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1. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

1.1. AKTY PRAWNE 

1.1.1. Ustawy  

➢ ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminny (Dz. U. 2020, poz. 713 ze zm.), 

➢ ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. 2020, poz. 1856 
ze zm.), 

➢ ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. 
2020, poz.882), 

➢ ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz.U. 2017, poz. 1897), 

➢ ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym (Dz.U. 2017, poz. 1928), 

➢ ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2019, poz. 1507), 

➢ ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2020, poz. 470), 

➢ ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. 2020, poz. 
1123), 

➢ ustawa z dnia z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U.2020, poz. 360 ze zm.), 

➢ ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. 2020, poz. 305), 

➢ ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz 
Agencji Wywiadu (Dz. U. 2020, poz. 27), 

➢ ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2020, poz. 333), 

➢ ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2020, poz. 310), 

➢ ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 2020, poz. 833), 

➢ ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (Dz. U. 2019, poz. 1792), 

➢ ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. 2020, poz. 944.), 

➢ ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz. U. 2018, poz. 1914), 

➢ ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2019, poz 2460), 

➢ ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2019, poz. 1541.), 

➢ ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 2019, 
poz. 59), 

➢ ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. 2018, poz. 
1557), 

➢ ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. 2019, poz. 1668), 

➢ ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. 2020, poz. 
995), 

➢ ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2020, poz. 
1219); 

➢ ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 2020, poz. 
961), 

➢ ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami  
(Dz.U. 2020, poz. 2282), 

➢ ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. 2020, poz. 1043), 

➢ ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. 2019, poz. 2140), 

➢ ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. 2020, poz. 1463), 

➢ ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 
zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2019, poz. 1239),  

➢ ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. 2019, poz. 869.); 
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➢ 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), 

➢ ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych  
i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia 
bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. 
2020, poz. 411 ze zm.), 

➢ ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu 
chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. 2020, poz. 1421), 

➢ ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. 2020, poz. 424), 

➢ ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych 

(Dz. U. 2019, poz. 2178), 

➢ ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. 
2016, poz. 2047 ze zm.), 

➢ ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz. U. 2020, 
poz. 123), 

➢ ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2019, poz. 1437; 

➢ ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 
innych aktów prawnych (Dz. U. 2019, poz. 1461). 

1.1.2. Rozporządzenia 

 rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie organizacji  
i sposobu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji 
kryzysowych (Dz.U. 2004r., Nr 212, poz. 2153), 

 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. 1999 r., Nr 55, poz. 573), 

 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie warunków 
i sposobu przygotowania oraz wykorzystywania podmiotów leczniczych służby 
zdrowia na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych 
sprawach (Dz.U. 2012, poz. 741), 

 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie informacji 
wyprzedzającej dla ludności na wypadek zdarzeń radiacyjnych (Dz.U. 2004 r., Nr 
102, poz. 1065), 

 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. 2004 r., Nr 98, 
poz. 988); 

 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 2006 r. w sprawie systemów 
wykrywania skażeń i właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. 2013, poz. 
96); 

1.1.3. Zarządzenia Burmistrza Namysłowa  

 Zarządzenie Nr 67/VIII/19 z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie nadania Regulaminu 

Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Namysłowie, 

 Zarządzenie Nr 202/VIII/19 z dnia 14 września 2019 roku w sprawie utworzenia 
Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i Gminnego Centrum Zarządzania 
Kryzysowego oraz sposobu ich funkcjonowania 
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1.2. Plany zewnętrzne 

1. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej - „Plan Ratowniczy dla powiatu 
namysłowskiego”. 

2. Komendant Powiatowy Policji - „Plan działania Komendanta Powiatowego Policji w 
warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny”. 

3. Powiatowy Lekarz Weterynarii - „Plany gotowości zwalczania: 
1) wysoce zjadliwej grypy ptaków – HPAI”, 
2) afrykańskiego pomoru świń – ASF”,  
3) choroby niebieskiego języka – BTV”, 
4) pryszczycy – MFD”, 
5) choroby pęcherzykowej świń – SVD”, 
6) klasycznego pomoru świń – CSF”, 
7) gąbczastej encefalopatii bydła – BSE”, 
8) rzekomego pomoru drobiu – ND”. 

4. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny - „Plan postępowania na wypadek 
sytuacji kryzysowych na terenie powiatu namysłowskiego”. 

5. Wojskowa Komenda Uzupełnień w Brzegu - Wyciąg z „Planu udziału Wojewódzkiego 
Sztabu Wojskowego w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych”. 

6. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Opolskiego Urzędu 
Wojewódzkiego - „Wojewódzki plan działania na wypadek epidemii”. 

7. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Opolskiego Urzędu 
Wojewódzkiego - „Wojewódzki plan postępowania awaryjnego na wypadek 
zdarzeń radiacyjnych”. 

8. „Plan Działania Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego dla 
Województwa Opolskiego” 

1.3. Plany wewnętrzne  

1. „Plan ewakuacji (przyjęcia) ludności II stopnia GMINY NAMYSŁÓW” – Urząd 
Miejski w Namysłowie – Wydział Spraw Obywatelskich; 

2. „Plan operacyjny ochrony przed powodzią gminy Namysłów” – Urząd Miejski  
w Namysłowie – Wydział Spraw Obywatelskich;  

3. „Gminny plan dystrybucji preparatu jodowego w postaci tabletek jodowych” – 
Urząd Miejski w Namysłowie – Wydział Spraw Obywatelskich; 

4. „Plan ochrony zabytków gminy Namysłów na wypadek konfliktu zbrojnego  
i sytuacji kryzysowej” – Urząd Miejski w Namysłowie – Wydział Rolnictwa  
i Gospodarki Nieruchomościami; 
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2. CEL PLANU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO  

Gminny Plan Zarządzania Kryzysowego zwany dalej Planem – stanowi jedno  

z podstawowych narzędzi Burmistrza oraz Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 

w przypadku wystąpienia zagrożenia powodującego lub mogącego spowodować sytuację 

kryzysową o skali wymagającej prowadzenie działań ratowniczo-zapobiegawczych. 

Celem jest zapewnienie systemowego, skoordynowanego i efektywnego reagowania 

Gminy na zdarzenia kryzysowe o skutkach wykraczających poza możliwości poszczególnych 

zakładów i jednocześnie wymagających zaangażowania sił będących w dyspozycji Burmistrza. 

To również określenie potencjalnych rodzajów zagrożeń mogących wystąpić na obszarze 

gminy, a w przypadku ich wystąpienia, podjęcie działań wspierających wyspecjalizowane 

służby i jednostki ratownicze w celu minimalizacji skutków wystąpienia zagrożenia. To także 

podejmowanie działań w zakresie informowania, ostrzegania i alarmowania mieszkańców oraz 

przeprowadzania ewakuacji i prowadzenie działań z zakresu udzielania pomocy społecznej. 

Zadaniem tego planu jest: 

- ujednolicenie zasad prowadzenia działań ratowniczych przez różne rodzaje służb; 
- określenie zasad współdziałania na szczeblu gminy i powiatu oraz sposobu zwracania się 

o pomoc do szczebla wojewódzkiego w zależności od zakresu powstałego zagrożenia; 

- określenie niezbędnych dokumentów planistycznych w organach administracji 
samorządowej oraz podmiotów odpowiedzialnych za prowadzenie działań w sytuacjach 
kryzysowych; 

- pomoc zakładom i innym jednostkom organizacyjnym z terenu gminy, których możliwości 
reagowania są niewystarczające; 

Treść planu odniesiono do: 

1. Sytuacji (stanów kryzysowych) będących następstwem: 

• działania sił przyrody, 

• katastrof i wypadków wynikających z działalności człowieka; 

• zdarzeń naruszających bezpieczeństwo obywateli i porządek publiczny, których skutki 

mogą zagrażać życiu i zdrowiu znacznej ilości ludzi lub gospodarce, a ich likwidacja 

może być skuteczna tylko w ścisłym współdziałaniu różnych organów publicznych oraz 

specjalistycznych służb, inspekcji, instytucji i organizacji pozarządowych. 

2. Etapów zarządzania kryzysowego: 

• zapobiegania sytuacjom kryzysowym; 

• przygotowania do przejmowania nad nimi kontroli; 

• reagowania w przypadku ich wystąpienia; 

• usuwania ich skutków i odtwarzania zasobów infrastruktury krytycznej. 
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3. ARKUSZ UZGODNIEŃ  

Lp. 
Organ/kierownik jednostki/komórki 

organizacyjnej 
Data Podpis 

1 
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej  
w Namysłowie  

 
Uzgodnienie na 

szczeblu powiatowym 

2 Komendant Powiatowy Policji w Namysłowie  

 
Uzgodnienie na 

szczeblu powiatowym 

3 Powiatowy Lekarz Weterynarii w Namysłowie  

 
Uzgodnienie na 

szczeblu powiatowym 

4 
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego  
w Namysłowie 

 
Uzgodnienie na 

szczeblu powiatowym 

5 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Namysłowie  

 
Uzgodnienie na 

szczeblu powiatowym 

6 Wojskowy Komendant Uzupełnień w Brzegu 

 
Uzgodnienie na 

szczeblu powiatowym 

7 Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie 

  

8 
Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych 
„EKOWOD” sp. z o.o. w Namysłowie 

  

9 Nadleśnictwo w Namysłowie 

 
Uzgodnienie na 

szczeblu powiatowym 

10 
Namysłowskie Centrum Zdrowia S.A. Niepubliczny 
Zakład Opieki Zdrowotnej w Namysłowie 

 
Uzgodnienie na 

szczeblu powiatowym 
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Lp. 
Organ/kierownik jednostki/komórki 

organizacyjnej 
Data Podpis 

11 
Wojewodzki Inspektorat Ochrony Roślin  
i Nasiennictwa w Opolu Oddział w Namysłowie 

 
Uzgodnienie na 

szczeblu powiatowym 

12 
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 
Nadzór Wodny w Namysłowie 

 Uzgodnienie na 
szczeblu powiatowym 

13 
Tauron S.A. Oddział W Opolu Rejon Dystrybucji  
w Kluczborku   

 
Uzgodnienie na 

szczeblu 
wojewódzkim 

14 
Górnośląska Spółka Gazownicza Sp. z o.o. Oddział  
w Opolu Rozdzielnia Gazu w Kluczborku 

 
Uzgodnienie na 

szczeblu powiatowym 

15 
Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych PKP 
Polskie w Opolu 

 
Uzgodnienie na 

szczeblu 
wojewódzkim 

16 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział w Opolu 

 
Uzgodnienie na 

szczeblu 
wojewódzkim 

17 Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego 

 
Uzgodnienie w relacji 

Wojewoda – Szef 
ABW w Warszawie 

18 Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Namysłowie 

  

19 
Zakład Administracji Nieruchomościami „ZAN”  
w Namysłowie 

  

20 Namysłowski Ośrodek Kultury 
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Lp. 
Organ/kierownik jednostki/komórki 

organizacyjnej 
Data Podpis 

21 Sekretarz Gminy  

  

22 Skarbnik Gminy  

  

23 Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich  

  

24 Naczelnik Wydziału Edukacji, Sportu i Zdrowia 

  

25 
Naczelnik Wydziału Rolnictwa i Gospodarki 
Nieruchomościami  

  

26 
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej  
i Inwestycji,  

  

27 Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych 

  

28 Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju 

  

29 Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 

  

30 Komendant Straży Miejskiej 
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4. ARKUSZ AKTUALIZACJI PLANU 

Lp. Zakres aktualizacji 
Imię i nazwisko 
dokonującego 

aktualizacji 
Data Podpis 
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5. OPINIA GMINNEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO  

Plan Zarządzania Kryzysowego Gminy Namysłów został opracowany zgodnie z ustawą 

o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26 kwietnia 2007r. (Dz. U. 2020, poz. 1856) oraz zgodnie 

z zaleceniami Starosty Namysłowskiego z dnia 05 listopada 2019 r. do gminnych planów 

zarządzania kryzysowego, a także zaleceniami Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji z dn. 

17 października 2013 r. Plan wskazuje struktury i zasady organizacyjne podmiotów 

odpowiedzialnych za funkcjonowanie Gminy Namysłów w sytuacjach kryzysowych. W Planie 

określone zostały zadania i obowiązki poszczególnych uczestników zarządzania 

kryzysowego w formie siatki bezpieczeństwa. Plan w sposób właściwy określa zasady 

współdziałania administracji publicznej Gminy Namysłów w zależności od zakresu 

powstałego zagrożenia. Plan jest przejrzysty i funkcjonalny. Forma graficzna nie budzi 

zastrzeżeń. Plan Zarządzania Kryzysowego Gminy Namysłów opiniuję pozytywnie.             

                

Szef 

 

Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 

 

……………………………………. 
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6. ROZDZIELNIK  

Lp. Nazwa instytucji/osoba Egz. nr 
Data 

wysłania 

 
Uwagi 

 

1.  1 

  

2.  2 
  

3.  3 
  

4.  4 
  

5.  5 
  

6.  6 
  

7.  7 
  

8.  8 
  

9.   
  

10.   
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7. SŁOWNIK SKRÓTÓW ZASTOSOWANYCH W PLANIE 

Lp. Zastosowany skrót Pełne nazewnictwo 
1.  OUW Opolski Urząd Wojewódzki 

2.  WBiZK Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 

3.  SP Starostwo Powiatowe 

4.  UM Urząd Miejski 

5.  WSO Wydział Spraw Obywatelskich 

6.  WO Wydział Organizacyjny 

7.  EKiS Wydział Edukacji, Kultury i Sportu 

8.  WGKiI Wydział Gospodarki Komunalnej i InwestycjiDróg 

9.  GCZK Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego 

10.  PCZK Powiatowe Centrum Zarzadzania Kryzysowego 

11.  WCZK Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego 

12.  PZZK Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego 

13.  GZZK Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego 

14.  KPP Komenda Powiatowa Policji 

15.  KP PSP Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 

16.  OSP Ochotnicza Straż Pożarna 

17.  KSRG Krajowy System Ratowniczo – Gaśniczy 

18.  PIW Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
19.  PLW Powiatowy Lekarz Weterynarii 

20.  WIW Wojewódzki Inspektorat Weterynarii 

21.  PSSE Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna 

22.  PPIS Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 

23.  PKP ZLK Zakład Linii Kolejowych 

24.  ZEC Zakład Energetyki Cieplnej 

25.  POIK Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej 

26.  PCPR Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

27.  PPP Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna 

28.  ZRM Zespół Ratownictwa Medycznego 

29.  PRK Procedury Reagowania Kryzysowego 

30.  PZK Procedury Zarządzania Kryzysowego 

31.  SPO Standardowe Procedury Operacyjne 

32.  WKU Wojskowa Komenda Uzupełnień 

33.  TŚP Toksyczne Środki Przemysłowe 

34.  PINB Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 

35.  OC Obrona Cywilna 

36.  PSG Placówka Straży Granicznej 

37.  GDDKiA Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 

38.  ZDW Zarząd Dróg Wojewódzkich 

39.  WIORIN Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa 

40.  RDLP Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych 

41.  SWO System Wczesnego Ostrzegania 

42.  SWA System Wczesnego Alarmowania 

43.  IMGW Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej 

44.  WSzW Wojewódzki Sztab Wojskowy 

45.  LPR Lotnicze Pogotowie Ratunkowe 

46.  HEMS Helicopter Emergency Medical Service 

47.  NCZ S.A Namysłowskie Centrum Zdrowia S.A. 

48.  BCM Brzeskie Centrum Zdrowia 

49.  SCM Stobrawskie Centrum Medyczne 

50.  OLO Ośrodek Leczenia Odwykowego 

51.  OPS Ośrodek Pomocy Społecznej 

52.  SOR Szpitalny Oddział Ratunkowy 

53.  IK Infrastruktura Krytyczna 
54.  PGWWP  Państwowe Gospodartstwo Wodne Wody Polskie nadzór w Namysłowie 
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1. CHARAKTERYSTYKA ZAGROŻEŃ ORAZ OCENY RYZYKA ICH 

WYSTĄPIENIA W TYM DOTYCZĄCYCH INFRASTRUKTURY 

KRYTYCZNEJ ORAZ MAPY RYZYKA I MAPY ZAGROŻEŃ 
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1.1. Katalog zagrożeń 

Przyjęto następujący katalog zagrożeń: 

1. Powodzie (w tym zalania, zatopienia i katastrofalne zatopienia)   18 

2. Pożary          20 

3. Huraganowe wiatry/ trąby powietrzne      21 

4. Mrozy i opady śniegu        21 

5. Susza i upały         22 

6. Skażenie chemiczno – ekologiczne      22 

7. Zdarzenia radiacyjune        23 

8. Zagrożenia epidemiczne i epidemia      24 

9. Zagrożenia bezpieczeństwa energetycznego i paliwowego oraz zakłóceń  
w dostawach energii elektrycznej i cieplnej oraz wody i gazu   25 

9.1 Zakłócenia w dostarczaniu energii elektrycznej    25 

9.2 Zakłócenia w dostarczaniu paliwa       26 

9.3 Zakłócenia w dostarczaniu gazu       26 

9.4 Zakłócenia w dostarczaniu energii cieplnej    27 

9.5 Zakłócenia w dostarczaniu wody      28 

10. Katastrofy komunikacyjne i budowlane     29 

10.1 Katastrofy budowlane        29Błąd! Nie 

zdefiniowano zakładki. 

