Część II. Procedury Reagowania Kryzysowego.
2.3..Procedury Reagowania Kryzysowego (PRK).

Zestawienie procedur zarządzania kryzysowego
Oznaczenie procedury

Nazwa procedury

Strona

Zwołanie Posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
Działanie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w stałej
siedzibie centrum.

PRK-1
PRK-2

Wprowadzenie na terenie miasta Żory stopni alarmowych i stopni
alarmowych CRP

PRK-3
PRK-4
PRK-5
PRK-6

Uruchomienie Akcji Kurierskiej,
Uruchomienie Stałego Dyżuru
Uruchomienie Akcji Jodowej
Zasady prowadzenia akcji ratowniczej w przypadku wystąpienia powodzi
lub podtopień.

PRK-7

64-67
68
69-72
73
73
73-74
74-75

2.3.1. Zwołanie Posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

PRK-1

Zwołanie Posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

wejście

Zdarzenie
wymagające zwołania
posiedzenia PZZK

wyjście

uczestnicy

Zlikwidowanie
zagrożenia i jego
skutków

Organy , instytucje,
podmioty określone
w Zarządzeniu PM
Żory w sprawie
powołania PZZK

podstawa działań
-Ustawa o zarządzaniu
kryzysowym
-Zarządzenie PM Żory
w.s. powołania PZZK
-tryb pracy określony w
załączniku do zarządzenia
PM Żory w sprawie
powołania PZZK

Uruchamianie zespołu
Przedsięwzięcia
1.Zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Zespołu – w przypadku wystąpienia zagrożeń,
mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne oraz środowisko naturalne.
2. Powiadomienie członków Zespołu o posiedzeniu.
3.Zabezpieczenie miejsca pracy Zespołu: odpowiednia ilość miejsc, obsługa kancelaryjna.
W sytuacji całodobowej pracy Zespołu – zabezpieczenie logistyczne
4. Przeniesienie miejsca pracy Zespołu w przypadku jego zagrożenia do miejsca
rezerwowego.
5. Obsługi kancelaryjno-biurowa i miejsca pracy dla członków PZZK oraz ich
przedstawicieli.( protokół, wnioski, zalecenia do realizacji)

Działania zespołu
Przedsięwzięcia
1.Ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo
publiczne i prognozowanie tych zagrożeń.
2.Przygotowanie propozycji działań i przedstawienie Prezydentowi wniosków dotyczących
wykonania, zmiany lub zaniechania działań ujętych w Powiatowym Planie Zarządzania
Kryzysowego
3. Przekazanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniem
4. Określenie terminów cyklicznych odpraw Zespołu w trakcie posiedzenia
5. W przypadku przejęcia koordynacji działań ratowniczych przez PM Żory , lub na jego
polecenie – wyznaczenie swojego przedstawiciela do całodobowego dyżurowania w PCZK
6.Monitorowanie realizacji ustaleń i poleceń wydanych podczas posiedzenia

Wykonawcy
PM Żory
PCZK
ZKO
ZG
ZG
ZKO
Wykonawcy
PZZK
PZZK
BPKiS
PM Żory
PCZK
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PCZK
7.Podjęcie decyzji o odwołaniu cyklicznych posiedzeń PZZK lub dyżurów wyznaczonych
przedstawicieli.
8.Przedstawienie PZZK protokołu do akceptacji

PM Żory
PZZK

Uwagi dodatkowe:
PZZK dokonuje na pierwszym posiedzeniu po wystąpieniu sytuacji kryzysowej wstępnej kwalifikacji problemu, które
obejmuje:
1. Ustaleniu właściwego poziomu reagowania (cały powiat, dzielnica, zdarzenie miejscowe).
2. Określeniu charakteru zjawiska - problem podstawowy czy wtórny ( konsekwencja zdarzenia kryzysowego)
3. Określeniu możliwości reagowania - siły własne czy współpraca z sąsiednimi powiatami lub wojewodą .
4. Ustaleniu zakresu działań reagowania kryzysowego mającego największy wpływ na rozwiązanie problemu.
5. Oszacowaniu kosztów materialnych i społecznych rozwiązania problemu w porównaniu z kosztami zaniechania
działań.
6. Ustaleniu czy istnieje konieczność wnioskowania o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej lub innego stanu
nadzwyczajnego na terenie miasta Żory.

