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1.1. Wprowadzenie.
Podstawę do opracowania Planu stanowi zbiorcza analiza zagrożeń występujących na
terenie Żor sporządzona przez Wydział Zarządzania Kryzysowego Spraw Obronnych
i Ochrony Ludności Urzędu Miasta Żory.
Podstawą prawna opracowania Planu są:
-ustawa z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym
(tekst jednolity Dz.U. z 2017r., poz.209 );
-zalecenia Wojewody Śląskiego z dnia 19 lipca 2017r. do powiatowych planów zarządzania
kryzysowego.
-Zarządzenie Prezydenta Miasta Żory OR.0050.1140.2017 z dnia 14.08.2017 r. w sprawie
opracowania Powiatowego Planu Zarzadzania Kryzysowego.
1.1.1. Cel planu.
Plan opracowany został w celu przygotowania organów administracji publicznej
i współpracujących z nimi podmiotów do przejmowania kontroli nad potencjalną sytuacją
kryzysową, która może spowodować zagrożenie życia, zdrowia, mienia, środowiska,
bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego oraz optymalnego reagowania
w przypadku jej wystąpienia,
1.1.2. Przedmiot planu.
zasad prowadzenia działań zarzadzania kryzysowego w Żorach (ustalenie linii
podległości i współdziałania różnych służb, podmiotów, inspekcji, administracji).

-Określenie

-Przydzielenie podmiotom biorącym udział w działaniach zarządzania kryzysowego zadań,
które powinny być wykonane w przypadku podjęcia decyzji o uruchomieniu planu
zarządzania kryzysowego.
-Określenie sił i środków systemu zarządzania kryzysowego możliwych do użycia na terenie
Żor.
-Zdefiniowanie i opisanie procedur uruchomienia działań przewidzianych w Planie.
1.1.3. Zakres stosowania.
Plan obowiązuje wszystkie jednostki organizacyjne miasta Żory
i fizyczne, oraz służby i inspekcje wymienione w Planie.