10.2 Katastrofy kolejowe         30 

10.3 Katastrofy drogowe         30 

11. Zagrożenie wystąpienia lub wystąpienie choroby zwierząt    31 

12. Zagrożenie wystąpienia lub wystąpienie organizmu szkodliwego  32 

13. Zagrożenia terrorystyczne       33 

14. Awaria sieci teleinformatycznych      34 

15. Strajki, zamieszki i demonstracje      34 
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1. Powodzie (w tym zalania, zatopienia i katastrofalne zatopienia) 
Nazwa 

zagrożenia 
Szczegółowa charakterystyka zagrożeń 

Gminy Namysłów – mapa ryzyka 
Identyfikacja skutków 

Ocena 
ryzyka 

Powodzie  
(w tym 
zalania, 

zatopienia  
i 

katastrofalne 
zatopienia) 

 

Sieć wód powierzchniowych jest w obrębie gminy jest zróżnicowana. W biegu Widawy spotyka się 
liczne starorzecza i łąki podmokłe. Koryto na terenie gminy w minionych latach zostało uregulowane, 
woda wysokiej klasy czystości. W granicach miasta Namysłów Widawa osiąga szerokość 700 cm. 

Cała powierzchnia gminy Namysłów  należy do dorzecza Odry. Do głównych cieków na terenie gminy 
należą prawobrzeżne dopływy Odry: Widawa, płynąca przez północną część gminy Namysłów, oraz w 
południowej części gminy potoki: Minkowski i Pijawka stanowiące dopływy Smotrawy.  

Zlewnia rzeki Widawy 

Rzeka Widawa jest prawobrzeżnym dopływem Odry. Widawa ma ujście w okolicy dzielnicy Świniary 
we Wrocławiu. Całkowita powierzchnia zlewnia rzeki wynosi 1 759,7 km² (w przekroju obliczeniowym 
zlewnia Widawy ma powierzchnię 600 km²). Rzeka ta ma charakter nizinny. W sąsiedztwie koryta 
Widawy na terenie wschodniej części miasta zachowało się również kilka starorzeczy, będących 
świadectwem zmian biegu rzeki w poprzednich stuleciach. Poza tym na terenie miasta znajduje się kilka 
niewielkich stawów i oczek wodnych pochodzenia antropogenicznego. 

W górnym i środkowym odcinku biegu rzeki powstały w ostatnich latach dwa zbiorniki retencyjne: w 
rejonie Sycowa o powierzchni ok. 40 ha i w miejscowości Michalice o powierzchni ok. 100 ha.  

Spadek rzeki na odcinku w rejonie Namysłowa waha się w granicach 0,3-0,5 promila. Różnica 
wysokości pomiędzy poziomem źródeł, a ujściem wynosi 95 m przy długości cieku wynoszącym 110 km. 

Rzeka Widawa na terenie gminy kontrolowana jest przy pomocy wodowskazów umieszczonych na: 

• cieku Jarząbek i rzece Widawie w strefie cofkowej zbiornika retencyjnego „Michalice”, 

• zaporze czołowej zbiornika retencyjnego „Michalice”, 

• rzece Widawie przy moście przy ul. Oleśnickiej w Namysłowie. 

Opad normalny dla stacji Namysłów z okresu 1956-1990 wynosi 585 mm. W przekroju obliczeniowym 
przepływy limitowane są przez zbiornik „Michalice”. Odległość przekroju obliczeniowego do zapory 
czołowej zbiornika wynosi około 3 km. Przyrost zlewni na tym odcinku wynosi około 90 km², a więc 
powierzchnia zlewni w tym przekroju wynosi 600 km².  

Zlewnia rzeki Smortawy 

Smortawa, ma główne źródła pomiędzy Biestrzykowicami i Świerczowem, a liczne, mniejsze cieki 
źródliskowe tej rzeki wypływają z obszarów zalesionych i podmokłych. Do zlewni Smortawy z terenów 
gminy Namysłów należą: Minkowski Potok i Pijawka. Obecność licznych stawów hodowlanych u zbiegu 
tych potoków z powodu konieczności ich napełniania przyczynia się do powstawania okresowych 
deficytów wody,  

Powodzie Roztopowe 

Na terenie gminy nie występują powodzie roztopowe. Nie mniej jednak lokalnie mogą występować 
wezbrania poziomu wód i podtopienia powodowane głównie niedrożnością rowów i przepustów. 

Powodzie Opadowe 

Wody opadowe, zgodnie z ustawą – Prawo wodne, to wody ujęte w systemy kanalizacyjne, pochodzące 
z powierzchni zanieczyszczonych, w tym z centrów miast, terenów przemysłowych i składowych, baz 
transportowych oraz dróg i parkingów o trwałej nawierzchni. 

Teren Namysłowa pod względem odprowadzania wód opadowych podzielony jest na dwie zlewnie, 
północną i południową, rozdzielone linią kolejową. 

Obszary zagrożone podtopieniami: 

 m. Namysłów – podtapiane użytki zielone, poldery; 

 m. Minkowskie - podtapiane użytki zielone; 

 m. Żaba, p. Żabka - podtapiane użytki zielone, tereny 
leśne; 

 m. Nowe Smarchowice - podtapiane użytki zielone, tereny 
leśne; 

 m. Objazda – Pawłowice Namysłowskie - podtapiane 
użytki zielone, użytki ekologiczne 

 Infrastruktura Krytyczna i Ewakuacja 

 Na obszarach, na których wystąpić mogą podtopienia nie 
są zlokalizowane żadne obiekty zaliczane do grupy 
infrastruktury krytycznej. Brak jest również budynków i 
budowli, które w razie wystąpienia zagrożenia objęte 
byłyby potrzebą ewakuacji.; 

„1,0” 
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Nazwa 
zagrożenia 

Szczegółowa charakterystyka zagrożeń 
Gminy Namysłów – mapa ryzyka 

Identyfikacja skutków 
Ocena 
ryzyka 

Z części północnej większość wód opadowych odprowadzana jest poprzez sieć kanalizacji 
ogólnospławnej do oczyszczalni ścieków w Namysłowie oraz sieć kanalizacji deszczowej – do rzeki 
Widawy. 

Rów Nr 296 jest w ewidencji Gminnej Spółki Wodnej w Namysłowie, natomiast rzeki Młynówka 
Namysłowska i Widawa są w administracji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nadzór 
Wodny w Namysłowie.. 

Z części południowej Namysłowa wody opadowe odprowadzane są poprzez kanał komunalny RC (Potok 
Namysłowski) do rzeki Młynówki Namysłowskiej. 

Z kanalizacji deszczowej wody opadowe odprowadzane są do rowów szczegółowych RC-1, RC-8 i RM, 
które mają ujście do kanału komunalnego RC, częściowo zarurowanego kręgami betonowymi Ø 1200 
mm. 

Kanał RC na odcinku od km 0+000 (ujście do rzeki Młynówki Namysłowskiej) do km 2+100 jest 
w ewidencji Urzędu Miejskiego w Namysłowie, natomiast rzeka Młynówka Namysłowska, mająca ujście 
do rzeki Widawy, jest w administracji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nadzór 
Wodny w Namysłowie. Siecią kanalizacji deszczowej w Namysłowie zarządza – Zakład Wodociągów 
i Usług Komunalnych „EKOWOD” Sp. z o.o. w Namysłowie. 

Zbiornik Retencyjny „MICHALICE” 

Zbiornik retencyjny „Michalice” zlokalizowany jest w km 70+220 biegu rzeki Widawy. Zapora czołowa 
zbiornika ma długość 450 m i jest budowlą ziemną z uszczelnieniem w postaci ekranu foliowego. 
Wysokość zapory wynosi 4,0 m. W zaporę wbudowany jest blok hydroenergetyczny składający się  
z dwóch przelewów powierzchniowych, bloku siłowni z turbiną  upusty denne i przepławki.  

Czasza zbiornika ma powierzchnię 96 ha, przy maksymalnej głębokości ponad 2 m i minimalnej 1,5 m. 
Piętrzenie normalne układa się na rzędnej 153,50 m n.p.m., a maksymalne – 154,20 m n.p.m. Zbiornik 
sklasyfikowany jest jako jeziorowy przy maksymalnej pojemności 1,7 mln m³. 

Zniszczenie zapory na zbiorniku retencyjnym: 

Zapora czołowa zbiornika „Michalice” znajduje się na 70.220 km biegu rzeki Widawy. Dolina poniżej 
zbiornika w kierunku Namysłowa jest płaska a jej szerokość wynosi od 450 m w przekroju 69.875 do 800 
m w przekroju 66.540. w pobliżu cieku dolina jest zagospodarowana – użytki zielone i pastwiska. 
Odległość od zapory czołowej zbiornika do jazu na Starej Widawie wynosi 2,42 km. Przeprowadzone 
symulacje przejścia fal powodziowych, uwzględniające istniejące uwarunkowania terenowe (spadek 
doliny, przepływ wody) zakładały dwa scenariusze: wyrwa o szerokości 12 i 24 m. W obu przypadkach 
znaczna część fali zostaje zatrzymana powyżej jazu na Starej Widawie. Objętość wody w dolinie Widawy 
od zapory do jazu z mostem przy wlocie do Namysłowa, dla najniekorzystniejszego schematu (wyrwa 24 
m) wynosi ok. 1,2 mln m3, nie istnieje więc obawa powstania poważnego zagrożenia powodziowego dla 
Namysłowa  

Niemniej jednak powstały przepływ większy niż dopuszczalny doprowadzić może do powstania 
krótkotrwałych podtopień użytków zielonych położonych w dolinie Widawy. 

W razie zwiększonego zrzutu wody (ponad 18 m3/sek. należy liczyć się z wystąpieniem wody  
z brzegów. Nie obejmuje to terenów zurbanizowanych. 

Określenie pełnionej funkcji Posiadane środki Ocena posiadanych środków Właściwe potrzeby 

Współpraca z PSP Worki – 2000 szt. 
Niskie stopień ryzyka nie powoduje 
dodatkowego gromadzenia środków 

BD 
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2. Pożary 

Nazwa 
zagrożenia 

Szczegółowa charakterystyka zagrożeń 
Gminy Namysłów – mapa ryzyka 

Identyfikacja skutków 
Ocena 
ryzyka 

Pożary W charakterystyce zagrożenia przyjęto podział na pożary: 
➢ duże i bardzo duże mogące występować na terenach leśnych; 
➢ w obiektach mieszkalnych, przemysłowych, użyteczności publicznej; 
➢ upraw i nieużytków. 

Tereny Leśne 

Na terenie gminy Namysłów obszary leśne stanowią 24,5% powierzchni. Ich największe skupiska to głównie południowe tereny 
gminy stanowiące zarazem północną część Borów Stobrawskich. Częstotliwość występowania takich pożarów jest niewielka.  

Głównym gatunkiem lasotwórczym na terenie gminy są lasy iglaste z przewagą sosny i świerku. Drzewa te zawierają duże ilości 
żywic i olejków eterycznych, co w połączeniu z suchym igliwiem i ściółką leśną powoduje duże zagrożenie pożarowe i sprzyja 
szybkiemu rozprzestrzenianiu się pożarów. W części południowej głównym gatunkiem lasotwórczym w naszych lasach jest sosna 
oraz świerk. W części terenów leśnych szczególnie w okolicach występowania cieków wodnych i terenów zabudowanych przeważają 
lasy mieszane i liściaste.  

Zwiększone zagrożenie powoduje też układ drzewostanów - lasy klasy I i II (wiek do 40 lat ), które są najbardziej narażone, 
zajmują średnio ok. połowy obszarów leśnych. Największe zagrożenie stwarzają zbieracze runa leśnego oraz przebiegające przez 
tereny leśne szlaki komunikacyjne, szczególnie drogowe. W wielu miejscach sytuację pogarsza zły stan dróg dojazdowych oraz brak 
lub zmienna sytuacja zaopatrzenia wodnego. 

Obiekty Mieszkalne, Przemysłowe, Użyteczności Publicznej 

Zagrożenie pożarowe w miejscowościach ogranicza się do pojedynczych obiektów lub wydzielonych ich części. Większość 
zabudowań w tych miejscowościach to obiekty stare, bez odpowiedniego zabezpieczenia, o dużym stopniu zagrożenia pożarowego. 
W przypadku gospodarstw rolnych zagrożenie może objąć kompleksy zabudowań mieszkalno - inwentarsko - magazynowych 
jednego właściciela. W niektórych miejscowościach zagrożeniem może być objęte kilka sąsiadujących ze sobą takich kompleksów. 

W niektórych zakładach pracy składowane substancje palne, powodują duże zagrożenie pożarowe oraz mogą być przyczyną 
szybkiego rozprzestrzeniania się pożaru z możliwością jego przeniesienia na sąsiednie obiekty i tereny. 
➢ Namysłów - Stacja paliw ul. Oleśnicka 10, 
➢ Namysłów - Stacja paliw ul. Sycowska 1 
➢ Namysłów - Stacja paliw ul. Boh. Warszawy, 
➢ Namysłów – Stacja paliw PIEPRZYKu. Ul. Piłsudskiego  
➢ Głuszyna – Stacja paliw  AGROPLON, ul. Główna 38 

Uprawy I Nieużytki 

Największe zagrożenia są spowodowane wypalaniem suchych traw, nieużytków oraz pozostałości roślinnych na polach. 
Częstotliwość powstania pożaru w tych miejscach jest niewielka. Powstanie pożaru tego typu niesie za sobą zagrożenie lokalne dla 
ludności (zadymienie) oraz środowiska – jałowa gleba. 

Powstałe utrudnienia 
komunikacyjne w wyniku 
zaistnienia pożarów leśnych: 

1. Utrudniona komunikacja: 
droga krajowa 39 – Brzeg, 
Namysłów na odcinku: Żaba – 
Nowe Smarchowice, 
droga powiatowa 101 
Namysłów – Przeczów na 
odcinku Namysłów 
(Podmiejskie) - Niwki 

2. Utrudniony dojazd do 
miejscowości: 
Ze względu na dobrze 
rozwiniętą sieć dróg na terenie 
gminy 123 km na 100 km2 

zaistniałe utrudnienia mogą 
być czasowe i istnieje 
alternatywny dojazd do każdej 
miejscowości w gminie. 

Ewakuacja 

Ponieważ ryzyko powstania 
pożarów obejmujących znaczne 
obszary zabudowane jest 
niewielkie, nie przewiduje się 
prowadzenia ewakuacji na szerszą 
skalę a jedynie doraźną pomoc dla 
osób bezpośrednio dotkniętych 
klęską pożaru. 

„1,5” 

  

Określenie pełnionej funkcji Posiadane środki Ocena posiadanych środków Właściwe potrzeby 

Współpraca z PSP 

10 jednostek OSP w tym 2 w ramach 
KSRG 

16 samochodów pożarniczych w tym 15 ze 
zbiornikiem wodnym. 

Potrzeba sukcesywnego doposażenia  
w nowy sprzęt oraz środki ochrony 

osobistej strażaków, 
Podnoszenie umiejętności poprzez 

sukcesywne szkolenia 

BD 
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3.  Huraganowe wiatry/trąby powietrzne 

Nazwa 
zagrożenia 

Szczegółowa charakterystyka zagrożeń 
Gminy Namysłów – mapa ryzyka 

Identyfikacja skutków 
Ocena 
ryzyka 

Huraganowe 
wiatry/trąby 
powietrzne 

Ewoluujące warunki klimatyczne coraz częściej przynoszą anomalia pogodowe w tym pojawianie się silny wiatrów, momentami 
osiągającymi siłę huraganów. Dotychczas zdarzenia takie omijały obszar gminy. Nie można jednak wykluczyć ich zaistnienie, przy 
czym, ze względu na nizinny charakter gminy zdarzenia takie są dość rzadkie i poza niewielkimi stratami materialnymi, szczególnie 
wystąpienie wiatrołomów na terenach zalesionych ,a na terenach zurbanizowanych niewielkie uszkodzenia pokryć dachowych, 
szczególnie na budynkach starszych, nie remontowanych. 

Ponieważ ryzyko powstania większych szkód obejmujących obszary zabudowane jest niewielkie, nie przewiduje się prowadzenia 
ewakuacji na szerszą skalę a jedynie doraźną pomoc dla osób bezpośrednio dotkniętych klęską wystąpienia silnych wiatrów. 

Trudne do określenia (od 
złamanych pojedynczych 
gałęzi do zniszczonych 

budynków) 

„1,5” 

Określenie pełnionej funkcji Posiadane środki Ocena posiadanych środków Właściwe potrzeby 

Współpraca z PSP 
10 jednostek OSP w tym 2 w ramach 

KSRG 
13 samochodów pożarniczych. 

Potrzeba sukcesywnego doposażenia 
w nowy sprzęt oraz środki ochrony 

osobistej strażaków, 
Podnoszenie umiejętności poprzez 

sukcesywne szkolenia 

BD 

4. Mrozy i opady śniegu 

Nazwa 
zagrożenia 

Szczegółowa charakterystyka zagrożeń 
Gminy Namysłów – mapa ryzyka 

Identyfikacja skutków 
Ocena 
ryzyka 

Mrozy  
i opady 
śniegu 

Wystąpienie bardzo niskich temperatur (mrozu) w miesiącach zimowych – należy traktować jako zjawisko naturalne. Niemniej 
jednak w przypadkach długotrwałych mrozów przy temperaturach poniżej  – 200C może zaistnieć zagrożenie dla osób objętych 
opieką Ośrodka Pomocy Społecznej. co powoduje konieczność rozwijania dodatkowej pomocy socjalno-bytowej. 