Definicje i skróty
Sytuacja kryzysowa – należy przez to rozumieć sytuację wpływającą negatywnie na poziom bezpieczeństwa ludzi,
mienia w znacznych rozmiarach lub środowiska, wywołującą znaczne ograniczenia w działaniu właściwych organów
administracji publicznej ze względu na nieadekwatność posiadanych sił i środków;
Stan klęski żywiołowej – jeden ze stanów nadzwyczajnych. Może być wprowadzony dla zapobieżenia skutkom
katastrof naturalnych lub awarii technicznych noszących znamiona klęski żywiołowej, oraz w celu ich usunięcia.
Stan klęski żywiołowej może być wprowadzony na obszarze, na którym wystąpiła klęska, a także na obszarze, na
którym wystąpiły lub mogą wystąpić jej skutki. Wprowadza się go na czas oznaczony, niezbędny dla zapobieżenia
skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia, nie dłuższy niż 30 dni
Klęska żywiołowa (kataklizm) – ekstremalne zjawisko naturalne powodujące znaczne szkody na terenie objętym tym
zjawiskiem, pozostawiające po sobie często zmieniony obraz powierzchni ziemi
PM Żory – Prezydent Miasta Żory
PCZK-Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
PZZK-Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego
ZKO- Wydział Zarządzania Kryzysowego Spraw Obronnych i Ochrony Ludności
ZG – Zespół Gospodarczy BPKiS – Biuro Promocji Kultury i Sportu
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2.3.2. Działanie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w stałej siedzibie, po
wystąpieniu zdarzenia wymagającego podjęcia całodobowej pracy dyżurnych PCZK
w Urzędu Miasta.

PRK-2

Działanie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w stałej siedzibie po
wystąpieniu zdarzenia wymagającego podjęcia całodobowej pracy dyżurnych
PCZK w stałej siedzibie Urzędu Miasta

wejście
Wystąpienie zdarzenia
wymagającego podjęcia
całodobowej pracy dyżurnych:
1.Skutki intensywnych opadów
deszczu, śniegu, roztopów,
wystąpienie zagrożenia
powodziowego
2.Skutki silnych burz, wiatrów,
trąb powietrznych, zawiei
i zamieci śnieżnych
3. Skutki mrozów ,susz
i upałów.
4. Katastrofa budowlana i,
komunikacyjna, awaria
przemysłowa
5.Atak terrorystyczny.
6.Zdarzenie radiacyjne
7.Uruchomienie zadań
obronnych
8. Wprowadzenie stopnia
alarmowego Charlie i Delta

wyjście

uczestnicy

Ustanie zdarzenia.
decyzja PM Żory

-PCZK
-ZKO
-BPKiS
-Z-ca PM
-Doradcy PM

podstawa działań

-Ustawa o zarządzaniu
kryzysowym
-Regulamin organizacyjny
UM Żory.

Praca PCZK w stałej siedzibie
Przedsięwzięcia
1. Przyjęcie informacji o zdarzeniu wymagającym podjęcia całodobowej pracy dyżurnych:
a) czasie i miejscu zdarzenia;
b) rodzaju zniszczeń;
c) liczbie osób poszkodowanych i rannych, oraz liczbie osób w strefie zagrożenia;
2.Podjęcie decyzji o zmianie trybu pracy Centrum (w siedzibie PCZK, w tym uruchomienie
punktu informowania ludności)
3.Uruchomienie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z PRK-1
4.Prowadzenie analizy informacji: rodzaj, stopień zagrożenia, problemy do rozwiązania,
ocena priorytetu działania, zakres realizowanych przedsięwzięć
5. Monitorowanie rozwoju sytuacji.
6.Prowadzenie i aktualizowanie zestawień:
a) strat w infrastrukturze komunalnej;
b) potrzeb w zakresie pomocy społecznej, finansowej i materiałowej,
7. Obsługiwanie aplikacji i programów wspomagających
8.Redagowanie i przekazanie komunikatów o sytuacji, w tym do mediów lokalnych
9. Przekazanie uprzedzeń, ostrzeżeń i komunikatów
10.Organizowanie i prowadzenie konferencji prasowych.

Wykonawcy
Dyżurny PCZK
-Prezydent Miasta
-z-ca PM
-Doradcy PM
-Sekretarz miasta
Dyżurny PCZK
Dyżurny PCZK
Dyżurny PCZK
Dyżurny PCZK

BPKiS
Dyżurny PCZK
BPKiS
BPKiS

Uwagi dodatkowe:
Brak
Definicje i skróty
PM Żory – Prezydent Miasta Żory , z-ca PM – zastępca Prezydenta Miasta.
PCZK-Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
ZKO- Wydział Zarządzania Kryzysowego Spraw Obronnych i Ochrony Ludności
BPKiS-Biuro Promocji Kultury i Sportu.
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2.3.3. Wprowadzenie na terenie miasta Żory stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP.