oraz osoby prawne

1.1.4 Odpowiedzialność.
Kierownicy jednostek organizacyjnych, administracji, komendanci służb, osoby
– wymienione w planie zobowiązane są do przestrzegania postanowień planu, związanych z
nim aneksów, procedur, instrukcji oraz przynależnych dokumentów, odpowiadają za
czynności określone w planie w przypisanym im zakresie, pracownicy wydziału ZKO
odpowiadają za przeglądy i aktualizację planu.
1.1.5 Definicje.
Klęska żywiołowa- Katastrofa naturalna lub awaria techniczna, której skutki zagrażają życiu
lub zdrowiu dużej ilości osób, mieniu w wielkich rozmiarach albo środowisku na
znacznych obszarach, a pomoc i ochrona mogą być skutecznie podjęte tylko przy
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zastosowaniu nadzwyczajnych środków, we współdziałaniu różnych organów
i instytucji oraz specjalistycznych służb i formacji działających pod jednym
kierownictwem.
Kryzys -Stan bezpośrednio zagrażający bezpieczeństwu ludzi, środowiska lub porządkowi
publicznemu,
przekraczający możliwości
skutecznego reagowania władz
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na terenie, na którym kryzys wystąpił.
Sytuacja kryzysowa -Zespół okoliczności zewnętrznych i wewnętrznych wpływających
negatywnie na poziom bezpieczeństwa ludzi, środowiska lub stan porządku
publicznego, wymagający podjęcia decyzji przekraczających właściwości rzeczowe
służby, straży, inspekcji, policji zobowiązanej ustawowo do przeciwdziałania
powstałemu zagrożeniu.
Reagowanie kryzysowe -Zespół działań zmierzających do minimalizacji strat materialnych
i ludzkich oraz przywracania porządku publicznego.
Zarządzanie kryzysowe - Działania analityczne, planistyczne i realizacyjne (wdrożeniowe)
planów, programów, mających na celu przywrócenie stanu istniejącego przed
wystąpieniem zagrożenia.
System reagowania kryzysowego- Zbiór jednostek organizacyjnych, osób prawnych
i fizycznych oraz wzajemnych zależności i zasad postępowania w toku działań
reagowania kryzysowego.
Infrastruktura krytyczna -Systemy oraz wchodzące w ich skład powiązane ze sobą
funkcjonalnie obiekty, w tym obiekty budowlane, urządzenia, instalacje, usługi
kluczowe dla bezpieczeństwa państwa i jego obywateli oraz służące zapewnieniu
sprawnego funkcjonowania organów administracji publicznej, a także instytucji
i przedsiębiorców.
Ochrona infrastruktury krytycznej -Zespół przedsięwzięć organizacyjnych realizowanych
w celu zapewnienia funkcjonowania lub szybkiego odtwarzania infrastruktury
krytycznej na wypadek zagrożeń, w tym awarii, ataków oraz innych zdarzeń
zakłócających jej prawidłowe funkcjonowanie.
System zarządzania kryzysowego - zbiór jednostek organizacyjnych, osób prawnych
i fizycznych oraz wzajemnych zależności i zasad postępowania w toku działań
zarządzania kryzysowego.
Kierowanie w sytuacji kryzysowej (kryzysu) - oddziaływanie na zespół organizacji zgodnie
z ustalonymi regułami (aktami prawnymi) w celu osiągnięcia zamierzonych celów,
realizowane poprzez dysponowanie zasobami oraz wartościowanie potencjalnych strat.
Siatka bezpieczeństwa - zestawienie potencjalnych zagrożeń ze wskazaniem podmiotu
wiodącego przy ich usuwaniu oraz podmiotów współpracujących.
Epizootia (pomór, zaraza) – występowanie zachorowań na jedną z chorób zakaźnych, wśród
zwierząt domowych lub dzikich na danym terenie, w zdecydowanie większej liczbie niż
w poprzednich latach rejestracji danych
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Epifitoza -masowe występowanie zachorowań na jedną chorobę w danym czasie i miejscu
wśród roślin
Epidemia– występowanie w określonym czasie i na określonym terenie przypadków
zachorowań lub innych zjawisk związanych ze zdrowiem w liczbie większej niż
oczekiwana
Radioaktywność (promieniotwórczość) – zdolność jąder atomowych do rozpadu
promieniotwórczego, który najczęściej jest związany z emisją cząstek alfa, cząstek beta
oraz promieniowania gamma.
Pożar- niekontrolowany, samoistny proces spalania materiałów organicznych, jak
i nieorganicznych.
1.1.6. Zastosowanie planu.
Plan uruchamia się w całości lub części, w następujących przypadkach:
a)wystąpienia zdarzenia -niezależnie od jego skali -na terenie Żor lub poza nim, które może
stwarzać zagrożenie:
-epidemiologiczne,
-epizootyczne,
-epifitozotyczne,
-radiacyjne,
-zakłócenia porządku prawnego – w wyniku konfliktu społecznego lub politycznego,
b) zaistnienia sytuacji kryzysowej obejmującej znaczny obszar Żor,
c)wystąpienia sytuacji, która ze względu na swój charakter lub intensywność wymaga
uruchomienia rozwiązań przyjętych w Planie.
1.1.7.Dokumenty związane z Planem.
Plan obrony cywilnej Miasta Żory;
Instrukcja Stałego Dyżuru PM Żory;
Plan przygotowań podmiotów leczniczych miasta Żory na potrzeby obronne państwa.
Plan operacyjny funkcjonowania urzędu miasta Żory w warunkach zewnętrznego
zagrożenia państwa i w czasie wojny;
e) Regulamin głównego stanowisko kierowania PM Żory;
f) Plan akcji jodowej dla miasta Żory;
g) Plan operacyjny ochrony przed powodzią miasta Żory;
h) Plan ewakuacji II stopnia dla miasta Żory;
i) Dokumentacja działań w celu zapewnienia funkcjonowania publicznych urządzeń
zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych dla miasta Żory;
j) Plany działania służb, inspekcji i straży w sytuacjach nadzwyczajnych na terenie
województwa śląskiego;
k) Powiatowy plan ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji
kryzysowych;
l) Gminny program opieki nad zabytkami miasta Żory na lata 2017-2020.
a)
b)
c)
d)
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