ŚNIEG – obfite opady śniegu mogą spowodować następujące skutki: 
➢ zakłócenia w funkcjonowaniu transportu drogowego i kolejowego, aż do całkowitego jego zaniku; 
➢ zakłócenia systemów zaopatrywania w energię, gaz i paliwa itp., co w konsekwencji prowadzić może do zagrożenia zdrowia i 

życia ludzi, utraty zwierząt, znacznych strat materialnych. 

Długotrwałe obfite opady śniegu, powodujące zaleganie grubej jego warstwy (zwłaszcza przy utrzymujących się niskich 
temperaturach) stanowić mogą przesłankę do powstania powodzi – przy nagłym jego topnieniu następuje gwałtowne wezbranie 
stanu wody – przede wszystkim w rejonach, które w okresie prognozowania trudno jest dokładnie zlokalizować.  
Poważne niebezpieczeństwo stanowić może zalegająca warstwa śniegu na dachach obiektów wielkoprzestrzennych, doprowadzając 
do ich zawalenia się, co w konsekwencji może narazić zdrowie lub życie ludzi.  
Głównym przedsięwzięciem mającym na celu ograniczenie szkód i strat spowodowanych obfitymi opadami śniegu jest informowanie 
o tym społeczeństwa z odpowiednim wyprzedzeniem.  

Okresowe utrudnienia 
komunikacyjne) 

„1,0” 

Określenie pełnionej funkcji Posiadane środki Ocena posiadanych środków Właściwe potrzeby 

Wiodąca dla dróg gminnych 
Odśnieżanie dróg gminnych realizowane 
przez „EKOWOD” sp. z o.o.. sprzętem 

będącym na ich wyposażeniu 
wystarczające BD 
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5. Susza i upały  

Nazwa 
zagrożenia 

Szczegółowa charakterystyka zagrożeń 
Gminy Namysłów – mapa ryzyka Identyfikacja skutków 

Ocena 
ryzyka 

Susza  
i upały 

SUSZA 

Upały i susze na terenie gminy występują okresowo, a jej dotkliwsze skutki zauważalne będą w północnych rejonach gminy, na 
terenach odkrytych, piaszczystych glebach. 

 Zagrożenie to powoduje przede wszystkim: 
➢ przesuszenie gleby; 
➢ zmniejszenie lub całkowite zniszczenie upraw roślin,  
➢ zwiększone prawdopodobieństwo katastrofalnych pożarów. 

Wysokie temperatury; 
➢ niszczą nawierzchnie dróg, 

tory kolejowe oraz linie 
energetyczne;  

➢ mogą być przyczyną utraty 
życia lub zdrowia; 

➢ mogą powodować 
nadmierne obciążenie 
służby zdrowia, wynikające 
ze zwiększonej liczby 
potrzebujących pomocy. 

„1,0” 

Określenie pełnionej funkcji Posiadane środki Ocena posiadanych środków Właściwe potrzeby 

informacyjna 
Odśnieżanie dróg gminnych realizowane przez 

„EKOWOD” sp. z o.o.. sprzętem będącym na ich 
wyposażeniu 

wystarczające BD 

6. Skażenie chemiczno – ekologiczne 

Nazwa 
zagrożenia 

Szczegółowa charakterystyka zagrożeń 
Gminy Namysłów – mapa ryzyka 

Identyfikacja skutków 
Ocena 
ryzyka 

Skażenie 
chemiczno-
ekologiczne 

 

Na terenie gminy Namysłów, w wyniku poważnej awarii przemysłowej lub katastrofy w ruchu kolejowym lub drogowym mogą 
wystąpić następujące zagrożenia: 
➢ wybuch substancji niebezpiecznych - amoniaku, propanu-butanu,  
➢ emisja do powietrza i wytworzenie się chmury toksycznych substancji - chloru, amoniaku, 
➢ pożar –  amoniaku, benzyny, oleju napędowego itp. 

Możliwe są również połączone zagrożenia np. pożar + chmura toksycznych produktów spalania wraz ze szkodliwymi dla środowiska 
naturalnego wodami pogaśniczymi. 

ZAKŁADY PRZEMYSŁOWE 

Zagrożenia te mogą wystąpić w wyniku uwolnienia się niebezpiecznych substancji chemicznych, głównie amoniaku, 
zwłaszcza w takich zakładach jak: 
 „BROWAR NAMYSŁÓW” - ul. B. Chrobrego 26; 
 „FRONERI” Sp. z o.o. - ul. Oleśnicka 

DROGI 

Awarie w transporcie drogowym  z udziałem materiałów niebezpiecznych, w tym NSCh stwarzać będą poważne zagrożenie dla 
ludzi i środowiska, gdyż mogą się zdarzyć w różnych  rejonach, praktycznie o każdej porze doby, powodując powstanie stref 
skażeń o zasięgu do kilkunastu kilometrów od miejsca zdarzenia,a w konsekwencji spowodować zakłócenia komunikacyjne. 

Ze względu na intensywność przewozów różnych materiałów, w tym niebezpiecznych największe zagrożenie istnieje dla dróg: 
- krajowej: Brzeg – Namysłów – Kępno 
- wojewódzkiej: Wrocław –Namysłów - Kluczbork  

W związku z przedstawioną 
charakterystyką, zagrożenia 
związane z awariami w zakładach 
przemysłowych dotkną przede 
wszystkim mieszkańców 
zabudowań zlokalizowanych w ich 
pobliżu. Przewiduje się, że ze 
względu na stopień zagrożenia 
przeprowadzone będzie przede 
wszystkim samoewakuacja 
mieszkańców tych budynków, a 
czas jej trwania nie powinien 
przekroczyć kilku godzin. 

W przypadku skażeń chemicznych 
na drogach i trasach kolejowych – 
trudno jest dokonać zróżnicowania 
miejscowego. Można zakładać, że 
w przypadku awarii chemicznej jej 
skutki mogą objąć większą liczbę 
ludności – w zależności od 
miejsca zaistnienia skażenia i 

„1,0” 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Gleba
http://pl.wikipedia.org/wiki/Po%C5%BCar
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Nazwa 
zagrożenia 

Szczegółowa charakterystyka zagrożeń 
Gminy Namysłów – mapa ryzyka 

Identyfikacja skutków 
Ocena 
ryzyka 

TRASY KOLEJOWE 

Awarie w transporcie kolejowym z udziałem materiałów niebezpiecznych, w tym NSCh stwarzać będą również poważne zagrożenie 
dla ludzi i środowiska, gdyż analogicznie do awarii w transporcie drogowym,  mogą się zdarzyć w różnych  rejonach, praktycznie o 
każdej porze doby, powodując powstanie stref skażeń o zasięgu do kilkunastu kilometrów od miejsca zdarzenia, a w konsekwencji 
spowodować zakłócenia komunikacyjne. 

Do groźnych wypadków może dochodzić na trasach kolejowych: 
➢ Kluczbork – Namysłów – Wrocław. 

SKŁADOWISKA 

Na terenie gminy nie ma składowiska materiałów niebezpiecznych, a jedynie składowisko odpadków komunalnych. Poczynione w 
ostatnich latach działania w zakresie uruchomienia segregacji dostarczanych na składowisko odpadów w poważnym stopniu 
ograniczy gromadzenie trudno rozkładanych materiałów. Dodatkowo prowadzony stały monitoring studzienek okołoskładowiskowych 
zapobiega przedostawanie się skażeń do gleby i wód gruntowych.  

uwolnionego środka. 
 

Określenie pełnionej funkcji Posiadane środki Ocena posiadanych środków Właściwe potrzeby 

Współpraca z PSP 

10 jednostek OSP w tym 2 w ramach 
KSRG 

16 samochodów pożarniczych w tym 15 ze 
zbiornikiem wodnym. 

wystarczające bd 

7. Zagrożenia związane z wystąpieniem zdarzeń radiacyjnych 

Nazwa 
zagrożenia 

Szczegółowa charakterystyka zagrożeń 
Gminy Namysłów – mapa ryzyka 

Identyfikacja skutków 
Ocena 
ryzyka 

Zagrożenia 
związane 
z wystąpieniem 
zdarzeń  
radiacyjnych 

Zagrożenia radiacyjne stwarzają elektrownie rozmieszczone poza granicami Polski. Najbliżej granicy powiatu zlokalizowane są 
elektrownie w Czechach i na Słowacji: Mohowce – ok 250 km, Dukovany – ok. 260 km, Jasłowskie Bohunice –ok. 250 km, Temelin – 
ok. 320 km. W kwestii zewnętrznych zagrożeń promieniotwórczym skażeniem terenu na obszarze powiatu nie ma możliwości 
przeciwdziałania ich powstaniu. Możliwe jest jedynie minimalizowanie skutków dla ludności  w momencie zaistnienia takiego 
zdarzenia, tj.: podjęcie czynności profilaktycznych spośród których, najważniejsze jest podanie mieszkańcom poszczególnych grup 
ryzyka czynnego jodu w odpowiednich dawkach w postaci preparatów jodowych w tabletkach. Nie można wykluczyć awarii elektrowni 
położonych w dalszej odległości od granic powiatu: 22 elektrownie na terenie Niemiec, 4 elektrownie w Holandii, 4 elektrownie w 
Belgii, 1 elektrownia w Danii, a szczególne zagrożenie stanowią elektrownie na terenie Ukrainy, których technologie budowy 
wytwarzania energii są przestarzałe.  

We wszystkich działaniach interwencyjnych (do ich prowadzenia zobligowani są, w zależności od zasięgu skutków zdarzenia: 
kierownik jednostki, wojewoda lub Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji) – Prezes Państwowej Agencji Atomistyki (PAA), 
przez kierowane przez niego Centrum ds. Zdarzeń Radiacyjnych (CEZAR), pełni rolę informacyjno-konsultacyjną, również w 
zakresie oceny poziomu dawek i skażeń oraz innych ekspertyz i działań na miejscu zdarzenia, przekazywania informacji dla 
społeczności narażonych w wyniku zdarzenia, przekazywania informacji do organizacji międzynarodowych i państw ościennych.  

Prawdopodobieństwo wystąpienia 
zagrożeń radiacyjnych ludności w 
Polsce jest znikome, niemniej 
jednak Prezes PAA dysponuje 
systemem pozwalającym na 
ocenę sytuacji radiacyjnej kraju 
oraz podejmowanie decyzji o 
koniecznych działaniach. 

„,0,5” 

Określenie pełnionej funkcji Posiadane środki Ocena posiadanych środków Właściwe potrzeby 

informacyjna Brak  bd 
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8. Zagrożenie epidemiczne i epidemia 

Nazwa 
zagrożenia 

Szczegółowa charakterystyka zagrożeń 
Gminy Namysłów – mapa ryzyka 

Identyfikacja skutków 
Ocena 
ryzyka 

Zagrożenia 
epidemiczne 
i epidemia 

Możliwość zaistnienia zagrożeń typu epidemiologicznego jest podobna jak 
dla większości kraju o podobnej charakterystyce zaludnienia. Nie sposób jest 
jednak określić czas i miejsce wystąpienia takiego zagrożenia, na które 
praktycznie nie jesteśmy przygotowani i wystąpienie choroby zakaźnej 
rozprzestrzeniającej się wśród społeczeństwa byłoby trudne do opanowania. 

Szczegółowe informacje co do charakteru jak i zasięgu zagrożenia 
epidemiologicznego możliwe są w oparciu o działania i analizy specjalistyczne 
służb nadzorujących działania w tym zakresie, tj. dla zagrożeń epidemii 
zwierzęcej – Powiatowy Inspektorat Weterynarii oraz pozostałych epidemii – 
Państwowa Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Namysłowie.  

 

Potencjalne skutki: 
➢ dezorganizacja funkcjonowania lokalnych społeczności, włącznie z ograniczeniem 

swobód obywatelskich; 
➢ dodatkowe wydatki związane z: zakupem szczepionek dla dzieci i osób z grupy 

ryzyka i zorganizowania warunków izolacji lub kwarantanny; 
➢ konieczność hospitalizacji dużej liczby pacjentów w przypadku epidemii chorób 

zakaźnych wymagających leczenia szpitalnego; 
➢ konieczność zorganizowania warunków izolacji lub kwarantanny poprzez 

zapewnienie odpowiednich pomieszczeń, wyposażenia oraz osób posiadających 
odpowiednie kwalifikacje; 

➢ czasowe ograniczenie w ruchu osobowym; 
➢ czasowe ograniczenie funkcjonowania określonych instytucji i zakładów pracy; 
➢ czasowe trudności w dostawie mediów (wody, prądu, gazu oraz ciepła); 
➢ czasowe trudności w zaopatrzeniu ludności w podstawowe artykuły oraz leki; 
➢ wprowadzenie zakazu organizowania widowisk, zgromadzeń i innych skupisk 

ludzkich; 
➢ konieczność wykonywania określonych zabiegów sanitarnych, jeżeli wykonanie ich 

wiąże się z funkcjonowaniem określonych obiektów produkcyjnych, usługowych, 
handlowych i innych; 

➢ konieczność wprowadzenia określonych szczepień ochronnych; 

konieczność udostępniania nieruchomości, lokali, terenów i dostarczenia środków 
transportu do działań przeciwepidemicznych. 

„,1,0” 

Określenie pełnionej funkcji Posiadane środki Ocena posiadanych środków Właściwe potrzeby 

informacyjna Placówki Podstawowej opieki zdrowotnej  bd bd 
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9. Zagrożenia bezpieczeństwa energetycznego i paliwowego oraz zakłóceń w dostawie energii elektrycznej i cieplnej  

oraz wody i gazu 

9.1. Zakłócenia w dostawie energii elektrycznej 

Nazwa 
zagrożenia 

Szczegółowa charakterystyka zagrożeń 
Gminy Namysłów – mapa ryzyka 

Identyfikacja skutków 
Ocena 
ryzyka 

Zakłócenia 
w dostawie 
energii 
elektrycznej  

Zaopatrzenie w energię elektryczną  

Przesyłanie energii elektrycznej z elektrowni do odbiorców jest możliwe dzięki sieci linii 
elektroenergetycznych i w zależności od odległości na jaką ma być przesyła energia, 
różne są wartości stosowanych napięć: 
- od 220 do 400 kV (tzw. najwyższe napięcia) w przypadku dużych odległości, 
- 110 kV (tzw. wysokie napięcie) w przypadku przesyłania na odległość nie 

przekraczającą kilkudziesięciu km, 
- od 10 do 30 kV (tzw. średnie napięcia) stosowane w lokalnych liniach rozdzielczych.  

Na terenie gminy Namysłów zlokalizowane są następujące napowietrzne linie wysokiego 
napięcia: 

• linia tranzytowa 400 kV relacji Namysłów – Dobrzeń, 

• linia 110 kV relacji Namysłów – Pokój – Dobrzeń, 

• linia 110 kV relacji Namysłów – Wołczyn. 

Główny punkt zasilający (GPZ) linii 110 kV znajduje się w Namysłowie przy ul. 
Skłodowskiej 12. 

Linie i stacje elektroenergetyczne 

Zasilanie gminy Namysłów w energię elektryczną zapewnia linia przesyłowa 110 kV 
Opole – Namysłów – Kluczbork, która jest włączona pierścieniowo do sieci państwowej.  

Zasilanie miasta odbywa się trzema wydzielonymi liniami 15 kV. Zapewnia to ciągłość 
zasilania i pokrycie mocy istniejącej oraz jej przyrost.  

Dla sektora przemysłowego została wydzielona osobna linia. Rozwiązanie takie 
eliminuje przerwy w dostawie energii elektrycznej do zakładów produkcyjnych oraz 
zakłócenia przemysłowe u odbiorców komunalnych. 

Tereny wiejskie zaopatrywane są w energię elektryczną liniami o napięciu 15 kV, co 
zapewnia zasilanie miejscowości w sposób ciągły z ograniczeniem do minimum przerw 
awaryjnych. W każdej miejscowości pracuje co najmniej jedna stacja transformatorowa 
15/0.4 kV, umożliwiając zasilanie energią o odpowiednich parametrach technicznych 
(bez nadmiernych spadków napięć przy zachowaniu skuteczności zerowania).  
 

Braki w dostawie energii elektrycznej powodują: 
➢ utrudnienia funkcjonowania m.in. placówek oświatowych, jednostek 

użyteczności publicznej, placówek oświatowych i szpitali; 
➢ zakłócenia komunikacyjne: 

– zatrzymane pociągi, 
–– brak sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach;  

➢ negatywny wpływ na wszystkie sektory działalności gospodarczej 
zależnej od dostępu do energii elektrycznej; 

➢ utrudnienia w wysokich blokach mieszkalnych – unieruchomione windy; 
➢ zakłócenia w sprzedaży artykułów w marketach – unieruchomione kasy. 

„,1,0” 

Określenie pełnionej funkcji Posiadane środki Ocena posiadanych środków Właściwe potrzeby 

informacyjna brak  bd bd 
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9.2. Zakłócenia w dostawie paliwa 

Nazwa 
zagrożenia 

Szczegółowa charakterystyka zagrożeń 
Gminy Namysłów – mapa ryzyka 

Identyfikacja skutków 
Ocena 
ryzyka 

Zakłócenia 
w dostawie 
paliwa  

Zgodne z przyjętymi rozwiązaniami prawnymi przyznano Radzie Ministrów  
dodatkowe uprawnienia dotyczące możliwości wprowadzenia ograniczeń  
mających na celu obniżenie zużycia produktów naftowych, a obowiązek 
zapewnienia egzekwowania wprowadzonych środków interwencji nałożono na 
wojewodów i podległe im służby. 