PRK-3

Wprowadzenie na terenie miasta Żory stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP
wejście

Wprowadzenie na terenie
miasta Żory
wskazanych stopni
alarmowych i stopni
alarmowych CRP

wyjście

Odwołanie
wskazanego stopnia
alarmowego

uczestnicy

podstawa działań

PCZK
PZZK
KMP Żory
MOK
MOSiR
ED
ZG
BPKiS

-Ustawa z dnia 24 czerwca
2016 r. o działaniach
antyterrorystycznych;

Przedsięwzięcia

-Rozporządzenie Prezesa
Rady Ministrów z dnia 25
lipca 2016 r. w sprawie
zakresu przedsięwzięć
wykonywanych w
poszczególnych stopniach
alarmowych i stopniach
alarmowych CRP;
wykonawcy

1.Przyjęcie informacji o wprowadzeniu stopni alarmowych i (lub) stopni alarmowych
CRP od WCZK, RCZK (zarządzenie forma pisemna)

PCZK

2. Powiadomienie Prezydenta Miasta Żory
3.Niezwłocznie potwierdzić do WCZK, fakt otrzymania informacji o wprowadzeniu
jednego z stopni alarmowych, w czasie nie dłuższym niż 12 godzin,
4.Utrzymywanie kontaktu z WCZK i lokalnymi organami administracji publicznej
odpowiedzialnymi za zarządzanie kryzysowe i bezpieczeństwo

PCZK

5. Zwołanie PZZK

PRK-1

PCZK

6.Raportowanie sytuacji do PZZK i WCZK oraz do innych centrów zarządzania
kryzysowego wg ustaleń. ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń terrorystycznych.
7.Przegląd istniejących procedur postępowania dot. ataku terrorystycznego lub
sabotażowego w odniesieniu do Urzędu

PCZK

8.Dokonanie przeglądu wszystkich procedur, szczegółowych wymagań osobowych i
logistycznych oraz zadań związanych z wprowadzeniem wyższych stopni alarmowych
(w tym związanych z realizacją Planów operacyjnych)

PCZK
PCZK

Sekretarz Miasta
ZKO

9. Sprawdzenie na zewnątrz i od wewnątrz budynków UM i miejskich będących
w stałym użyciu, w zakresie podejrzanych zachowań osób oraz w poszukiwaniu
podejrzanych przedmiotów

MOK, MOSiR, ZG, ED

10.Sprawdzenie działania instalacji alarmowych (w tym test systemu alarmowego),
przepustowości dróg ewakuacji, sprawności systemów zabezpieczeń, funkcjonowania
systemów rejestracji obrazu oraz stanu technicznego drzwi, okien, Urzędu , budynków
miejskich
11.Prowadzenie akcji informacyjno-instruktażowej dla społeczeństwa dotyczącej
potencjalnego zagrożenia, jego skutków i sposobu postępowania.

ZG, MOSiR, MOK, ED

BPKiS

12.Prowadzenie, w ramach realizacji zadań administratora obiektów, wzmożonej
kontroli obiektów Urzędu

