 
SZEF WŁAŚCIWEJ SŁUŻBY – kieruje bezpośrednimi 
działaniami przywracającymi stan normalnego 
funkcjonowania 
 przyjmuje i realizuje wspólny wariant działania, 
 wydaje dyspozycje podległym jednostkom, 
 ocenia skutki podejmowanych działań, 
 uzyskuje bieżące informacje, prognozy, 
 przedstawia na posiedzeniu GZZK rozwój sytuacji 

i przebieg działań, 
 koordynuje wykonywanie ustaleń GZZK, 

NA BIEŻĄCO INFORMUJE WÓJTA  O ROZWOJU 
SYTUACJI – poprzez GCZK. 

 

PODMIOTY WSPOMAGAJĄCE 
 

 dokonują przeglądu własnych procedur i możliwości, 
 udzielają podmiotowi wiodącemu informacji, prognoz i innych 

form wsparcia – zgodnie z zapotrzebowaniem, 
 wydają dyspozycje podległym (nadzorowanym) jednostkom 

organizacyjnym o skierowaniu wsparcia, 
 koordynują działanie podległych (nadzorowanych) jednostek, 
 monitorują sytuację, 
 na bieżąco współpracują z podmiotem wiodącym. 
 

 
 

Gminne Jednostki OSP 
 
 prowadzi ocenę zagrożenia dotyczącego gminy, 
 dostarcza niezbędnych informacji dotyczących aktualnej sytuacji 

dla potrzeb gminy i  GZZK, 
 koordynuje wsparcie ewakuacji dla sąsiednich jednostek 

samorządu terytorialnego, 
 planuje wsparcie działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych, 
 planuje wsparcie podmiotów prowadzących działania oraz  

sąsiednich jednostek samorządu terytorialnego środkami 
znajdującymi się  w magazynie sprzętu OC. 

 
 
 
 

 
 

GMINNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE 

CENTRA ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 

SĄSIEDNICH GMIN 

LEGENDA: 
 
                      OBSZAR DECYZYJNY 

 
                      OBSZAR WYMIANY INFORMACJI 

 
 

POWIATOWE CENTRUM  
ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 

 

WÓJT 
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LEGENDA: 
 
                       OBSZAR DECYZYJNY 
 
                       OBSZAR WYMIANY INFORMACJI 
 
 

 
                                                                                                                                                  

 

6. WSPÓŁDZIAŁANIE ORGANÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ PODCZAS STANU KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

WNIOSKUJE DO WOJEWODY O WPROWADZENIE  
STANU KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ 

 
 realizuje przedsięwzięcia wynikające z rozporządzenia Rady 

Ministrów w sprawie wprowadzenia stanu klęski żywiołowej, 
 realizuje zadania ujęte w Gminnym Planie Zarządzania 

Kryzysowego, 
 koordynuje działania administracji samorządowej, 
 wnioskuje do Wojewody o zawieszenie i jednostek 

samorządu terytorialnego i wyznaczenie pełnomocnika do 
kierowania działaniami 

 wyznacza podmiot wiodący – w zależności od rodzaju 
zagrożenia, które skutkowało wprowadzeniem stanu klęski 
żywiołowej, 

 wydaje stosowne akty prawa miejscowego, 
 wprowadza czasowe ograniczenia, w tym praw człowieka                 

i obywatela, 
 koordynuje działania zaangażowanych sił organów 

administracji publicznej i innych podmiotów, 
 wnioskuje o wsparcie działań oddziałami Sił Zbrojnych RP. 

 
 

 
Referaty i samodzielne stanowiska 

 Urzędu Gminy Strzeleczki 
w obszarze opiniodawczo-doradczym 

 
 Referat Organizacyjny i Spraw Obronnych, 
 Referat Finansowo – Księgowy, 
 Referat Gospodarki Komunalnej i Nieruchomości, 
 Referat Inwestycji i Rozwoju, 
 Samodzielne Stanowisko ds. profilaktyki alkoholowej 

 

 
 

GMINNY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 
 przedstawia na posiedzeniu dotychczasowy rozwój sytuacji, 

przebieg działań, prognozy i potrzeby, 
 przygotowuje propozycje działań dotyczących wykonania 

zadań, 
 przekazuje do wiadomości publicznej informacje związane z 

zagrożeniami, 

 
 

 

 
 
 
 pełni całodobowy dyżur w celu zapewnienia przepływu informacji 

na potrzeby zarządzania kryzysowego, 
 współdziała z centrami zarządzania kryzysowego organów 

administracji publicznej, w tym gmin sąsiednich, 
 współdziała z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, 

poszukiwawcze i humanitarne. 
 

DZIAŁANIA BEZPOŚREDNIE 
 przyjmuje informację o zdarzeniu i przekazuje ją Wójtowi, 
 uruchamia procedury zawarte w Gminnym Planie Zarządzania 

Kryzysowego, 
 utrzymuje ciągłą wymianę informacji z organami (jednostkami) 

zaangażowanymi w działania, 
 na bieżąco informuje PCZK o realizowanych i planowanych 

działaniach. 
 planuje wsparcie Sił Zbrojnych, 
 planuje wsparcie podmiotów prowadzących działania środkami 

znajdującymi się w magazynie ppow.  