Podobnie jak dla całego województwa opolskiego, w gminie przyjęte będą 
rozwiązania zawarte w „Planie działań zapewniających wdrożenie 
ograniczeń w zakresie obrotu paliwami oraz zmniejszenie zużycia paliw 
przez odbiorców w województwie opolskim, oraz stosowego porozumienia 
zawartego 30 września 2009 r. pomiędzy Burmistrzem Namysłowa a Wojewodą 
Opolskim w sprawie realizacji zadania polegającego na wydawaniu blankietów 
upoważnień do zakupu paliw. 

 

Środki te obejmują: 
➢ ograniczenie czasu prowadzenia sprzedaży paliw na stacjach paliw; 
➢ ograniczeniu ilości paliw w ramach jednorazowego tankowania; 
➢ ograniczenie lub zakaz sprzedaży paliw do kanistrów; 
➢ obniżenie maksymalnych dopuszczalnych prędkości na trasach szybkiego ruchu i 

autostradach; 
➢ ograniczenie możliwości użytkowania prywatnych pojazdów samochodowych i 

motocykli; 
➢ zakaz organizacji imprez motorowych; 
➢ ograniczenie transportu drogowego, lotniczego lub morskiego; 
➢ racjonowanie paliw. 

Oprócz wprowadzenia środków interwencyjnych mogą wystąpić: 
➢ zakłócenia działań ratowniczych; 
➢ strajki, manifestacje (mogące przerodzić się w zamieszki). 

„,1,0” 

Określenie pełnionej funkcji Posiadane środki Ocena posiadanych środków Właściwe potrzeby 

− Informacyjna 

− organizacja wydawania blankietów 
upoważniających do zakupu paliw 
na terenie gminy 

brak  bd bd 

9.3. Zakłócenia w dostawie gazu 

Nazwa 
zagrożenia 

Szczegółowa charakterystyka zagrożeń 
Gminy Namysłów – mapa ryzyka Identyfikacja skutków 

Ocena 
ryzyka 

Zakłócenia 
w dostawie 
gazu 
 

Zagrożenia stwarza przebiegający przez teren gminy Namysłów gazociąg wysokiego 
ciśnienia, doprowadzający gaz do stacji redukcyjno - pomiarowych i całej sieci gazowej w 
Namysłowie (do mieszkań doprowadzany jest instalacją, którą tworzą metalowe rury, 
niektóre z okresu międzywojennego). Obszar wiejski gminy zaopatrywany jest w gaz 
propan – butan w butlach 11 kg.  

Wynikłe zakłócenie na rynku zaopatrzenia w gaz wysoko metanowy mogą okresowo 
utrudnić funkcjonowanie indywidualnych gospodarstw domowych, szczególnie na polu 
przygotowywania posiłków. Może to spowodować zwiększone zapotrzebowanie na zakup 
innych urządzeń elektrycznych zastępujące kuchnie gazowe  

Zagrożenie może wystąpić także w wyniku zamierzonych ataków terrorystycznych 

Zakłócenia w dostawie gazu mogą spowodować następujące zagrożenia: 
➢ bezpieczeństwa energetycznego Rzeczypospolitej Polskiej, 

polegającego na długookresowym braku równowagi na rynku paliwowo-
energetycznym; 

➢ bezpieczeństwa osób; 
➢ wystąpienia znacznych strat materialnych. 

„,1,0” 

Określenie pełnionej funkcji Posiadane środki Ocena posiadanych środków Właściwe potrzeby 

− Informacyjna brak  bd bd 
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9.4. Zakłócenia w dostawie energii cieplnej 

Nazwa 
zagrożenia 

Szczegółowa charakterystyka zagrożeń 
Gminy Namysłów – mapa ryzyka 

Identyfikacja skutków 
Ocena 
ryzyka 

Zakłócenia 
w dostawie 

energii 
cieplnej 

 

Produkcją i dostawą ciepła dla miasta zajmuje się jednoosobowa spółka 
gminna – Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Namysłowie. Zakład ten 
dostarcza ciepła do ok. 65 % mieszkańców, produkując ok. 130 tys. GJ energii 
rocznie.  

ZEC Namysłów dysponuje 6 kotłowniami, z których 3 wytwarzają powyżej 10 
tys. GJ energii rocznie. Największa kotłownia zlokalizowana jest przy ul. 
Reymonta, która wytwarza ok. 85 tys. GJ energii cieplnej rocznie. Jednostka ta 
posiada możliwości rozbudowy dla zaspokojenia przyszłych potrzeb budowy 
mieszkań oraz restrukturyzacji systemu ciepłowniczego.  

System dostarczania ciepła do mieszkań zorganizowany jest poprzez 
wymiennikownie ciepła. 

Z kotłowni przy ul. Reymonta ciepło rozprowadzane jest siecią o wysokich 
parametrach do 30 węzłów cieplnych i dalej siecią o niskich parametrach do 
poszczególnych odbiorców. W przypadku zaistnienia awarii w którymś z węzłów 
mieszkańcy z pozostałych nie są pozbawiani dostaw ciepła. System taki 
pozwala jednocześnie na szybkie usuwania zaistniałych awarii lokalnych sieci. 

W przypadku przerw w dostawie energii elektrycznej do głównych obiektów, 
wprowadzenie do obiegu specjalnych olejów pozwala utrzymać podwyższoną 
temperaturę w instalacji przez kilkanaście godzin. Dopiero trwające ponad dwie 
doby przerwy mogą spowodować wstrzymanie dostaw ciepła do mieszkań. 
Dlatego ZEC znajduje się na priorytetowym miejscu do zaopatrywania w 
energię elektryczną.  

Budownictwo jednorodzinne oraz tereny wiejskie w ciepło zaopatrują się z 
indywidualnych źródeł, w których podstawowym paliwem jest węgiel kamienny. 
Coraz częściej stosowane są również źródła odnawialny, pośród których 
najpopularniejsze do ogniwa słoneczne.  

. Zakłócenia w dostawie energii cieplnej mogą być spowodowane: 
➢ ogólnymi ograniczeniami dostaw nośników energii występującymi w kraju; 
➢ lokalnymi awariami sieci dystrybucyjnej:  

 
W związku z tym, zakłócenia w dostawie energii cieplnej najbardziej dotkną 
mieszkańców miast, mniej lub wcale mieszkańców wsi. 

„,1,0” 

Określenie pełnionej funkcji Posiadane środki Ocena posiadanych środków Właściwe potrzeby 

− koordynacyjna dla terenu 
miasta 

ZEC Sp. z o.o.: 
pogotowie ciepłowinicze 

wystarczające bd 
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9.5. Zakłócenia w dostawie wody 

Nazwa 
zagrożenia 

Szczegółowa charakterystyka zagrożeń 
Gminy Namysłów – mapa ryzyka 

Identyfikacja skutków 
Ocena 
ryzyka 

Zakłócenia 
w dostawie 
wody 

Miasto oraz wioski z terenu gminy zaopatrywane są w wodę przy pomocy sieci 
wodociągowej. Najgorszy stan sieci jest w mieście Namysłowie, instalacja tu na 
niektórych ulicach pochodzi sprzed 1920 roku, w wyniku czego narażona jest na 
awarie i samouszkodzenie. Aktualnie podejmowane czynności uczyniły już tego 
typu awarie komunalne coraz mniej prawdopodobne. Z kolei utrzymywanie 
w stałej gotowości zespołów ds. usuwania awarii (pogotowie wodociągowe, 
gazowe i ciepłownicze) pozwalają w krótkim czasie zminimalizować skutki 
powstałych zakłóceń komunalnych. 

Wszystkie ujęcia wody pitnej w gminie to ujęcia głębinowe, w związku z 
powyższym nie zachodzi niebezpieczeństwo skażenia tych ujęć przypadkowymi 
zanieczyszczeniami. Z kolei system zabezpieczeń poszczególnych ujęć to 
odpowiednie zamknięcia oraz czujniki sygnalizujące niepowołane wtargnięcie 
do instalacji. Pozwala to na szybką reakcję w dyspozytorni i wyłączenia danego 
ujęcia (Studni głębinowej) bez uszczerbku dla funkcjonowania całości. 

Typowe awarie na sieci wodociągowej czy zagrożenia wyłączenia zasilania 
energetycznego obiektów produkcyjnych nie wywołają zakażeń wody, ale 
spowodują czasowy jej brak, co zmusi odpowiednie służby i administrację 
publiczną do właściwego zabezpieczenia mieszkańców w wodę 

 

Skutki zakłóceń w dostawie wody mogą być następujące: 
➢ w przypadku długotrwałych zakłóceń o dużym zasięgu może załamać się 

organizacja dowozu wody – brak odpowiedniej liczby beczkowozów; 
➢ możliwość postawania chorób zakaźnych – w przypadku zatrucia wody lub jej 

spożywania z niesprawdzonych źródeł; 
➢ zwiększona działalność służb medycznych; 
➢ konieczność nałożenia świadczeń rzeczowych i osobistych; 
➢ prawdopodobieństwo wystąpienia zamieszek – m.in. w sklepach, powodowane 

masowym wykupywaniem wody pitnej, ale także w „ruchomych” punktach 
dystrybucji wody – stąd zwiększona działalność służb porządkowych;; 

wystąpienie konieczności organizowania i prowadzenia ewakuacji doraźnej, co z kolei 
może wywołać zakłócenia komunikacyjne. 

„,1,0” 

Określenie pełnionej funkcji Posiadane środki Ocena posiadanych środków Właściwe potrzeby 

− koordynacyjna dla terenu 
gminy 

„EKOWOD” Sp. z o.o.: 
pogotowie wodociągowe 

Samochody OSP ze zbiornikami na wodę – woda 
na cele techniczne – 15 szt.- 

wystarczające bd 

 



 
Gminny Plan Zarządzania Kryzysowego 

Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Namysłowie  29 

 

10. Katastrofy komunikacyjne i budowlane 

10.1. Katastrofy budowlane 

Nazwa 
zagrożenia 

Szczegółowa charakterystyka zagrożeń 
Gminy Namysłów – mapa ryzyka 

Identyfikacja skutków 
Ocena 
ryzyka 

Katastrofy  
budowlane 

Na terenie gminy Namysłów nie ma obiektów szczególnie zagrożonych katastrofami 
budowlanymi. 

Znaczna większość obiektów przemysłowych to budynki powstałe w ostatnim dziesięcioleciu 
(centra handlowe, zakłady Velux czy FRONERI Polska) bądź przebudowane – Browar, Dihl sp. 
z o.o., Glaspol sp. z o.o., a więc posiadające już odpowiednie zabezpieczenie.  

Niewielkie zagrożenia stanowić mogą stare budynki gospodarcze na terenach wiejskich, 
szczególnie pozostałe i niezagospodarowane obiekty po byłych PGR-ach. W obiektach takich 
zagrożenia powodować mogą zarówno ludzie – szczególnie „zbieracze złomu” jak i czynniki 
atmosferyczne (gwałtowne burze, porwiste wiatry). 

Ze względu na ściśle lokalny charakter takich zdarzeń, nie przewiduje się zakłóceń o większym 
zasięgu ani też potrzeby prowadzenia zorganizowanej ewakuacji a jednie doraźną pomoc dla 
osób bezpośrednio poszkodowanych.  

Analiza katastrof budowlanych wskazuje, że decydujący wpływ na ich skalę i zakres miały, 
podobnie jak w latach ubiegłych, zdarzenia losowe oraz nieodpowiedni stan techniczny 
obiektów spowodowany brakiem poddawania obiektów zarówno przeglądom okresowym, jak i 
remontom, a często również wiek oraz wyeksploatowanie obiektu. Niejednokrotnie na 
wystąpienie katastrofy budowlanej wpływ miał więcej niż jeden z czynników. Wśród zdarzeń 
losowych dominowały katastrofy związane z bardzo silnym wiatrem. 

bd „0,5” 

Określenie pełnionej funkcji Posiadane środki Ocena posiadanych środków Właściwe potrzeby 

− współdziałanie 

„EKOWOD” Sp. z o.o.: 
Koparko ładowarki  - pomoc przy usuwaniu 

skutków 
wystarczające bd 
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10.2. Katastrofy drogowe 

Nazwa 
zagrożenia 

Szczegółowa charakterystyka zagrożeń 
Gminy Namysłów – mapa ryzyka 

Identyfikacja skutków 
Ocena 
ryzyka 

Katastrofy  
drogowe 

Główne szlaki komunikacji drogowej przez teren gminy to: 

 droga krajowa Nr 39: Brzeg -  Namysłów -  Kępno, 

 droga krajowa nr 42: Namysłów – Kluczbork – Ostrowiec Świętokrzyski 

 droga wojewódzka nr 454: Opole – Namysłów 

 droga wojewódzka nr 451: Oleśnica – Namysłów, 

Generalnie gmina Namysłów posiada dobrze rozbudowaną sieć dróg - 123 km na 100 km2 w tym: 
 24 km dróg krajowych 
 19 km dróg wojewódzkich 
 124 km dróg powiatowych 
 189 km dróg gminnych 

Z pośród mostów i wiaduktów zlokalizowanych na sieci drogowej, najistotniejsze są:  

⬧ Wiadukt w Namysłowie na ul Jana Pawła II nad trakcją kolejową (droga nr 454) 

⬧ Wiadukt w m. Kamienna ( nad nieczynną linia kolejową – droga nr 39), 

⬧ Most nad Widawą ul. Oleśnicka – droga nr 451, 

Katastrofy i wypadki drogowe mogą wystąpić praktycznie w każdym rejonie. W minionej 
dekadzie nie odnotowano zdarzeń, które swoim charakterem wyczerpały by znamiona: 
▪ wypadku komunikacyjnego o charakterze katastrofy kolejowej, drogowej z udziałem wielu 

pojazdów, 
▪ wypadków w czasie transportu TŚP szlakami kolejowymi i drogowymi. 

Skutki katastrof drogowych: 
➢ degradacja środowiska naturalnego, w przypadku katastrofy 

drogowej z udziałem materiałów niebezpiecznych; 
➢ konieczność organizowania i prowadzenia ewakuacji – jeśli 

taka katastrofa będzie miała miejsce w terenie 
zabudowanym; krótko- lub długotrwały paraliż komunikacyjny  
 

W związku z powyższym nie ma możliwości opracowania oceny 
ryzyka i prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożeń wyrażonych 
przez częstotliwość wystąpienia zdarzeń, ponieważ takich nie 
odnotowano na terenie gminy Namysłów. 

„1,0” 

Określenie pełnionej funkcji Posiadane środki Ocena posiadanych środków Właściwe potrzeby 

− współdziałanie 
2 zespoły hydrauliczne do rozcinania 

uszkodzonych pojazdów (OSP) 
wystarczające bd 

10.3. Katastrofy kolejowe 

Nazwa 
zagrożenia 

Szczegółowa charakterystyka zagrożeń 
Gminy Namysłów – mapa ryzyka 

Identyfikacja skutków 
Ocena 
ryzyka 

Katastrofy 
kolejowe 

Namysłów położony jest przy zelektryfikowanej dwutorowej linii Oleśnica - Kluczbork 
stwarzające dogodne warunki połączeń lokalnych i dalekobieżnych. Długość tej linii 
kolejowej na obszarze gminy wynosi ok. 7,5 km. Ponadto ze stacji w Namysłowie 
prowadzone jest lokalna linia kolejowa jednotorowa do m. Jastrzębie długości ok. 8 km. 

Ze względu na brak modernizacji tych odcinków kolejowych, transport kolejowy odbywa 
się przy ograniczonej szybkości oraz z zachowaniem środków ostrożności  

Skutki katastrof (wykolejeń) uzależnione są głównie od: 
➢ przyczyny katastrofy (wykolejenia), 
➢ prędkości poruszającego się składu, 
➢ rodzaju przewożonego ładunku, 
➢ miejsca powstania katastrofy (wykolejenia), 
➢ możliwości szybkiej interwencji służb ratowniczych. 

„0,5” 

Określenie pełnionej funkcji Posiadane środki Ocena posiadanych środków Właściwe potrzeby 

− współdziałanie W zależności od skutków wystarczające bd 
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11. Zagrożenie wystąpienia lub wystąpienie choroby zwierząt 

Nazwa 
zagrożenia 

Szczegółowa charakterystyka zagrożeń 
Gminy Namysłów – mapa ryzyka 

Identyfikacja skutków 
Ocena 
ryzyka 

Zagrożenie 
wystąpienia lub 
wystąpienie 
choroby    
zwierząt 

Zagrożenie mogące objąć nie tylko teren gminy, ale i znacznie większe obszary ze 
szczególnym uwzględnieniem rejonów przyległych do rzeki Widawy i okolicznych terenów 
leśnych. Problem zaistnienia zagrożenia może dotyczyć zarówno ptaków jak i zwierząt dziko 

żyjących i hodowlanych.  
Na terenie gminy pogłowie bydła ogranicza się do pojedynczych gospodarstw 

w poszczególnych wsiach. Podobnie jest w przypadku chowu trzody chlewnej. 

Znaczne bardziej rozwinięty jest chów drobiu, których główne umiejscowienie to:  

Ligotka i Smarchowice Śląskie. 

Szczegółowe informacje co do charakteru jak i zasięgu zagrożenia epidemiologicznego możliwe 
są w oparciu o działania i analizy specjalistyczne służb nadzorujących działania w tym zakresie, 
tj. dla zagrożeń epidemii zwierzęcej – Powiatowy Inspektorat Weterynarii – który w przypadkach 
zaistnienia konkretnego zagrożenia określa tryb i sposób postępowania.  