Uwagi dodatkowe:
Stopnie alarmowe
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ALFA
Wprowadza się w przypadku uzyskania informacji o możliwości wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym
lub sabotażowym, którego rodzaj i zakres jest trudny do przewidzenia. Jego wprowadzenie ma charakter ogólnego
ostrzeżenia. Wszystkie ograny administracji publicznej i służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo powinny posiadać
możliwość utrzymania tego stopnia do chwili ustąpienia zagrożenia, nie naruszając swoich zdolności do bieżącego
działania.
Na rzecz ochrony ludności:
LP.
Treść zadania
Prowadzić wzmożone kontrole miejsc dużych skupisk ludzkich, obiektów użyteczności publicznej oraz innych
1
potencjalnych obiektów ataku, w celu wzmocnienia ochrony.
Informować odpowiednie służby w przypadku zauważenia: nieznanych pojazdów na terenie instytucji
2
publicznych lub innych ważnych obiektów, porzuconych paczek i bagaży lub w przypadku zaobserwowania
jakichkolwiek innych oznakach nietypowej działalności.
Na rzecz ochrony infrastruktury:
Treść zadania
1
Poinformować podległy personel o konieczności zachowania zwiększonej czujności w stosunku do osób
zachowujących się w sposób wzbudzające podejrzenia.
2
Zapewnić dostępność w trybie alarmowym członków personelu niezbędnego do wzmocnienia ochrony
obiektów.
3
Przeprowadzać kontrole pojazdów wjeżdżających oraz osób wchodzących na teren obiektu
4
Sprawdzać na zewnątrz i od wewnątrz budynki będące w stałym użyciu, pod względem podejrzanych zachowań
osób oraz w poszukiwaniu podejrzanych przedmiotów.
5
Sprawdzić działanie środków łączności wykorzystywanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa.
6
Dokonać przeglądu wszystkich procedur, rozkazów oraz zadań związanych z wprowadzeniem wyższych stopni
alarmowych.
7
Sprawdzić działanie instalacji alarmowych oraz przepustowość dróg ewakuacji.
ALFA-CRP
1
Poinformować personel instytucji, w szczególności odpowiedzialny za bezpieczeństwo systemów
teleinformatycznych, o konieczności zachowania zwiększonej czynności w stosunku do stanów odbiegających
od normy.
2
Zapewnić dostępność w trybie alarmowym personelu odpowiedzialnego za bezpieczeństwo systemów
teleinformatycznych.
3
Sprawdzić kanały łączności z innymi podmiotami biorącymi udział w reagowaniu kryzysowym właściwymi dla
rodzaju stopnia alarmowego CRP, zespołami reagowania na incydenty bezpieczeństwa teleinformatycznego,
właściwymi dla rodzaju działania organizacji oraz ministrem właściwym do spraw informatyzacji.
4
Dokonać przeglądu stosownych procedur oraz zadań związanych z wprowadzeniem stopni alarmowych CRP.
5
Sprawdzić aktualny stan bezpieczeństwa infrastruktury teleinformatycznej i ocenić wpływ zagrożenia na
bezpieczeństwo teleinformatyczne na podstawie bieżących informacji i prognoz wydarzeń.
6
Informować na bieżąco o efektach przeprowadzonych działań zespoły reagowania na incydenty bezpieczeństwa
teleinformatycznego właściwe dla rodzaju działania organizacji oraz współdziałające centra zarządzania
Kryzysowego, a także ministra właściwego ds. informatyzacji
BRAVO
Wprowadza się w przypadku zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpienia zdarzenia
o charakterze terrorystycznym lub sabotażowym, jednakże konkretny cel ataku nie został zidentyfikowany. Wszystkie
organy administracji publicznej i służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo powinny posiadać możliwość utrzymania
tego stopnia do chwili ustąpienia zagrożenia nie naruszając swoich zdolności do bieżącego działania. Należy wykonać
zadania wymienione dla 1.° alarmowego oraz kontynuować lub sprawdzić wykonanie tych zadań, jeśli wcześniej był
wprowadzony stopień Alfa.
LP.
Na rzecz ochrony ludności:
Treść zadania
1
Wprowadzić dodatkowe kontrole pojazdów, ludzi oraz budynków publicznych w rejonach zagrożonych.
2
Rozszerzyć akcją informacyjną instruktażową dla społeczeństwa dotyczącą potencjalnego zagrożenia, jego
skutków i sposobu postępowania.
Na rzecz ochrony infrastruktury:
Treść zadania
1
Ostrzec personel o możliwych formach ataku.
Zapewnić dostępność w trybie alarmowym personelu wyznaczonego do wdrażania procedury działania na
2
wypadek ataków terrorystycznych i sabotażowych.
3
Sprawdzić i wzmocnić ochronę ważnych obiektów publicznych.
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Sprawdzić systemy ochrony obiektów ochranianych przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne
i wewnętrzne służby ochrony.
Wprowadzić kontrole wszystkich przesyłek pocztowych i kurierskich kierowanych do urzędu (instytucji).
Zamknąć zabezpieczyć nieużywane regularnie budynki pomieszczenia.
Dokonać przeglądu zapasów materiałowych i sprzętu.
Zapewnić ochronę środków transportu służbowego poza terenem obiegu, wprowadzić kontrolę pojazdów przed
8
wejściem do samochodu i jego uruchomieniem
BRAVO-CRP
1
Zapewnić gotowość do niezwłocznego podejmowania działań przez administratorów systemów kluczowych dla
funkcjonowania organizacji.
2
Prowadzić dyżury w trybie alarmowym osób uprawnionych do podejmowania decyzji w sprawach
bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.
3
Wprowadzić złożone monitorowanie stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w tym
w szczególności wykorzystując zalecenia szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub komórek
odpowiedzialnych za system reagowania, zgodnie z właściwością oraz
3a
Monitorować i weryfikować czy nie doszło do naruszenia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej
3b
Sprawdzać dostępność usług elektronicznych
3c
W razie potrzeby dokonywać zmian W dostępie do infrastruktury teleinformatycznej
CHARLIE
Wprowadza się w przypadku zaistnienia konkretnego zdarzenia potwierdzającego cel potencjalnego ataku