 
 

 

GMINNE CENTRUM ZARZĄDZANIA 

KRYZYSOWEGO 

POWIATOWE  CENTRUM  
ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 

 

CENTRA ZARZĄDZANIA 

KRYZYSOWEGO SĄSIEDNICH GMIN 

 
 

GMINNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE 

PODMIOT WIODĄCY – DZIAŁANIA BEZPOŚREDNIE 

 
 kieruje działaniami organów administracji rządowej                    

i samorządowej w związku ze stanem klęski żywiołowej, 
 określa zakres wsparcia, 
 utrzymuje ciągłą wymianę informacji z organami, 

jednostkami zaangażowanymi w działania oraz 
Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego. 

 
NA BIEŻĄCO INFORMUJE WÓJTA  O ROZWOJU SYTUACJI – 
poprzez GCZK. 

 

PODMIOTY WSPOMAGAJĄCE – DZIAŁANIA BEZPOŚREDNIE 
 

 udzielają podmiotowi wiodącemu informacji, prognoz                 
i innych form wsparcia – zgodnie z zapotrzebowaniem, 

 wydają dyspozycje podległym (nadzorowanym) jednostkom 
organizacyjnym o skierowaniu do wsparcia, 

 koordynują działanie podległych (nadzorowanych) 
jednostek, 

 monitorują sytuację, 
 na bieżąco współpracują z podmiotem wiodącym. 

 

WOJEWODA 
Wnioskuje o wprowadzenie  

stanu klęski żywiołowej WÓJT 
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7. WSPÓŁDZIAŁANIE ORGANÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ PODCZAS STANU WYJĄTKOWEGO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 obwieszcza wprowadzenie stanu wyjątkowego na terenie gminy 
 realizuje stosowne zadania ujęte w rozporządzeniu Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie wprowadzenia stanu 
wyjątkowego: 

 wyznacza podmiot wiodący – w zależności od rodzaju zadań 
zawartych w ww. rozporządzeniu oraz zagrożenia, które 
skutkowało wprowadzeniem stanu wyjątkowego, 

 koordynuje działania administracji samorządowej, 
 wprowadza czasowe ograniczenia, w tym praw człowieka                 

i obywatela, 
 wydaje stosowne akty prawa miejscowego, 
 koordynuje działania zaangażowanych sił organów administracji 

publicznej i innych podmiotów, 
 wnioskuje o wsparcie działań oddziałami Sił Zbrojnych RP. 

 

 
Referaty i samodzielne stanowiska 

 Urzędu Gminy Strzeleczki 
w obszarze opiniodawczo-doradczym 

 
 Referat Organizacyjny i Spraw Obronnych, 
 Referat Finansowo – Księgowy, 
 Referat Gospodarki Komunalnej i Nieruchomości, 
 Referat Inwestycji i Rozwoju, 
 Samodzielne Stanowisko ds. profilaktyki alkoholowej 

 

 
 

GMINNY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 
 przedstawia na posiedzeniu dotychczasowy rozwój sytuacji, 

przebieg działań, prognozy i potrzeby, 
 przygotowuje propozycje działań dotyczących wykonania 

zadań, 
 przekazuje do wiadomości publicznej informacje związane z 

zagrożeniami, 

 
 

 

 
 
 
 pełni całodobowy dyżur w celu zapewnienia przepływu informacji 

na potrzeby zarządzania kryzysowego, 
 współdziała z centrami zarządzania kryzysowego organów 

administracji publicznej, w tymgmin sąsiednich oraz  Powiatowym  
Centrum Zarządzani Kryzysowego, 

 współdziała z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, 
poszukiwawcze i humanitarne. 
 

DZIAŁANIA BEZPOŚREDNIE 
 przyjmuje informacje o sytuacji i przekazuje je staroście, 
 realizuje zadania zawarte w „Regulaminie Gminnego Centrum 

Zarządzania Kryzysowego”, 
 utrzymuje ciągłą wymianę informacji z organami (jednostkami) 

zaangażowanymi w działania, 
 na bieżąco informuje PCZK o realizowanych i planowanych 

działaniach. 
 
 

 

GMINNE CENTRUM ZARZĄDZANIA 

KRYZYSOWEGO 

POWIATOWE  CENTRUM  
ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 

 

CENTRA ZARZĄDZANIA 

KRYZYSOWEGO SĄSIEDNICH GMIN 

LEGENDA: 
 
                       OBSZAR DECYZYJNY 
 
                       OBSZAR WYMIANY INFORMACJI 
 
 

 
 

GMINNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE 

 

PODMIOT WIODĄCY – DZIAŁANIA BEZPOŚREDNIE 

 
 kieruje działaniami organów administracji rządowej                    

i samorządowej w związku ze stanem wyjątkowym, 
 określa zakres wsparcia, 
 utrzymuje ciągłą wymianę informacji z organami, 

jednostkami zaangażowanymi w działania oraz Gminnym 
Centrum Zarządzania Kryzysowego. 

 
NA BIEŻĄCO INFORMUJE WÓJTA O ROZWOJU SYTUACJI – 
poprzez GCZK. 

 

PODMIOTY WSPOMAGAJĄCE – DZIAŁANIA BEZPOŚREDNIE 
 

 udzielają podmiotowi wiodącemu informacji, prognoz                 
i innych form wsparcia – zgodnie z zapotrzebowaniem, 

 wydają dyspozycje podległym (nadzorowanym) jednostkom 
organizacyjnym o skierowaniu do wsparcia, 

 koordynują działanie podległych (nadzorowanych) 
jednostek, 

 monitorują sytuację, 
 na bieżąco współpracują z podmiotem wiodącym. 

 

WOJEWODA 
WÓJT 
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