W przypadku grypy ptaków:  
➢ lokalizacja naturalnych zbiorników wodnych. 

U uwagi na fakt, że zakażenia poszczególnymi patogenami wywołujące powyższe choroby 
wrażliwe są określone gatunki zwierząt, wystąpienie danej jednostki chorobowej na obszarze 
województwa będzie się wiązało  z zagrożeniem i wynikającymi z niego stratami dla 
poszczególnych sektorów hodowli zwierząt. Gatunki wrażliwe: 
➢ pryszczyca: bydło, owce, kozy, świnie, dzikie zwierzęta utrzymywane w warunkach 

fermowych np. jelenie; 
➢ choroba pęcherzykowa świń – świnie, dziki; 
➢ klasyczny pomór świń – świnie, dziki; 
➢ grypa ptaków – drób (również inne ptaki, w tym dzikie utrzymywane w niewoli); 
➢ rzekomy pomór drobiu – drób; 
➢ choroba niebieskiego języka – bydło, owce, kozy. 

➢ W zależności od ustaleń Powiatowego lekarza weterynarii „0,5” 

Określenie pełnionej funkcji Posiadane środki Ocena posiadanych środków Właściwe potrzeby 

− współdziałanie brak bd bd 

 



 

Gminny Plan Zarządzania Kryzysowego 

32  Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Namysłowie 

 

12. Zagrożenie wystąpienia lub wystąpienie organizmu szkodliwego 
Nazwa 

zagrożenia 
Szczegółowa charakterystyka zagrożeń 

Gminy Namysłów – mapa ryzyka 
Identyfikacja skutków 

Ocena 
ryzyka 

Zagrożenie 
wystąpienia lub 
wystąpienie 
choroby  roślin 

Choroby roślin – towarzyszom uprawom polowym niemal od zawsze. Współczesna 
agrotechnika radzi sobie z nimi z dużym skutkiem, niemniej jednak zaniechanie bądź 
nieodpowiednie prowadzenie działań prewencyjnych w tej dziedzinie przyczynić się może do 
znacznego obniżenia plonów bądź nawet do ich całkowitej utraty.  

Bieżący monitoring w tej dziedzinie na terenie gminy prowadzony jest przez Wojewódzki 
Inspektorat Ochrony Roślin punkt w Namysłowie, który w przypadkach zaistnienie ognisk 
chorobowych wydaje stosowne komunikaty. 

Zaistnienie chorób roślin o znamionach klęski jest mało prawdopodobne, niemniej jednak  
w połączeniu z innych zdarzeniami, jak np. wiosenne podtopienia czy letnie susze mogą odbić 
się na jakości i wielkości zaopatrzenia rynku w płody rolne. Rodzaje chorób występujących  
w lasach: 
Zamieranie pędów sosny – dotychczas choroba pojawiała się okresowo w formie epifitozy w latach 
1973, 1982-84, 1996 we wszystkich drzewostanach sosnowych na powierzchni około 650 tys. ha. 
Obszarem najbardziej narażonym na występowanie zamierania pędów sosny są drzewostany sosnowe. 
Opieńkowa zgnilizna korzeni – choroba iglastych i liściastych gatunków drzew leśnych. Opanowanie 
drzew przez strzępki grzybni opieńki powoduje bardzo szybkie zamieranie całych drzewek na 
uprawach.  
W 2007 roku nastąpił wzrost powierzchni opanowanych przez opieńki do 131 tys. ha w drzewostanach 
iglastych i liściastych. 
➢ Fytoftorozy – fytoftorozy są nową jednostką chorobową w lasach, występującą na wielu 

gatunkach drzew leśnych, szczególnie olszy, jesionie i dębie. Czynnikami sprzyjającymi 
rozwojowi fytoftoroz są obfite opady deszczu i lokalne powodzie. Choroba występuje wyspowo  
w całym kraju. Choroba prowadzi do zamieranie pędów z liśćmi, obumieranie całego drzewa i 
grup drzew. 

➢ W zależności od ustaleń Wojewódzkiej stacja Ochrony Roślin „0,5” 

Określenie pełnionej funkcji Posiadane środki Ocena posiadanych środków Właściwe potrzeby 

− współdziałanie brak bd bd 
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13. Zagrożenia terrorystyczne 

Nazwa 
zagrożenia 

Szczegółowa charakterystyka zagrożeń 
Gminy Namysłów – mapa ryzyka 

Identyfikacja skutków 
Ocena 
ryzyka 

Zagrożenia 
terrorystyczne 

Miniona dekada unaoczniła całemu światu, iż problem terroryzmu coraz bardziej zaczyna 
odgrywać kluczowe znaczenie pośród wszelakiego typu zagrożeń cywilizacyjnych. Należy 
zauważyć, iż samo zjawisko terroryzmu nie jest czymś nowym. Nierzadko działania 
terrorystyczne skierowane są na odniesienie znacznego rozgłosu medialnego a niejako 
w efekcie ubocznym przynoszą wielu osobom ich indywidualne tragedie. 

Znaczna większość działań grup terrorystycznych po za bezpośrednim spowodowaniem 
różnego rodzaju zagrożeń jest odniesienie odpowiedniego efektu i rozgłosu. Dlatego też 
ośrodkami narażonymi na ataki terrorystyczne w pierwszej kolejności są duże skupiska ludzki, 
węzły komunikacyjne, zakłady czy obiekty o dużym znaczeni dla gospodarki danego regionu czy 
kraju.  

Z tego też względu środowisko gminy Namysłów w obecnej sytuacji nie przedstawia istotnego 
znaczenia jako cel dla grup terrorystycznych. W związku z tym można przyjąć 
iż prawdopodobieństwo zaistnienia bezpośredniego ataku terrorystycznego na którykolwiek 
z obiektów na terenie miasta czy gminy Namysłów jest praktycznie bardzo mało prawdopodobny.  

Nie mniej jednak obiektami, które mogą być w kręgu zainteresowania terrorystów  mogą być:  
 budynki administracji samorządowej,  
 Komenda Powiatowa Policji i KP Państwowej Straży Pożarnej,  
 centra handlowe zlokalizowane w m. Namysłów (Tesko, Lidl, Biedronka, Biedronka, 

Kaufland), 
 obiekty w których przebywa dużo ludzi – kościoły, szkoły, zakłady pracy (NESTLE, 

VELUX, Browar, i inne) 
 linia kolejowa Kluczbork – Wrocław oraz dworce – kolejowy i autobusowy w Namysłowie,  
 obiekty ważne ze względów ekonomiczno – finansowych ( banki ulokowane w każdej z 

gmin, Urząd Skarbowy  w Namysłowie, itp. 
 zbiornik retencyjny w Michalicach,  
 ujęcia wody, wodociąg,  
 urządzenia telekomunikacyjne, pocztowe i inne. 
 zakłady produkcji żywności (piekarnie, ubojnie, itp.). 

➢ utrudnienia w zakresie zaopatrzenia w podstawowe produkty i 
paliwa, 

➢ zakłócenia w dostawie mediów, 

➢ utrudniony dostęp do usług finansowych, 

➢ utrudnienia komunikacyjne; 

„0,5” 

Określenie pełnionej funkcji Posiadane środki Ocena posiadanych środków Właściwe potrzeby 

− współdziałanie brak bd bd 
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14. Awaria sieci teleinformatycznych 

Nazwa zagrożenia 
Szczegółowa charakterystyka zagrożeń 

Gminy Namysłów – mapa ryzyka Identyfikacja skutków 
Ocena 
ryzyka 

Awaria sieci  
teleinformatycznych 

Przy obecnie dynamicznie rozwijającym się rynku usług teleinformatycznych, 
zarówno w sferze usług stacjonarnych jak i mobilnych, całkowita utrata łączy 
wydaje się niemożliwa. Nastąpić może jednak czasowa utrata połączeń przez 
jednego czy kilku operatorów, co może przynieść np. brak możliwości 
realizacji pewnych usług przez firmy korzystające z usług konkretnego 
operatora. 

Zdarzenia takie mogą mieć  miejsce zarówno lokalnie jak i w znacznie 
większym zasięgu. 

W kontekście funkcjonowania gospodarki oraz struktur zarządzania 
państwem, województwem, powiatem i gminą najbardziej niebezpieczne w 
skutkach będą zagrożenia wywołane celowym działaniem obliczonym na 
wywołanie rozległych awarii systemów teleinformatycznych (cyberterroryzm, 
ataki hakerów) wykorzystywanych przez przedsiębiorstwa w najważniejszych 
gałęziach przemysłu, administrację państwową, organy odpowiedzialne za 
obronność, bezpieczeństwo i porządek publiczny.  

Skutki awarii sieci teleinformatycznych: 

 brak możliwości kontaktowania się ludzi między sobą i instytucjami; 

 brak możliwości przekazywania ważnych informacji dotyczących zagrożeń oraz 
zaleceń w zakresie odpowiedniego zachowania się ludności – powstanie paniki; 

 paraliż transportu i sterowania instalacjami infrastruktury krytycznej; 

 paraliż bankowy, co w konsekwencji spowoduje brak możliwości zakupu 
żywności; 

 możliwość przekazywania fałszywych danych – wywołanie paniki, nagłych 
niekontrolowanych przemieszczeń ludności, wywołanie nagłego popytu danych 
artykułów; 

 brak możliwości wezwania służb – paraliż ich funkcjonowania; 

 brak możliwości odtworzenia utraconych danych – paraliż instytucji; 

 znaczne straty finansowe, zwłaszcza poszczególnych przedsiębiorstw; 

„0,5” 

Określenie pełnionej funkcji Posiadane środki Ocena posiadanych środków Właściwe potrzeby 

− współdziałanie brak bd bd 

15. Strajki, zamieszki i demonstracje 

Nazwa zagrożenia 
Szczegółowa charakterystyka zagrożeń 

Gminy Namysłów – mapa ryzyka 
Identyfikacja skutków 

Ocena 
ryzyka 

Strajki,  
zamieszki  

i demonstracje 

PROTESTY SPOŁECZNE – STRAJKI, DEMONSTRACJE 

Najbardziej zagrożonymi protestami społecznymi są ośrodki, w których 
skupione są większe zakłady produkcyjne, w których pozycja związków 
zawodowych jest najsilniejsza. W gminie Namysłów takie zakłady nie 
występują, w związku z tym i wystąpienie ryzyka strajków jest niewielkie. 

Nie można wykluczyć wystąpienia blokad: dróg, tras kolejowych, budynków 
administracji publicznej, poszczególnych grup społecznych, pragnących 
zwrócić uwagę na długo nierozwiązywane ich problemy.  

ZAKŁÓCENIA PORZĄDKU – ZAMIESZKI 

Zbiorowe zakłócenia porządku publicznego na ogół towarzyszom większym 
imprezom masowym (głównie sportowym). Ponieważ na terenie gminy 
głównie mecze piłkarskie odbywają się na szczeblu regionalnym, o niskim 
stopniu ryzyka, zaistnienie tego typu zdarzeń jest niewielkie. 

Podobnie rzecz się ma w odniesieniu do imprez o charakterze kulturalno - 
rozrywkowym czy okolicznościowym.  

Skutki strajków, zamieszek i demonstracji: 
 zagrożenie życia i zdrowia mieszkańców województwa; 
 dewastacja i niszczenie mienia; 
 paraliż komunikacyjny; 
 paraliż administracyjny; 
 paraliż ważnych dla regionu zakładów pracy; 

 znaczne straty materialne. 

„0,5” 

Określenie pełnionej funkcji Posiadane środki Ocena posiadanych środków Właściwe potrzeby 

− współdziałanie brak bd bd 

 



 
Gminny Plan Zarządzania Kryzysowego 

Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Namysłowie  35 

 

1.2. Matryca ryzyka 
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1.3.  Mapy zagrożeń 

1. Zagrożenie powodziowe Gminy Namysłów     37 
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1) Zagrożenie Powodziowe Gminy Namysłów 
 

 

LEGENDA 
1 - dolina Widawy 
2 - Minkowski Potok 
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2) Zagrożenie Pożarowe Gminy Namysłów 
 

 

LEGENDA 

                 granica gminy 

pożary przestrzenne/ tereny leśne/ 

               pożary zewnętrzne - pojedyncze 
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3) Lokalizacja Zakładów Zwiększonego Ryzyka Wystąpienia Awarii Toksycznych Środków Przemysłowych 
 

 

LEGENDA 

1. FRONERI Sp. z o.o. 

2. Browar NAMYSŁÓW 

3. Baza paliw 
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2 
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4) Zagrożenie Awarią Elektrowni Jądrowych 
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5) Potencjalne Źródła Epidemii na terenie Gminy Namysłów 
 

 

Składowisko odpadów komunalnych „ZIEMIEŁOWICE” 
(nieczynne) 
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6) Sieć Dróg Gminy Namysłów 

 

 

LEGENDA 

drogi krajowe 

drogi wojewódzkie 

drogi powiatowe 

drogi gminne 
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7) Trasy Drogowe Przewozu Materiałów Niebezpiecznych 

 

 

LEGENDA 
 Droga krajowa nr 39: Brzeg – Kępno 
 Droga krajowa nr 42: Namysłów – Kluczbork 

Droga wojewódzka nr 451: Oleśnica – 
Namysłów 

Droga krajowa nr 454: Namysłów – Opole 
Droga krajowa nr 396: Oleśnica – Oława 
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8) Trasy Kolejowe Przewozu Materiałów Niebezpiecznych 
 

 

LEGENDA 
    Linia kolejowa: Kluczbork – Oleśnica 
  

   Linia kolejowa: Namysłów - Jastrzębie 
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9) Lokalizacja Ważniejszych Obiektów Narażonych na Ataki Terrorystyczne 
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ul. Oleśnicka 1-5 

 

Jednostka Wojskowa 
Jastrzębie 
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2. ZADANIA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW ZARZĄDZANIA 
KRYZYSOWEGO W FORMIE SIATKI BEZPIECZEŃSTWA 
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Siatka bezpieczeństwa dla poszczególnych faz zarządzania kryzysowego 

 
Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego 

– siatka bezpieczeństwa dla poszczególnych faz zarządzania kryzysowego 
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ZADANIA ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO REALIZOWANE W POSZCZEGÓLNYCH JEGO FAZACH 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ZAPOBIEGANIE 

 
Działania 

uprzedzające, 
eliminujące lub 

redukujące 
prawdopodobieństw

o wystąpienia 
sytuacji kryzysowej 

albo w znacznym 
stopniu 

ograniczające jej 
skutki 

 
➢ analiza zagrożeń i ich monitorowanie, 
➢ ocena wrażliwości społeczeństwa na 

zagrożenia, 
➢ ocena możliwych strat ludzkich, 

mienia i infrastruktury, 
➢ wspieranie badań stosowanych, 
➢ uświadamianie społeczeństwa  

i powszechna edukacja w zakresie 
przeciwdziałania zagrożeniom, 

➢ racjonalne planowanie 
zagospodarowania przestrzennego, 

➢ określenie zasad oraz sposobów 
kontroli i nadzoru  

 
PRZYGOTOWANIE 

 
Podejmowanie działań 

planistycznych 
dotyczących sposobu 

reagowania w 
przypadku wystąpienia 

sytuacji kryzysowej 
oraz działań mających 
na celu przygotowanie 
zasobów sił i środków 

niezbędnych do 
efektywnego 
reagowania 

➢ opracowanie planu zarządzania 
kryzysowego, 

➢ ewidencja zasobów specjalistycznych 
sił i środków reagowania, 

➢ określenie zasad obiegu informacji, 
➢ określenie systemów monitorowania, 

alarmowania i ostrzegania, 
➢ uświadamianie społeczeństwa 

i powszechna edukacja w zakresie 
prawidłowych zachowań przed 
i w czasie sytuacji kryzysowych, 

➢ doskonalenie służb, 
➢ organizowanie i prowadzenie szkoleń, 

ćwiczeń i treningów w zakresie 
reagowania na potencjalne zagrożenia 

 
ODBUDOWA 

 
Realizacja zadań 
mających na celu 

przywrócenie 
zdolności 

reagowania oraz 
odtwarzania 

kluczowej dla 
funkcjonowania 
danego obszaru 

infrastruktury, tak 
aby była mniej 

wrażliwa na kolejne 
zdarzenia krytyczne  

 
REAGOWANIE 

 
Uruchomienie 

działań mających na 
celu udzielanie 

pomocy 
poszkodowanym, 

zahamowanie 
rozwoju 

występujących 
zagrożeń oraz 

ograniczenie strat 
i zniszczeń 

➢ szacowanie szkód, 
➢ odtworzenie kluczowej infrastruktury 

telekomunikacyjnej, energetycznej, 
paliwowej, transportowej i dostarczania 
wody, 

➢ zapewnienie opieki medycznej  
i rehabilitacji, 

➢ zapewnienie długofalowej pomocy 
społecznej osobom poszkodowanym, 

➢ przyznawanie i wypłacanie zasiłków 
i odszkodowań, 

➢ odtworzenie i uzupełnienie zapasów 
i gotowości służb, 

➢ rozliczenie kosztów działań, 
➢ inicjatywa legislacyjna, 
➢ przygotowanie sprawozdań i raportów, 
➢ modyfikacja i aktualizacja procedur 

reagowania 

➢ uruchomienie procedur reagowania 
kryzysowego, 

➢ uruchomienie sił i środków, 
➢ zapewnienie sprawnego obiegu 

informacji, 
➢ zorganizowanie punktu kontaktowego 

(informowanie ludności), 
➢ uruchomienie systemów ostrzegania 

i alarmowania, 
➢ zapewnienie opieki medycznej, 
➢ ewakuacja prewencyjna ludności, 
➢ wnioskowanie o ewentualną pomoc 

zagraniczną, 
➢ wsparcie działań przez Siły Zbrojne RP, 
➢ udział organizacji społecznych 

i humanitarnych, 
➢ uruchomienie pomocy społecznej  

i psychologicznej, 
➢ stworzenie doraźnych warunków do 

przetrwania osób poszkodowanych 
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3. ZESTAWIENIE SIŁ I ŚRODKÓW PLANOWANYCH DO 
WYKORZYSTANIA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH 
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3.1. Siły i środki Burmistrza Namysłowa 

1) Środki finansowe  

a) własne - w budżecie gminy utworzona została rezerwa celowa na realizacje zadań 
własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości do 1 % bieżących wydatków 
budżetu gminy (zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. 2020, poz. 1856),  

 b) środki występujące w budżetach gminnych jednostek organizacyjnych uczestniczących  
w działaniach kryzysowych, 

 c) środki uzyskane z budżetu państwa. 