terrorystycznego lub sabotażowego godzącego w bezpieczeństwo RP lub bezpieczeństwo innych państw
i stwarzającego potencjalne zagrożenie dla Polski, albo w przypadku uzyskania wiarygodnych i potwierdzonych
informacji o planowanym zdarzeniu o charakterze terrorystycznym lub sabotażowym na terytorium RP bądź którego
celem mają być jej obywatele albo instytucje lub infrastruktura, w tym także obywatele polscy przebywających za
granicą lub instytucje polskie mieszczące się poza granicami RP. Utrzymywanie tego stopnia przez dłuży czas może
spowodować utrudnienia i będzie miało wpływ na funkcjonowanie służb odpowiedzialnych za zapewnienie
bezpieczeństwa. Po wprowadzeniu stopnia CHARLIE należy wykonać zadania wymienione dla pierwszego i drugiego
stopnia alarmowego oraz kontynuować lub sprawdzić wykonanie tych zadań, jeśli wcześniej był wprowadzony stopni
ALFA lub BRAWO
Na rzecz ochrony ludności:
LP.
Treść zadania
Wzmocnić ochronę organizowanych imprez masowych według decyzji organu wydającego zezwolenie na
1
przeprowadzenie imprezy masowej lub odwołać organizację imprez, jeśli nie ma możliwości wzmocnienia
ochrony lub wzmocnienie nie gwarantuje zapobieżenia ewentualnemu atakowi.
Wzmocnić ochronę organizowanych zgromadzeń publicznych lub zalecić organizatorom odwołanie
2
planowanych zgromadzeń publicznych.
Dokonać przeglądu dostępnej infrastruktury, zasobów i środków metodycznych pod kątem możliwości
3
wykorzystania w przypadku ataku terrorystycznego lub sabotażowego
Zweryfikować dane o obiektach wyznaczonych na zastępcze miejsca czasowego pobytu na wypadek
4
ewakuowanej i ludności
Na rzecz ochrony infrastruktury
Wprowadzić dyżury dla osób funkcyjnych odpowiedzialnych za wprowadzenie procedury działania na wypadek
1
ataków terrorystycznych lub sabotażowych.
2
Ograniczyć do minimum liczbę miejsc ogólnodostępnych w obiekcie i rejonie obiektu.
W uzasadnionych wypadkach wprowadzić ścisłą kontrolę osób i pojazdów przy wejściu i wjeździe na teren
3
obiektu.
4
Ograniczyć możliwości parkowania pojazdów przy obiektach chronionych, wykonywania zadań ochronnych
Wydać broni i amunicją oraz środki ochrony osobistej uprawnionym osobom wyznaczonym do wykonywania
5
zadań ochronnych.
6
Wprowadzić dodatkowy całodobowy nadzór miejsc, które tego wymagają, do tej pory nie objętych nadzorem.
7
W placówkach dyplomatycznych urzędach konsularnych poza granicami kraju wdrożyć dodatkowe procedury
bezpieczeństwa wynikające
z planów ochrony.
CHARLIE-CRP
1
Dokonać przeglądu dostępnych zasobów zapasowych pod względem możliwości wykorzystania w przypadku
zaistnienia ataku.
2
Przygotować się do uruchomienia planów umożliwiających zachowanie ciągłości działania po wystąpieniu
potencjalnego ataku w tym między innymi:
2a Dokonać przeglądu i ewentualnego audytu planów awaryjnych oraz infrastruktury teleinformatycznej
2b Przygotować się do ograniczenia operacji na serwerach, w celu możliwości ich szybkiego i bezawaryjnego
4
5
6
7
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zamknięcia.
DELTA
Wprowadza się w przypadku wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym lub sabotażu, powodującego
zagrożenie bezpieczeństwa RP lub bezpieczeństwa innych państw i stwarzającego zagrożenie dla Polski, albo
w przypadku gdy uzyskane informacje wskazują na zaawansowaną fazę przygotowań do zdarzenia o charakterze
terrorystycznym na terytorium RP bądź którego celem mają być jej obywatele albo instytucje lub infrastruktura, w tym
także obywatele polscy przebywających za granicą lub instytucje polskie mieszczące się poza granicami RP, a zebrane
informacje wskazują jednocześnie na nieuchronność takiego zdarzenia. Utrzymywanie tego stopnia przez dłuższy czas
może spowodować utrudnienia i będzie miało wpływ na funkcjonowanie służb odpowiedzialnych za zapewnienie
bezpieczeństwa. Po wprowadzeniu czwartego stopnia DELTA należy wykonać zadania wymienione dla pierwszego,
drugiego i trzeciego stopnia alarmowego oraz kontynuować lub sprawdzić wykonanie tych zadań jeśli wcześniej był
wprowadzony stopień ALFA BRAWO I CHARLIE
LP.
Na rzecz ochrony ludności:
Treść zadania
1
Wprowadzić w uzasadnionych przypadkach ograniczenia komunikacyjne w rejonach zagrożonych
2
Wprowadzić w uzasadnionych przypadkach zakaz przeprowadzania imprez masowych zgromadzeń publicznych
Na rzecz ochrony infrastruktury
LP.
Treść zadania
1
Przeprowadzić identyfikację wszystkich pojazdów znajdujący się już w rejonie obiektu oraz uzasadnionych
przypadkach ich relokację poza obszar obiektu
2
Kontrolować wszystkie pojazdy wjeżdżają co na teren obiektu ich ładunek
3
Kontrolować wszystkie w zoo i wnoszone na teren obiektu przedmioty w tym walizki torebki, paczki
4
Przeprowadzać często kontrolę na zewnątrz budynku i na parkingach
5
Ograniczyć liczbę podróży służbowych oraz zatrudnionych w obiekcie i wizyt osób nie zatrudnionych
w instytucji
6
Przygotować się do zapewnienia ciągłości funkcjonowania organu w przypadku braku możliwości realizacji
zadań w dotychczasowym miejscu pracy
DELTA CRP
Uruchomić plany awaryjne lub plany ciągłości działania organizacji w sytuacjach awarii lub utraty ciągłości
1
działania
2
Stosownie do sytuacji przystąpić do realizacji procedury przywracania ciągłości działania
Definicje i skróty
PM Żory – Prezydent Miasta Żory ,
PCZK-Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
ZKO- Wydział Zarządzania Kryzysowego Spraw Obronnych i Ochrony Ludności
BPKiS-Biuro Promocji Kultury i Sportu.
MOK- Miejski Ośrodek Kultury
MOSiR- Miejski
KMP-Żory – Komenda Miejska Policji
ZG – Zespół Gospodarczy
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2.3.4. Uruchomienie Akcji Kurierskiej na terenie Żor po za godzinami pracy urzędu.
Uruchomienie Akcji Kurierskiej na terenie Żor.