2) Siły i środki Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego - dysponowane zgodnie  
z procedurami działania Powiatowej Straży Pożarnej. 

3) Siły i środki Policji - dysponowane zgodnie z procedurami działania Policji. 

4) Sprzęt jakim dysponuje Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego - środki łączności i sprzęt 
informatyczny służący do przekazywania, zgodnie z właściwymi standardowymi procedurami 
operacyjnymi wszelkich informacji.  

5) Sprzęt zgromadzony w gminnym magazynie przeciwpowodziowym.  

6) Siły i środki gminnych jednostek organizacyjnych - dysponowane w ramach procedur 
wewnętrznych poszczególnych jednostek. 
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Wykaz zasadniczego sprzętu do wykorzystania w sytuacjach kryzysowych 

Jednostka Rodzaj sprzętu Typ 
Ilość 
[szt.] 

Uwagi 

„EKOWOD” sp.  
z o. o. 
Namysłów,  
ul. Mariańska 2 
Tel. 77 4105222 

Samochód ciężarowy -  
ciągnik 

wywrotka 3  

kontenerowiec 2  

Wuko 2  

Kompaktor 1  

Zamiatarka 1  

Laweta 2  

Ciągnik siodłowy 2  

Koparko-ładowarka 
JCB 4  

Takeuchi 2  

Słowik Janusz 
Namysłów  
ul. Oławska 33 
Tel774103243 
507058448 
510228160 

Samochód ciężarowy MAN 2  

Koparko-ładowarka JCB 2  

    

  
 

 

 

Wykaz punktów handlowych, w których w materiały i sprzęt do działań 
ratowniczych 

Lp. Nazwa Dostawcy Adres telefon Rodzaj sprzętu 

 
„AGROSKŁAD” sp. 
jawna MiM Dawidziak 

46-100 Namysłów 
ul. Braterska 2a 

774101682 worki 

 PS „SPRZĘT-POŻ” 
46-020 Opole 
Ul. Jagiełły 17e 

774028025 
fax.774028025 

Sprzęt p.poż, 
pompy, agregaty  

3. 
Centrum BHP i PPOŻ. 
„BRUNO” 

46-100 Namysłów, 
ul. Dworcowa 4  
(plac targowy) 

774105768 
500280077 

Odzież 
ochronna  
i robocza,  
tablice i taśmy 
ostrzegawcze 
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3.2. Siły i środki Ochotniczych i Zakładowych Straży Pożarnych 

Wykaz sił i środków pozostających w dyspozycji Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie: - Siły i środki KSRG 

Nazwa i adres 
jednostki 

Telefon służby dyżurnej 
Fax. służby 

dyżurnej 

Ilość funkcjonariuszy 
przewidzianych do 

użycia w sytuacjach 
kryzysowych 

Komenda Powiatowa 
Państwowej Straży  

Pożarnej  
w Namysłowie 

ul. Plac Powstańców 
Śl. 3 

46-100 Namysłów 

- telefon alarmowy 
całodobowy nr 998, 

- telefon alarmowy 
całodobowy nr 112, 

- telefon stacjonarny 
całodobowy, 

- telefon komórkowy 
604453936 

77 4106775, 
77 4106776, 
77 4106777, 
77 4106755, 
77 4106765 

 

6-10 

Ochotnicza Straż 
Pożarna w Głuszynie 

ul. Główna 96  

telefon naczelnika OSP  
Kazimierz Fedunik 

tel. kom. 609513055 

- 15 

Ochotnicza Straż 
Pożarna w Ligocie 

Książęcej 
Ligota Ks. 86B 

telefon kierowcy: 
Wiesław Litwin 

 tel. stac. 77 4192446 
 tel. kom. 600462703 

- 15 

Wykaz sił i środków gminnych jednostek OSP 

Nazwa i adres jednostki Telefon służby dyżurnej 

Ilość funkcjonariuszy 
przewidzianych do 

użycia w sytuacjach 
kryzysowych 

Ochotnicza Straż Pożarna 
w Brzozowcu 

Brzozowiec 76 

Kierowca Grzegorz Choryszny 
tel. stac. 774192634 
tel. kom. 603927189 

9 

Ochotnicza Straż Pożarna 
w Kowalowicach 

ul. Szkolna 3 

Kierowca: Szymon Borzyński 
tel. stac.  
tel. kom. 601696641 

7 

Ochotnicza Straż Pożarna 
w Krasowicach Krasowice 11 

Kierowca: Radosław Wulkiewicz 
tel. stac.  
tel. kom. 695897360- 

6 

Ochotnicza Straż Pożarna 
w Mikowicach 
Mikowice 50B 

Kierowca Tomasz Zioła 
tel. stac. 774192813 
tel. kom. 668704887 

7 

Ochotnicza Straż Pożarna 
w Rychnowie 
Rychnów 24 

Kierowca Andrzej Dzwoniarek 
tel. stac. 774103566 
tel. kom. 608283977 

7 

Ochotnicza Straż Pożarna  
w Smarchowicach Śl. 

Żymierskiego 17 

Kierowca Zygmunt Korzeniowski 
tel. stac. 774103211 
tel. kom. 697602136 

6 

Ochotnicza Straż Pożarna 
w Smogorzowie 

Główna 40 

Kierowca Dariusz Głąb 
tel. stac. 774191675 
tel. kom. 603956088 

7 

Ochotnicza Straż Pożarna 
w Ziemiełowicach 
Ziemiełowice 11b 

Kierowca Jan Głogowski 
tel. stac. 774104183  
tel. kom. - 669108119 

6 
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Wykaz zasadniczego sprzętu ratowniczego gminnych jednostek OSP 

Jednostka Rodzaj sprzętu Typ 
Ilość 
[szt.] 

Uwagi 

OSP Brzozowiec 

samochód gaśniczy MAGIRUS (średni) 1  

samochód gaśniczy JELCZ 1  

pompa do wody czystej pływająca 1  

półszlamowe HONDA WT-30X 1  

piła spalinowa do drewna 2  

agregat prądotwórczy do 5 kW 1  

agregat hydrauliczny  nożyco-rozpierak 1  

OSP Głuszyna 

samochód gaśniczy IVECO, MAGIRUS (średni) 2  

piła spalinowa do drewna  2  

agregat prądotwórczy do 5 kW 1  

pompa do wody czystej 
Junghas 1  

pływająca 1  

półszlamowe HONDA WBX-30X,  1  

agregat hydrauliczny  nożyco-rozpierak 1  

OSP Kowalowice 

samochód gaśniczy Średni MAGIRUS 1  

agregat prądotwórczy do 5 kW 1  

pompa do wody czystej Pływająca 1  

półszlamowe SST - 80 1  

piła spalinowa do drewna  1  

OSP Krasowice 

samochód gaśniczy Lekki (MERCEDES) 1  

półszlamowe SST - 80 1  

piła spalinowa do drewna  1  

agregat prądotwórczy do 5 kW 1  

OSP Ligota 
Książęca 

samochód gaśniczy  
wodno-pianowy STAR  1  

średni MERCEDES 1  

agregat prądotwórczy do 5 kW 2  

pompa do wody czystej 
Opryskiwacz STIHL SR 430 1  

TOHATSU 1  

pływająca 1  

półszlamowe HONDA WBX-30X, SST 50 2  

agregat hydrauliczny LUKAS nożyco-rozpierak 1  

piła spalinowa 
do drewna 2  

do stali i betonu 1  

OSP Mikowice 

samochód gaśniczy 
MAGIRUS 1  

Lekki (ŻUK) 1  

agregat prądotwórczy do 5 kW 1  

półszlamowe HONDA WBX-30X, 1  

pompa do wody czystej 
SPEC-POŻ (PO – 8) 1  

pływająca  1  

piła spalinowa do drewna 1  

OSP Rychnów 

samochód gaśniczy STYER wodno-pianowy  2  

Przecinarka do stali i betonu STIHL TS 420 1  

pompa do wody czystej pływająca 1  

półszlamowa HONDA WBX-30X 1  

agregat prądotwórczy do 5 kW 2  

piła spalinowa do drewna 2  

OSP Smarchowice 
Śl. 

samochód gaśniczy Lekki MERCEDES 1  

pompa do wody czystej TOHATSU 1  

półszlamowe SST - 80 1  

Pilarka Stihl MS 362 Do drewna 1  

OSP Smogorzów 

samochód gaśniczy UNIC wodno-pianowy  1  

samochód gaśniczy Lekki MITSUBISCHI 1  

pompa do wody czystej PO – 8 (GZUT) 1  

półszlamowe HONDA WBX-30X, 1  

agregat prądotwórczy do 5 kW 1  

piła spalinowa do drewna 1  

OSP Ziemiełowice 
samochód gaśniczy Lekki MERCEDES 1  

Agregat prądotwórczy Do 5 kW 1  

półszlamowe SST - 80 1  
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Każdy zespół wyjazdowy (samochód pożarniczy) ma na wyposażeniu plandekę ochronną. 

3.3. Gminny magazyn sprzętu OC 

 
Lp. Nazwa sprzętu 

Ilość sprzętu przechowywanego  
w magazynie  

OC/przeciwpowodziowym 

Czas gotowości do 
wydania 

1  Maska przeciwgazowa filtr. MP-5 4  

2  Rentg. sygnalizacyjny KOS-1 2 Sprzęt bez legalizacji 

3  Rentgenoradiometr  DP-75 2 
 

4  Lornetka pryzmatyczna B-6 2 
 

5  Worki p.pow. 2000 
 

6  Buty gumowe kwasoodporne 3 
 

7  Rękawice ochronne 4 
 

8    
 

 
Dostępność zasobów magazynowych: 
- w gozinach pracy Urzędu – 15 min 
- po dozinach pracy Urzędu – 1 godz. 
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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. GMINNY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 

2. KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY 
POŻARNEJ W NAMYSŁOWIE  

3. KOMENDA POWIATOWA POLICJI W NAMYSŁOWIE  

4. ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OLEŚNIE 

5. DYREKCJA GENERALNA DRÓG KRAJOWYCH                          
I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W OPOLU REJON DRÓG 
KRAJOWYCH W KLUCZBORKU 

6. WYDZIAŁ DRÓG STAROSTWA POWIATOWEGO                       
W NAMYSŁOWIE  

7. INSTYTUT METEOROLOGII i GOSPODARKI WODNEJ                
ODDZIAŁ WE WROCŁAWIU 

8. REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ WE 
WROCŁAWIU, 

9. PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. ZAKŁAD LINII 
KOLEJOWYCH W OPOLU 

10. TAURON DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ W OPOLU          
REJON DYSTRYBUCYJNY W KLUCZBORKU, 

11. POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICZA Sp. z o.o.  
ODDZIAŁ W OPOLU ROZDZIELNIA GAZU KLUCZBORK                                      

12. PRZEDSIĘBIORSTWA ODPOWIEDZIALNE ZA DOSTAWĘ     
I DYSTRYBUCJĘ WODY W GMINIE NAMYSŁÓW; 

    -   ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I USŁUG KOMUNALNYCH  
„EKOWOD” Sp. z o. o.  W  NAMYSŁOWIE, 

13.   ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ W NAMYSŁOWIE  
 

Całodobowy – poprzez 
służbę dyżurną/dyżur. 

 

➢ raporty dobowe, 

➢ meldunki okresowe, 

➢ raporty sytuacyjne,  

➢ komunikaty 
ostrzegawcze, w tym 
na stronach 
internetowych www. 

Każdy podmiot – 
zgodnie z 
kompetencjami 

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

➢ analizowanie sytuacji na administrowanym 
terenie, 

➢ przekazywanie komunikatów, ostrzeżeń  
i innych niezbędnych informacji do 
określonych podmiotów, 

➢ sporządzanie raportów dobowych i notatek, 
meldunków o powstałych zagrożeniach, 

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

➢ zapewnienie obiegu informacji na potrzeby 
zarządzania kryzysowego. 

 

GMINNY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO: 

STANOWISKO DS. ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 

➢ POWIATOWE CENTRUM ZARZĄDZANIA 
KRYZYSOWEGO 

➢ WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA 
KRYZYSOWEGO W OPOLU 

➢ KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY 
POŻARNEJ W NAMYSŁOWIE  

➢ KOMENDA POWIATOWA POLICJI W NAMYSŁOWIE  

➢ PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY 
POLSKIE NADZÓR WODNY W NAMYSŁOWIE 

➢ WYDZIAŁ DRÓG STAROSTWA POWIATOWEGO  
W NAMYSŁOWIE  

➢ PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE W OPOLU S.A. 
ZAKŁAD LINII KOLEJOWYCH W OPOLU, 

➢ przedsiębiorcy odpowiedzialni za dystrybucję gazu, 
energii elektrycznej i cieplnej, wody, 

➢ media. 

 

     POZOSTAŁE PODMIOTY: 

➢ specjalistyczne jednostki nadrzędne i jednostki 
podporządkowane, 

➢ 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. Powodzie (w tym zalania, zatopienia i katastrofalne zatopienia) 

1. INSTYTUT METEOROLOGII                           
I GOSPODARKI WODNEJ                   
ODDZIAŁ WE WROCŁAWIU 

Biuro Prognoz 
Meteorologicznych 

Ciągły, przez 24 godziny 
na dobę. 

➢ prognozy,  

➢ ostrzeżenia,  

➢ komunikaty, w tym na stronie 
www.imgw.pl/index.php  

➢ 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: 
o prognoz meteorologicznych, 
o ostrzeżeń meteorologicznych i hydrologicznych,  
o komunikatów meteorologicznych i komunikatów  

o bieżącej sytuacji hydrologicznej w stanie 
zagrożenia i alarmu hydrologicznego, 

o prognoz hydrologicznych dla odcinkach Odry  
od Chałupek do Brzegu w stanie pogotowia  
i alarmu przeciwpowodziowego. 

➢ WCZK, 

➢ CZK gminne i powiatowe, 

➢ 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 
imgw.pl/index.php 

Regionalna Stacja 
Hydrologiczno-
Meteorologiczna  
w Opolu 

Całodobowy. 

➢ komunikaty o bieżącej sytuacji 
hydrologicznej w stanie zagrożenia 
i alarmu hydrologicznego dla 
terenu województwa opolskiego. 
imgw.pl/index.php 

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 
wszystkich stopniach wodnych 
Odry i Nysy Kłodzkiej w granicach 
administracyjnych Zarządu, 

➢ dane o poziomie piętrzenia 
i wielkości zrzutu ze zbiornikach 
wodnych, 

➢ komunikaty na stronie  

➢ https://wroclaw.rzgw.gov.pl/pl/n
ews/9/19/Sytuacja_na_rzekach 

 
 

➢ 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. 

➢ WCZK, 

➢ w  razie potrzeby (na  żądanie) do centrów 
zarządzania kryzysowego powiatowych  
i gminnych. 

3. PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO 
WODNE WODY POLSKIE NADZÓR 
WODNY W NAMYSŁOWIE 

 

Doraźny – na czas 
występowania zagrożenia: 

➢ oględziny w terenie 
stanów rzek oraz 
zbiorników.  

➢ meldunki sytuacyjne do PCZK, 

➢ komunikaty  

 

➢ 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. 

PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY 
POLSKIE NADZÓR WODNY W NAMYSŁOWIE 

➢ PCZK, 

➢ GCZK  
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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 

4. PAŃSTWOWY POWIATOWY 
INSPEKTOR SANITARNY                        
w NAMYSŁOWIE 

Zbieranie i analizowanie 
informacji z terenu 
powiatu w normalnej 
sytuacji hydrologicznej.  

➢ 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:  

o zalanych lub podtopionych 
placówek oświatowych, 

o placówek zamkniętych, 
unieruchomionych z powodu 
zalania, podtopienia obiektów lub 
dróg dojazdowych, 

o zapotrzebowania placówek na 
środki dezynfekcyjne, 

o uczniów/wychowanków 
przebywających na terenie 
bezpośrednio zagrożonym 
powodzią, 

➢ komunikaty na stronie  

www.psse.namyslow@inof>progman.pl 

➢ analizowanie sytuacji epidemiologicznej  chorób 
zakaźnych w gminie, 

➢ 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 PSSE. 