PRK-4
wejście

wyjście

uczestnicy

podstawa działań

Otrzymanie sygnału
z WKU Rybnik

Otrzymanie
informacji z WKU
Rybnik
o zakończeniu AK

PCZK
PM Żory
KM Policji w Żorach

-Ustawa o powszechnym

Przedsięwzięcia
Przyjęcie sygnału „Konsola” lub „Pulpit”
Potwierdzenie sygnału w WKU w Rybniku
Powiadomienie Prezydenta Miasta Żory
Powiadomienie Naczelnika ZKO oraz pracowników ZKO
Podjęcie pracy w stałej siedzibie PCZK
Przejście na tryb pracy zmianowej 24h.
Uruchomienie, prowadzenie , zakończenie AK

obowiązku obrony RP
-Plan Akcji Kurierskiej

wykonawcy

Dyżurny PCZK
PRK-2
Pracownicy ZKO

Uwagi dodatkowe:
Akcję Kurierską prowadzi Kierujący Akcją –PM Żory lub osoba wskazana przez prezydenta – Naczelnik ZKO

2.3.5. Uruchomienie Stałego Dyżuru PM Żory po za godzinami pracy UM.
Uruchomienie Stałego Dyżuru PM Żory po za godzinami pracy UM.

PRK-5
wejście

wyjście

uczestnicy

Otrzymanie sygnału
z WCZK

Otrzymanie
informacji z WCZK

PCZK

Przedsięwzięcia
Przyjęcie i zanotowanie treści sygnału
Sprawdzenie źródła sygnału oraz potwierdzenie jego czytelności
Powiadomienie Prezydenta Miasta Żory
Powiadomienie Naczelnika ZKO oraz pracowników ZKO
Podjęcie pracy w stałej siedzibie PCZK
Przejście w tryb pracy SD zgodnie z instrukcją Stałego Dyżuru

podstawa działań

-Ustawa o powszechnym
obowiązku obrony RP
-Instrukcja Stałego Dyżuru
wykonawcy
Dyżurny PCZK
PRK-2
pracownicy ZKO
obsada SD
PCZK

Uwagi dodatkowe:
Postepowanie zgodnie z Instrukcją Stałego Dyżuru PM Żory.
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2.3.6. Uruchomienie Akcji Jodowej po za godzinami pracy UM. Postępowanie awaryjne
w przypadku zdarzeń radiacyjnych.|
Uruchomienie Akcji Jodowej po za godzinami pracy UM.
Postępowanie awaryjne w przypadku zdarzeń radiacyjnych

PRK-6
wejście

wyjście

uczestnicy

podstawa działań

Otrzymanie sygnału
z WCZK

Otrzymanie
informacji z WCZK

PCZK

-Ustawa z dnia 29
listopada 2000r. „Prawo
Atomowe”
-Plan Akcji Jodowej Miasta
Żory.

Przedsięwzięcia

wykonawcy

Otrzymanie hasła „CEZ 139” przekazane telefonicznie lub radiowo i
potwierdzone faxem
Sprawdzenie źródła sygnału oraz potwierdzenie jego czytelności
Powiadomienie Prezydenta Miasta Żory o uruchomieniu Akcji Jodowej
Powiadomienie Naczelnika ZKO oraz pracowników ZKO
Podjęcie pracy w stałej siedzibie PCZK
zgodnie z PRK-2
Obsługa teleinformacyjna Miejskiego Punktu Wydawania Tabletek Jodku
Potasu
Wykonywanie poleceń kierującego Akcja Jodową

Dyżurny PCZK

pracownicy ZKO
PCZK

Postepowanie zgodnie z Planem Akcji Jodowej Miasta Żory.

Postępowanie awaryjne w przypadku zdarzeń radiacyjnych.
PCZK
Pozyskanie informacji o zdarzeniu radiacyjnym mogącym spowodować
zagrożenie na terenie miasta
Sprawdzenie źródła sygnału oraz potwierdzenie jego czytelności

PCZK

Niezwłoczne powiadomić:
Prezydenta Miasta Żory
Wojewodę przez WCZK
Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Żorach
Komendę Miejską Policji
Wojewódzkie pogotowie ratunkowe
Powiadomienie ludności

PCZK.
KMP Żory,
KM PSP,
ŚPWIS,
WPR

zgodnie z PZK-1

Opracować i przekazać, ludności, która w wyniku zdarzenia radiacyjnego
może otrzymać dawkę promieniowania jonizującego przekraczającą
dawkę graniczną dla osób z ogółu ludności, informację zawierającą:
- dane dotyczące rodzaju zdarzenia ,miejsca i czasu jego powstania,
przewidywany przebieg zdarzenia z określeniem rozmiaru i zasięgu
zaistniałych i przewidywanych jego skutków
- wskazanie działań , zachowań, zaleceń w ograniczeniu spożywania
niektórych artykułów żywnościowych, prostych reguły dotyczących
higieny i dekontaminacji ludzi, zaleceń dotyczących pozostania w
domu, informacji dotyczących systemu dystrybucji preparatów ze
stabilnym jodem, ustalenia organizacyjne dotyczące ewakuacji;
wezwanie do słuchania komunikatów przekazywanych przez radio i telewizję i
inne
informowania o rozwoju sytuacji i przekazywania danych do WCZK w
Katowicach
Korzystania z zaleceń przekazywanych przez specjalistów wskazanych przez
Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki, a w razie potrzeby z pomocy w

PCZK

ZKO, PCZK, SPWIS

BPKiS

CAR, Geoportal
PPAA, ZKO
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zakresie pomiarów dozymetrycznych specjalistów skierowanych na miejsce
zdarzenia

Definicje i skróty
Zdarzenie radiacyjne - zdarzenie, które powstało na terenie jednostki organizacyjnej albo poza nią w czasie
prowadzenia prac w terenie lub w czasie transportu materiałów jądrowych, źródeł promieniowania
jonizującego, odpadów promieniotwórczych i wypalonego paliwa jądrowego.

Strefa awaryjna- Strefa awaryjna – teren, na którym może występować jakiekolwiek nietrwałe
(usuwalne) skażenie promieniotwórcze lub moc dawki promieniowania jonizującego przekracza
poziom 100 μSv / h. Podstawa wyznaczania promienia strefy awaryjnej – wyniki pomiarów
dozymetrycznych. Minimalny promień strefy awaryjnej wynosi 3 m.
Skażenie promieniotwórcze - znaczny wzrost aktywności promieniotwórczej przedmiotów, organizmów
żywych, budynków i wielkich obszarów, powyżej naturalnego poziomu aktywności promieniotwórczej.

PPiS - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rybniku
ZSS - Zespół Spraw Społecznych
KM PSP - Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Żorach;
MZOZ – Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej;
KMP - Komenda Miejska Policji w Żorach;
ŚPWiS - Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny;
IŚ - Wydział Inżynierii Środowiska UM w Żorach;
PPAA-Prezes Państwowej Agencji Atomistyki.
ZKO – Wydział Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i Ochrony Ludności;

2.3.7. Zasady prowadzenia akcji ratowniczej w przypadku wystąpienia powodzi lub
podtopień.
Zasady prowadzenia akcji w przypadku wystąpienia powodzi
lub podtopień

PRK- 7
wejście
1.Wystąpienie zagrożenia
Hydrometeorologicznego
na obszarze miasta
2.Zarządzenie Wojewody
Śląskiego o
wprowadzeniu
alarmu lub pogotowia
przeciwpowodziowego
na terenie m. Żory
2.Zarządzenie PM Żory
o wprowadzeniu alarmu
lub pogotowia
przeciwpowodziowego
na terenie m. Żory

wyjście

Odwołanie pogotowia
lub alarmu
przeciwpowodziowego















uczestnicy
PCZK,
WCZK
KM PSP w Żorach,
OSP
KM Policji w Żorach,
PPIS w Rybniku
PWiK w Żorach
Sp. z o.o.
ZTK w Żorach
Sp. z o.o.
MOPS
ZKO
IMI
IS
BPKiS