➢ Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny, 

➢ Starosta Namysłowski, Burmistrz i wójtowie gmin, 

➢ PCZK  

➢ GCZK 
 

5. POWIATOWY INSPEKTORAT 
WETERYNARII W NAMYSŁOWIE 

➢ w godzinach pracy 
Inspektoratu                                
(od 730 - 1530), 

Stan podwyższonej 
gotowości –                        
w zależności od skali 
zagrożenia. 

➢ raporty,  

➢ informacje, 

➢ tabele, 
 

➢ analizowanie sytuacji zwierząt na terenie gminy 
Namysłów, 

➢ nadzorowanie  tworzonych utylizacji utopionych 
zwierząt, 

➢ współdziałanie z administracją publiczną i innymi 
instytucjami i służbami w ramach „Gminnego Planu 
Zarządzania Kryzysowego", 

➢ sporządzanie raportów i tabel dotyczących powstałych 
zagrożeń. 

➢ Urząd Miejski w Namysłowie 

➢ Starostwo Powiatowe w Namysłowie, 

➢ Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna 
Namysłowie, 

➢ Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 
w Namysłowie, 

➢ Komenda Powiatowa Policji w Namysłowie, 

➢ 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 

POSTĘPOWANIE SPECJALISTYCZNE PODMIOTÓW WIODĄCYCH – W ZALEŻNOŚCI OD RODZAJU ZAGROŻENIA 

2. Pożary 

1. KOMENDA POWIATOWA 
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 
W NAMYSŁOWIE 

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

➢ meldunki okresowe, 

➢ raporty sytuacyjne,  

➢ komunikaty za pomocą 
technicznych środków łączności, 

➢ komunikaty na stronie 
www.psp.namyslow.pl 

➢ 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 GCZK, 
➢ 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:  

➢ GCZK, PCZK, 

➢ Komendą Powiatową Policji w Namysłowie, 

➢ podmiotami systemu Państwowego Ratownictwa 
Medycznego, 

➢ Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny 
w Namysłowie , 

➢ Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 
w Namysłowie , 

➢ zarządcy dróg. 

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

➢ stopień zagrożenia pożarowego  

➢ komunikaty na stronie 
www.katowice.lasy.gov.pl 

➢ www.cilp.lasy.gov.pl/web/opole/oc
hronaprzeciwpozarowa 

➢ ustalanie stopnia zagrożenia pożarowego lasu, 

➢ wykrywanie pożarów.  

➢ Rejonowy Punkt Alarmowo-Dyspozycyjny 
w Nadleśnictwie, 

➢ GZZK,  

➢ Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 
w Namysłowie  

3. Huraganowe wiatry/trąby powietrzne 

1. INSTYTUT METEOROLOGII                           
I GOSPODARKI WODNEJ                   
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, 

➢ komunikaty na stronie 
www.imgw.pl/index.php 

➢ 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. 

➢ WCZK, 

➢ CZK gminne i powiatowe, 

➢ służby dyżurne: Państwowej Straży Pożarnej, 
Policji, 

➢ media, 

➢ inne podmioty – w zależności od potrzeb. 

2. POWIATOWY INSPEKTORAT 
NADZORU BUDOWLANEGO  
w NAMYSŁOWIE  

➢ w godzinach pracy 
urzędu (od 700 – 1500), 

➢ w razie potrzeby stały 
dyżur w WINB w Opolu 

➢ od kierownika budowy (robót), 
właściciela, zarządcy lub 
użytkownika, 

➢ informacje pochodzące z środków 
masowego przekazu; 

➢ od innych instytucji i służb, 

➢ komunikaty na stronie 

www.wpinb.opole.pl 

➢ zbieranie informacji o zaistniałych katastrofach 
budowlanych na terenie powiatu namysłowskiego , 

➢ sprawdzenie właściwości rzeczowej organu nadzoru 
budowlanego – PINB lub WINB w zależności od rodzaju 
obiektu budowlanego i robót budowlanych. Jeżeli 
organem właściwym jest WINB, natychmiast przekazać 
informację o katastrofie do właściwego miejscowo 
organu nadzoru budowlanego celem podjęcia 
postępowania zgodnie z właściwością, 

➢ współdziałanie z administracją publiczną i 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 Namysłowie ,  

➢ Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 
w Namysłowie  

➢ Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego.  

http://www.katowice.lasy.gov.pl/
http://www.imgw.pl/index.php
http://www.wpinb.opole.pl/
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4. Mrozy i opady śniegu 

1. INSTYTUT METEOROLOGII  
I GOSPODARKI WODNEJ  
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, 

➢ komunikaty na stronie 
www.imgw.pl/index.php 

➢ 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. 

➢ WCZK, PCZK 

➢ GZZK, 

➢ służby dyżurne: Państwowej Straży Pożarnej, 
Policji, 

➢ media, 

➢ inne podmioty – w zależności od potrzeb. 

2. WYDZIAŁ GOSPODARKI 
KOMUNALNEJ I INWESTYCJI 
URZĘDU MIEJSKIEGO W 
NAMYSŁOWIE – STANOWISKO DS. 
KOMUNALNYCH 

Doraźny – na czas 
występowania zagrożenia  

➢ stan zagrożenie do jednostek 
zajmujących się zabezpieczeniem 
dróg gminnych, 

➢ komunikaty na stronie 
www.namyslow.eu 

 

➢ analizowanie sytuacji na drogach, 

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

➢ Zarządcy dróg  

➢ GZZK, 

➢ Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 
w Namysłowie, 

➢ Komenda Powiatowa Policji w Namysłowie, 

➢ media, 

➢ inne podmioty – w zależności od potrzeb. 

3. PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE 
S.A. ZAKŁAD LINII KOLEJOWYCH  
w Opolu 

Okresowo ➢ komunikaty, 

➢ komunikaty na stronie  

www.plk-sa.pl 

➢ monitorowanie torów  pod kątem występowania 
pęknięć szyn, 

➢ monitorowanie mostów, przepustów, nasypów 
mogących ulec podmyciu. 

➢ dyspozytor Zakładu. 

4. PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO 
WODNE WODY POLSKIE NADZÓR 
WODNY W NAMYSŁOWIE 

Doraźny – na czas 
występowania zagrożenia: 

➢ oględziny w terenie 
stanów rzek oraz 
zbiorników.  

➢ meldunki sytuacyjne do WCZK, 

➢ komunikaty 

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. 

➢ GZZK  

5. ODDZIAŁ TAURON S.A. 
ODDZIAŁ W OPOLU REJON 
DYSTRYBUCYJNY  
W KLUCZBORKU 

 

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, 

➢ komunikaty na stronie 
www.energiapro.pl 

➢ 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. 

➢ GZZK 

➢ media, 

➢ inne podmioty – w zależności od potrzeb. 

5. Susza i upały 

1. INSTYTUT METEOROLOGII  
I GOSPODARKI WODNEJ 
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. 

➢ WCZK, 

➢ CZK gminne i powiatowe, 

➢ służby dyżurne: Państwowej Straży Pożarnej, 
Policji, 

➢ media, 

➢ inne podmioty – w zależności od potrzeb. 

http://www.namyslow.eu/
http://www.energiapro.pl/


 

Gminny Plan Zarządzania Kryzysowego 

68  Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Namysłowie 

 

Odpowiedzialny za prowadzenie 
monitoringu 

Tryb pracy Rodzaje informacji Zadania w zakresie monitorowania Wymiana informacji 

POSTĘPOWANIE SPECJALISTYCZNE PODMIOTÓW WIODĄCYCH – W ZALEŻNOŚCI OD RODZAJU ZAGROŻENIA 

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

➢ stopień zagrożenia pożarowego  

➢ komunikaty na stronie  

www.katowice.lasy.gov.pl 

www.cilp.lasy.gov.pl/web/opole/ochro
naprzeciwpozarowa 

➢ ustalanie stopnia zagrożenia pożarowego lasu, 

➢ wykrywanie pożarów.  

➢ Rejonowe Punkt Alarmowo-Dyspozycyjny 
w Nadleśnictwie, 

➢ nadleśnictwa sąsiednie, 

➢ GZZK 

➢ Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 
w Namysłowie . 

3. PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE 
S.A. ZAKŁAD LINII KOLEJOWYCH             
w Opolu  

Okresowo - w zależności 
od potrzeb. 

➢ Komunikaty, 

➢ komunikaty na stronie 
www.plk-sa.pl 

➢ monitorowanie torów  bezstykowych czy nie występuje 

deformacja toru, 

➢ pomiar temperatur szyn bezstykowych. 

➢ dyspozytor Zakładu. 

4. WYDZIEAŁ ROLNICTWA 
I GOSPODARKI 
NIERUCHOMOŚCIAMI URZĘDU 
MIEJSKIEGO W NAMYSŁOWIE 

Doraźny – na czas 
występowania zagrożenia 

➢ stan zagrożenie do jednostek 
zajmujących się obszarami 
wiejskimi, 

➢ komunikaty na stronie 
www.namyslow.eu 

➢ analizowanie sytuacji na polach i terenach zielonych, 

➢ systematyczne przekazywanie informacji o sytuacji na 
obszarach rolniczych do odpowiednich instytucji, służb 
i mediów. 

➢ GZZK, 
➢ Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 

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

5. WYDZIAŁ GOSPODARKI 
KOMUNALNEJ I INWESTYCJI 
URZĘDU MIEJSKIEGO 
W NAMYSŁOWIE – STANOWISKO 
DS. KOMUNALNYCH 

 

Doraźny – na czas 
występowania zagrożenia 

➢ stan zagrożenie do jednostek 
zajmujących się zabezpieczeniem 
dróg gminnych, 

➢ komunikaty na stronie 
www.namyslow.eu 

➢ analizowanie sytuacji na drogach, 

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

➢ Zarządcy dróg  

➢ GZZK, 

➢ Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 
w Namysłowie, 

➢ Komenda Powiatowa Policji w Namysłowie, 

➢ media, 

➢ inne podmioty – w zależności od potrzeb. 

6. Skażenie chemiczno-ekologiczne 

1. KOMENDA POWIATOWA 
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 
W NAMYSŁOWIE 

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

 

➢ meldunki okresowe, 

➢ raporty sytuacyjne,  

➢ komunikaty za pomocą 
technicznych środków łączności, 

➢ komunikaty na stronie 
www.psp.namyslow.pl 

 

➢ 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 Państwowej Straży Pożarnej oraz 
Gminnego Zespołu 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. 

Pomiędzy kierującym działaniami ratowniczymi (KDR) 
a poszczególnymi stanowiskami kierowania  
i dowódcami poszczególnych odcinków bojowych,  
a ponadto z:  

➢ GZZK, 

➢ Komenda Powiatowa Policji w Namysłowie, 

➢ podmioty systemu Państwowego Ratownictwa 
Medycznego, 

➢ Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny 
w Namysłowie, 

➢ Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 
w Namysłowie, 

➢ zarządcy dróg,  

http://www.katowice.lasy.gov.pl/
http://www.plk-sa.pl/
http://www.namyslow.eu/
http://www.namyslow.eu/
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2. PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE 
S.A. ZAKŁAD LINII KOLEJOWYCH  
w Opolu  

Okresowo – w zależności 
od potrzeb. 

➢ komunikaty, 

➢ komunikaty na stronie  
www.plk-sa.pl 

➢ monitorowanie przesyłek towarów wysokiego ryzyka. ➢ dyspozytor Zakładu. 

7. Zagrożenia związane z wystąpieniem zdarzeń radiacyjnych 

1. PAŃSTWOWY POWIATOWY 
INSPEKTOR SANITARNY                        
W NAMYSŁOWIE    

Zbieranie i analizowanie 
informacji z określaną 
przez Państwowego 
Wojewódzkiego 
Inspektora Sanitarnego 
częstotliwością  
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, 

➢ komunikaty na stronie 
www.pssenamyslow.pl 

➢ współdziałanie z administracją publiczną i innymi 
instytucjami,  

➢ sporządzanie raportów  z monitorowania środowiska 
związane z zagrożeniem, 

➢ wymiana informacji  z właściwymi jednostkami  
organów administracji publicznej. 

 

➢ Wojewódzka  Stacja Sanitarno –Epidemiologiczna, 

➢ Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Namysłowie. 

➢ GZZK, 

 

2. POWIATOWY INSPEKTORAT 
WETERYNARII W NAMYSŁOWIE  

➢ w godzinach pracy 
Inspektoratu                                
(od 730 - 1530), 

Stan podwyższonej 
gotowości –                    
w zależności od skali 
zagrożenia. 

➢ raporty, informacje, tabele,  

➢ raporty RASFF, 

komunikaty na stronie 
www.wiw.opole.pl 

➢ analizowanie sytuacji zwierząt na terenie gminy, 

➢ nadzorowanie  tworzonych utylizacji zwierząt, 

➢ współdziałanie z administracją publiczną i innymi 

instytucjami i służbami w ramach „Gminnego Planu 
Zarządzania Kryzysowego", 

sporządzanie raportów i tabel dotyczących powstałych 
zagrożeń. 

➢ Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Opolu,       

➢ GZZK,  

➢ Powiatowa  Stacja Sanitarno – 

Epidemiologiczna w Namysłowie, 

➢ Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 
w Namysłowie , 

➢ Komenda Powiatowa Policji w Namysłowie. 

8. Zagrożenia epidemiczne i epidemia 

1. PAŃSTWOWY POWIATOWY 
INSPEKTOR SANITARNY 
W NAMYSŁOWIE  

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  na terenie gminy Namysłów. 

➢ 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. 

➢ Wojewódzki Państwowy Inspektorat Sanitarny 
w Opolu,  

➢ PCZK, 

➢ GZZK, 

➢ Komenda Powiatowa Policji w Namysłowie, 

➢ Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Namysłowie.   

http://www.pssenamyslow.pl/
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9.1. Zakłócenia w dostawie energii elektrycznej 

1. ODDZIAŁ TAURON S.A. 
ODDZIAŁ W OPOLU REJON 
DYSTRYBUCYJNY  
W KLUCZBORKU 
 

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, 

➢ komunikaty:  www.energiapro.pl 

➢ 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. 

➢ GZZK 

➢ media, 

➢ inne podmioty – w zależności od potrzeb. 

9.2. Zakłócenia w dostawie paliwa 

1. KOMENDA POWIATOWA POLICJI  
W NAMYSŁOWIE 

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, 

➢ komunikaty na stronie. 

  www.namyslow.policja.gov.pl 

➢ 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. 

➢ Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego, 

➢  inne podmioty – w zależności od potrzeb. 

9.3. Zakłócenia w dostawie gazu 

1. POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICZA 
SP. Z O.O. ODDZIAŁ W OPOLU 
ROZDZIELNIA GAZU W 
KLUCZBORKU 

Ciągły – Pogotowie 
Gazowe. 

➢ informacje o zagrożeniach 
 w pracy sieci przesyłowej, 

➢ informacje o zakłóceniach  
i awariach w sieci przesyłowej, 

➢ informację o ograniczeniach 
występujących w przesyle gazu, 

➢ komunikaty na stronie  

www.gsgaz.pl 

➢ 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. 

➢ GZZK, 

➢ media, 

➢ inne podmioty – w zależności od potrzeb. 

9.4. Zakłócenia w dostawie energii cieplnej 

1. ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ     
W NAMYSŁOWIE  

Ciągły – Pogotowie 
Ciepłownicze. 

➢ informacje o zagrożeniach  
w pracy sieci przesyłowej, 

➢ informacje o zakłóceniach                        
i awariach w sieci przesyłowej, 

➢ informację o ograniczeniach 
występujących w przesyle energii 
cieplnej, 

➢ komunikaty na stronie 
www.namyslow.eu 

 

➢ 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. 

➢ GZZK, 

➢ media, 

➢ inne podmioty – w zależności od potrzeb. 

http://www.namyslow.policja.gov.pl/
http://www.namyslow.eu/
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9.5. Zakłócenia w dostawie wody 

1. ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I USŁUG  
KOMUNALNYCH EKOWOD SP. Z O.O  
W NAMYSŁOWIE UL MARIAŃSKA 2 

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, 

➢ komunikaty na stronie  
www.namyslow.eu 
/www.ekowod.net/ 

➢ 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. 

➢ GZZK, 

➢ media, 

➢ inne podmioty – w zależności od potrzeb. 

10.1. Katastrofy budowlane 

1. POWIATOWY INSPEKTOR 
NADZORU BUDOWLANEGO  
W NAMYSŁOWIE  

➢ w godzinach pracy 
urzędu (od 700 - 1500), 

➢ od kierownika budowy (robót), 
właściciela, zarządcy lub 
użytkownika, 

➢ informacje pochodzące  z środków 
masowego przekazu; 

➢ od innych instytucji i służb, 

➢ komunikaty na stronie  

www.winb.opole.pl 

➢ zbieranie informacji o zaistniałych katastrofach 
budowlanych na terenie powiatu namysłowskiego, 

➢ 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 Namysłowie,  

➢ Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 
w Namysłowie, 

➢  Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego  
w Opolu.  

2. WYDZIAŁ GOSPODARKI 
KOMUNALNEJ I INWESTYCJI 
URZĘDU MIEJSKIEGO 
W NAMYSŁOWIE – STANOWISKO 
DS. INWESTYCJI I REMONTÓW 

Doraźny – na czas 
występowania zagrożenia 

➢ od właściciela, zarządcy lub 
użytkownika, 

➢ informacje pochodzące  z środków 
masowego przekazu; 

➢ od innych instytucji i służb, 

➢ komunikaty na stronie  

www.winb.opole.pl 

➢ zbieranie informacji o zaistniałych katastrofach 
budowlanych na terenie gminy Namysłów, 

➢ sprawdzenie właściwości rzeczowej organu nadzoru 
budowlanego w zależności od rodzaju obiektu 
budowlanego i robót budowlanych. Współdziałanie 
z 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). 