Przedsięwzięcia
Uzyskanie
informacji o przekroczonych stanach ostrzegawczych wody
w rzece Rudzie, potoku Woszczyckim, Potoku Kłokocińskim
wraz
z niekorzystną prognozą meteorologiczną.
Zwołanie PZZK
zgodnie z PRK-1
Analiza informacji o zdarzeniu:
-wstępna ocena rodzaju zagrożenia i możliwości jego rozwoju,
-szacunkowe określenie zasięgu zdarzenia,
-jakie mogą być następstwa zdarzenia.
Pogotowie przeciwpowodziowe
Podjęcie decyzji o ogłoszeniu pogotowia przeciwpowodziowego.

podstawa działań
 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym
 Plan operacyjny ochrony
przed powodzią miasta Żory.
 Ustawa o Zarządzaniu
Kryzysowym
 Zarządzenie Wojewody Śl.
o wprowadzeniu na terenie
miasta Żory pogotowia lub
alarmu przeciwpowodziowego
 Zarządzenie PM Żory
o wprowadzeniu na terenie
miasta Żory pogotowia lub
alarmu przeciwpowodziowego
Wykonawcy
WCZK
PCZK
ZKO
PM Żory

Wojewoda Śląski, PM Żory
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Sprawdzenie stanów magazynów przeciwpowodziowych i
Sprawdzenie łączności
Sprawdzenie stanu urządzeń hydrotechnicznych i przeciwpowodziowych.
Przekazanie informacji o ogłoszeniu pogotowia przeciwpowodziowego
Alarm Przeciwpowodziowy
Zwołanie PZZK
zgodnie z PRK-1
Analiza informacji o zdarzeniu:
-wstępna ocena rodzaju zagrożenia i możliwości jego rozwoju,
-szacunkowe określenie zasięgu zdarzenia,
-jakie mogą być następstwa zdarzenia.
Podjęcie decyzji o ogłoszeniu alarmu przeciwpowodziowego

ZKO
ZKO
IS
BPKiS, PCZK

PM Żory

Wojewoda Śląski, PM Żory

Przekazanie informacji o ogłoszeniu Alarmu przeciwpowodziowego
Podjęcie pracy w stałej siedzibie PCZK
zgodnie zPRK-2
Monitorowanie cieków wodnych
Uruchomienie magazynu przeciwpowodziowego i OC
Odwołanie pogotowia lub alarmu przeciwpowodziowego
Odwołanie pogotowia lub alarmu przeciwpowodziowego.

BPKiS, PCZK
PCZK
IS
ZKO

PM Żory, Wojewoda Śląki

Przekazanie decyzji o odwołaniu pogotowia lub alarmu przeciwpowodziowego.
PCZK, BPKiS
Odtworzenie stanów magazynowych –magazynu przeciwpowodziowego
ZKO
Szczepienia ochronne ( w przypadku potrzeby)
PPIS w Rybniku
Dekontaminacja ( w przypadku potrzeby)
PSP, OSP
Uwagi dodatkowe:
Brak
Definicje i skróty
Powódź - to takie wezbranie, podczas którego woda po przekroczeniu linii brzegu lub poziomu korony wałów
ochronnych zalewa doliny rzeczne, tereny depresyjne, a przez to powoduje zniszczenie mienia i straty finansowe
oraz pozaekonomiczne /społeczne lub moralne/.W rozporządzaniu Ministra Finansów z 3 kwietnia 1997 roku w
sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia, za powódź uważa się szkody powstałe w skutek
zalania terenów w następstwie podniesienia się poziomu wody w korytach wód płynących lub stojących oraz
wskutek deszczu nawalnego i spływu wód płynących lub stojących oraz wskutek deszczu nawalnego i spływu wód
po zboczach lub stokach na zboczach górskich i falistych.
Podtopienie - Lokalne zalanie terenów w wyniku dużych opadów deszczu, wypełnienia retencji powierzchniowej,
spływu wody po powierzchni gruntu lub przesiąkania wałów podczas powodzi.
Dekontaminacja – proces polegający na usunięciu i dezaktywacji substancji szkodliwej (chemikaliów, materiałów
radioaktywnych, czynników biologicznych), która zagraża życiu lub zdrowiu ludzi poprzez kontakt bezpośredni lub
używane sprzęty. Dekontaminacji poddawani są zarazem ludzie, zwierzęta, jak i środowisko nieożywione
(infrastruktura itd.).
PM Żory – Prezydent Miasta Żory ,
PCZK-Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
ZKO- Wydział Zarządzania Kryzysowego Spraw Obronnych i Ochrony Ludności
BPKiS-Biuro Promocji Kultury i Sportu.
IMI- Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji
IS – Wydział Inżynierii Środowiska
KMP-Żory – Komenda Miejska Policji
OSP- Ochotnicza Straż Pożarna
KM PSP –Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej.
PPIS w Rybniku –Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rybniku.
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