➢ GZZK, 

➢ Komenda Powiatowa Policji w Namysłowie,  

➢ Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 
w Namysłowie, 

➢ Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego  
w Namysłowie.  

10.2. Katastrofy drogowe 

1. WYDZIAŁ DRÓG STAROSTWA 
POWIATOWEGO W NAMYSŁOWIE  

Doraźny – na czas 
występowania zagrożenia: 
1 raz na dobę. 

 

➢ meldunki okresowe, 

➢ notatki sytuacyjne, 

➢ komunikaty na stronie 
www.namyslow.pl 

➢ analizowanie sytuacji na drogach, 

➢ przekazywanie komunikatów, ostrzeżeń  jednostkom  

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

➢ Zarządcy dróg 
➢ GZZK 
➢ Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 

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

3. WYDZIAŁ GOSPODARKI 
KOMUNALNEJ I INWESTYCJI 
URZĘDU MIEJSKIEGO 
W NAMYSŁOWIE – STANOWISKO 
DS. KOMUNALNYCH 

Doraźny – na czas 
występowania zagrożenia 

➢ stan zagrożenie do jednostek 
zajmujących się zabezpieczeniem 
dróg gminnych, 

➢ komunikaty na stronie 
www.namyslow.eu 

➢ analizowanie sytuacji na drogach, 

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

➢ Zarządcy dróg  

➢ GZZK, 
➢ Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w 

Namysłowie, 
➢ Komenda Powiatowa Policji w Namysłowie, 
➢ media, 

➢ inne podmioty – w zależności od potrzeb. 

http://www.namyslow.eu/
http://www.namyslow.eu/


 

Gminny Plan Zarządzania Kryzysowego 

72  Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Namysłowie 

 

Odpowiedzialny za prowadzenie 
monitoringu 

Tryb pracy Rodzaje informacji Zadania w zakresie monitorowania Wymiana informacji 

POSTĘPOWANIE SPECJALISTYCZNE PODMIOTÓW WIODĄCYCH – W ZALEŻNOŚCI OD RODZAJU ZAGROŻENIA 

10.3. Katastrofy kolejowe 

1. PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE 
S.A. ZAKŁAD LINII KOLEJOWYCH  
w Opolu 

Okresowo  –                           
w zależności od potrzeb. 

➢ komunikaty, 
➢ komunikaty na stronie  

www.plk-sa.pl 

➢ monitorowanie miejsc zagrożonych. ➢ dyspozytor Zakładu. 

11. Zagrożenie wystąpienia lub wystąpienie choroby zwierząt 

1. POWIATOWY INSPEKTOR 
WETERYNARII W NAMYSŁOWIE  

 

Stan pełnej aktywności 
– w zależności od 
potrzeb. 

➢ raporty,  

➢ informacje, 

➢ tabele, 

➢ komunikaty na stronie  

    www.wiw.opole.pl 

Zadania Powiatowego Lekarza Weterynarii zgodnie  
z Powiatowym Planem Gotowości zwalczania 
chorób zakaźnych zwierząt  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: 
- powiadomienie Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii  
➢ przekazanie informacji o stwierdzeniu choroby 

zakaźnej Staroście, Burmistrzowi,  
➢ 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, 

➢ Wojewódzki Inspektorat Weterynarii, 

➢ PCZK,  

➢ GZZK, 

➢ Powiatowa Stacja Sanitarno 

Epidemiologiczna w Namysłowie, 

➢ Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 
w Namysłowie, 

➢ Komenda Powiatowa Policji w Namysłowie. 

12. Zagrożenie wystąpienia lub wystąpienie organizmu szkodliwego 

1. WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT 
OCHRONY ROŚLIN                                          
I NASIENNICTWA W OPOLU 
ODDZIAŁ W NAMYSŁOWIE  
 

Tryb pracy –  

8 godzinny w terenie. 

➢ komunikaty plakatowe, 

➢ komunikaty na stronie  

piorin.gov.pl/opole 

➢ 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. 

➢ Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny 
w Namysłowie, 

➢ Powiatowy Inspektorat Weterynaryjny 
w Namysłowie, 

➢ Komenda Powiatowa Policji w Namysłowie. 

http://www.plk-sa.pl/


 

Gminny Plan Zarządzania Kryzysowego 

Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Namysłowie  73 

 

Odpowiedzialny za prowadzenie 
monitoringu 

Tryb pracy Rodzaje informacji Zadania w zakresie monitorowania Wymiana informacji 

POSTĘPOWANIE SPECJALISTYCZNE PODMIOTÓW WIODĄCYCH – W ZALEŻNOŚCI OD RODZAJU ZAGROŻENIA 

13. Zagrożenia terrorystyczne 

1. WOJEWÓDZKIE CENTRUM 
ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 

Tryb pracy – 
całodobowy poprzez 
służbę dyżurną na w CZK 
Wojewody 

Przekazywanie informacji 

o wprowadzaniu, zmienianie  

i odwoływaniu stopni 

alarmowych przez Prezesa 

Rady Ministrów 

➢ analizowanie sytuacji na administrowanym terenie, 
➢ przekazywanie komunikatów, ostrzeżeń i innych 

niezbędnych informacji do określonych instytucji 
i służb, 

➢ Komenda Wojewódzka Policji w Opolu, 

➢ GZZK 

➢ Komenda Powiatowa Państwowej Straży 
Pożarnej w Namysłowie, 

➢ Żandarmeria Wojskowa, 

➢ Służba Ochrony Kolei, 

➢ Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 

2. KOMENDA POWIATOWA POLICJI  
W NAMYSŁOWIE  

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, 

➢ komunikaty na stronie  

www.namyslow.policja.gov.pl 

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 Gminnego Zespołu 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. 

➢ Komenda Wojewódzka Policji w Opolu, 

➢ GZZK 

➢ Komenda Powiatowa Państwowej Straży 
Pożarnej w Namysłowie, 

➢ Żandarmeria Wojskowa, 

➢ Służba Ochrony Kolei, 

➢ Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 

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) 

3. KOMENDA POWIATOWA 
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 
W NAMYSŁOWIE  

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, 

➢ komunikaty na stronie  

    www.psp.namyslow.pl/ 

➢ 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:  
➢ GZZK, 
➢ Komenda Powiatowa Policji w Namysłowie, 
➢ podmioty systemu Państwowego Ratownictwa 

Medycznego, 
➢ Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny 

w Namysłowie 

4. PAŃSTWOWY POWIATOWY 
INSPEKTOR SANITARNY 
 W NAMYSŁOWIE  

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. 

➢ komunikaty na stronie  

www.pssenamyslow.pl 

➢ analizowanie sytuacji  epidemiologicznej chorób 
zakaźnych na terenie gminy Namysłów. 

➢ 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. 

➢ Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny  
 w Opolu, 

➢ GZZK, 

➢ Komenda Powiatowa Policji w Namysłowie 

➢ Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 
w Namysłowie 
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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 

5. PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO 
WODNE WODY POLSKIE NADZÓR 
WODNY W NAMYSŁOWIE 

W przypadku zdarzeń terrorystycznych,  
w wyniku których uszkodzone zostaną 

budowle wodne. 

Doraźny – na czas 
występowania zagrożenia: 

➢ oględziny w terenie 
stanów rzek oraz 
zbiorników.  

➢ meldunki sytuacyjne do PCZK, 

➢ komunikaty na stronie  

www.wzmiuw.opole.pl 

➢ 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. 

➢ GZZK, 

➢ Komenda Powiatowa Policji w Namysłowie 

➢ Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 
w Namysłowie 

6. ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I USŁUG  
KOMUNALNYCH EKOWOD  
SP. Z O.O W NAMYSŁOWIE  
UL MARIAŃSKA 2 

Doraźny – na czas 
występowania zagrożenia: 

➢ oględziny w terenie 
stanu zbiornika 
„Michalice”.  

➢ meldunki sytuacyjne do GZZK 
formacje o zagrożeniach, 

➢ komunikaty na stronie  

www.namyslow.eu 
/www.ekowod.net/ 

➢ analizowanie sytuacji na obiekcie, 

➢ prognozowanie rozwoju sytuacji, współdziałanie 
z administracją publiczną i innymi instytucjami 
w sytuacjach kryzysowych w ramach informowania 
o aktualnej sytuacji na obiekcie. 

➢ GZZK, 

➢ Komenda Powiatowa Policji w Namysłowie 

➢ Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 
w Namysłowie 

6. PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE 
S.A. ZAKŁAD LINII KOLEJOWYCH 
 w Opolu 

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

Okresowo – w zależności 
od potrzeb. 

➢ komunikaty, 

➢ komunikaty na stronie  

www.plk-sa.pl 

➢ monitorowanie miejsc zagrożonych. 

 

➢ dyspozytor Zakładu. 

14. Awaria sieci teleinformatycznych 

1. WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY 
URZĘDU MIEJSKIEGO  
W NAMYSŁOWIE 

Odnośnie awarii w Urzędzie 
Miejskim w Namysłowie 

W godzinach pracy 
Urzędu Miejskiego  

w Namysłowie plus 
reagowanie na wezwania. 

➢ awarie sieci teleinformatycznej  
w obiektach Urzędu Miejskiego 

w Namysłowie, 

➢ komunikaty na stronie 
www.namyslow.eu 

➢ 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. 

➢ Naczelnik Wydziału Organizacyjnego, 

➢ GZZK, 

➢ Komenda Powiatowa Policji w Namysłowie. 

 

15. Strajki, zamieszki i demonstracje 

1. KOMENDA POWIATOWA POLICJI  
W NAMYSŁOWIE  

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.namyslow.policja.gov.pl 

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 
Gminnego Zespołu 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. 

➢ Komenda Wojewódzka Policji w Opolu, 

➢ Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego, 

➢ Urząd Miejski w Namysłowie, 

➢ Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 
w Namysłowie, 

➢ Służba Ochrony Kolei, 

➢ zarządcy dróg, 

➢ Pogotowia: techniczne, gazowe, wodne, 
energetyczne itp.), 

➢ administracje budynków, 

http://www.namyslow.eu/
http://www.namyslow.policja.gov.pl/
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2. TRYB URUCHAMIANIA NIEZBĘDNYCH SIŁ I ŚRODKÓW UCZESTNICZĄCYCH  
W REALIZACJI PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ NA WYPADEK SYTUACJI 
KRYZYSOWEJ 

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego 

Ocena możliwości 
wykorzystania środków 

W zależności od potrzeb posiadane środku przekazywane będą dla uczestników 
działań kryzysowych. 
Ze względy na niewielką ilość zasobów, tylko w przypadku zagrożenie 
powodziowego. 

Przyjęty tryb uruchamiania 
Po dokonaniu oceny poziomu zagrożenia – na polecenie szefa Gminnego Zespołu 
Zarządzania Kryzysowego lub na wniosek Komendanta Powiatowego PSP. 

Czas uzyskania pełnej 
gotowości 

Poniedziałek          – w godz. 8.00 - 16.00 
Wtorek – piątek ….– w godz. 7.30 - 15.30 } 15’ w godz. 15.30 - 7.30 – 60’ 

Straż Miejska w Namysłowie 

Ocena możliwości 
wykorzystania środków 

Stan wyposażenia i stany osobowe SM w Namysłowie nie pozwala na niezwłoczne 
i samodzielne podejmowanie działań ratowniczych/interwencyjnych. 

Zakres działań uwarunkowany jest posiadanym wyposażeniem i wyszkoleniem oraz 
możliwością ścisłej współpracy z innymi uczestnikami działań ratowniczych.  

Przyjęty tryb uruchamiania Telefoniczne powiadomienie. 

Czas uzyskania pełnej 
gotowości 

Natychmiast w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00. 

Po godzinach i dni wolne do 6 godzin. 

Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Sp. z o.o. w Namysłowie 

Ocena możliwości 
wykorzystania środków 

Stan wyposażenia i stany osobowe ZWiUK „EKOWOD” w Namysłowie pozwala na 
niezwłoczne i samodzielne podjęcie działań ratowniczych w zakresie działań właściwych 
dla zakładu.  

Przyjęty tryb uruchamiania 
Telefoniczne powiadomienie dyspozytora ZWiUK „EKOWOD”, który informuje 
odpowiednie zespoły techniczne. 

Czas uzyskania pełnej 
gotowości 

60 minut. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie 

Ocena możliwości 
wykorzystania środków 

W przypadku dyspozycyjności osób – 100%. 

Przyjęty tryb uruchamiania Telefoniczne powiadomienie.  

Czas uzyskania pełnej 
gotowości 

Natychmiast w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00. 
Po godzinach i dni wolne do 6 godzin. 

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Namysłowie 

Ocena możliwości 
wykorzystania środków 

Stan wyposażenia i stany osobowe ZEC w Namysłowie pozwala na niezwłoczne 
i samodzielne podjęcie działań ratowniczych w zakresie działań właściwych dla zakładu.  

Przyjęty tryb uruchamiania 
Telefoniczne powiadomienie dyspozytora ZEC w Namysłowie, który informuje 
odpowiednie zespoły techniczne. 

Czas uzyskania pełnej 
gotowości 

60 minut. 

Ochotnicze i zakładowe Straże Pożarne (OSP, ZSP) 

Ocena możliwości 
wykorzystania środków 

Stan sił i środków jednostek OSP gminy Namysłów nie w każdej sytuacji pozwala 
na niezwłoczne i samodzielne podjęcie działań ratowniczo – gaśniczych. 

Zakres działań uwarunkowany jest posiadanym sprzętem, wyposażeniem 
i wyszkoleniem jednostki OSP. ZSP tylko na terenie Browaru Namysłów 

Przyjęty tryb uruchamiania 
Zgodny z trybem alarmowania (selektywnie wywołanie jednostki – syrena 
alarmowa, telefonicznie) 

Czas uzyskania pełnej 
gotowości 

5- 15 minut 
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3. ZESTAWIENIE ZADAŃ W RAMACH MODUŁÓW ZADANIOWYCH  
I KATALOGÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH PODMIOTÓW 
ZAANGAŻOWANYCH 
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3.1 ZESTAWIENIE MODUŁÓW ZADANIOWYCH  DLA BURMISTRZA 
 

Nr 
modułu 

Katalog – treść modułu zadaniowego Str. 

KATALOG I – ZADANIA BURMISTRZA NAMYSŁOWA  
ZADANIE GŁÓWNE – Kierowanie i koordynowanie działaniami wszystkich organów administracji samorządowej funkcjonujących na terenie gminy 

Namysłów w celu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi, ich mienia i środowiska 

MZ. I. 1 Pozyskiwanie, analizowanie i przekazywanie informacji o sytuacji na terenie gminy Namysłów. 78 

MZ.I.2 Zwoływanie posiedzenia Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (GZZK) 83 

MZ.I.3 

Uruchamianie i monitorowanie realizacji zadań zawartych w: 
GMINNYM PLANIE ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO (GPZK) oraz – stosownie do rodzaju zagrożenia – innych planach, w tym: 

a) GMINNYM OPERACYJNYM  PLANEM OCHRONY PRZED POWODZIĄ GMINY NAMYSŁÓW; 
b) GMINNYM PLANIE ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA ZASTĘPCZYCH MIEJSC SZPITALNYCH; 

87 

MZ.I.4 

Zorganizowanie współdziałania służb, inspekcji i straży w gminie odnośnie działalności w zakresie zapobiegania zagrożeniu życia, zdrowia lub mienia oraz 
zagrożeniom środowiska naturalnego, bezpieczeństwa i utrzymania porządku publicznego, ochrony praw obywatelskich oraz zwalczania i usuwania skutków 
zdarzań, w tym pomocy społecznej poszkodowanym. 
W razie potrzeby wydanie decyzji w trybie administracyjnym umożliwiającej służbom TD S.A. (służbom, inspekcjom i strażom w powiecie) wejście 
na nieruchomość w celu przywrócenia dostarczania energii elektrycznej poprzez usunięcie zagrożeń i naprawę/wymianę uszkodzonych urządzeń 
elektroenergetycznych zlokalizowanych na danej nieruchomości. 

91 

MZ.I.5 Uruchomienie systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniu na terenie gminy Namysłów oraz personelu własnego urzędu. 95 

MZ.I.6 Zorganizowanie procesu komunikacji społecznej 99 

MZ.I.7 Zorganizowanie systemu informowania o ofiarach sytuacji kryzysowej 108 

MZ.I.8 Zorganizowanie systemu wsparcia psychologicznego dla ofiar sytuacji kryzysowej 112 

MZ.I.9 Wniosek do Wojewody Opolskiego o wsparcie działań na terenie gminy Namysłów pododdziałami lub oddziałami Sił Zbrojnych RP. 115 

MZ.I.10 Wnioskowanie o dodatkowe środki finansowe na potrzeby reagowania i odbudowy podmiotów zaangażowanych w sytuacji kryzysowej. 118 

MZ.I.11 
Wprowadzenie obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych w warunkach obowiązującego stanu klęski żywiołowej (art. 22 ustawy o stanie klęski 
żywiołowej) 

121 

MZ.I.12 
Utrzymanie zdolności do zarządzania sytuacją kryzysową w przypadku uszkodzenia lub niedostępności obiektów i infrastruktury przewidzianej dla 
funkcjonowania GZZK. 

125 

MZ.I.13 Działanie w przypadku wprowadzenia stopnia alarmowego lub stopnia alarmowego CRP, z uwzględnieniem każdego ze stopni alarmowych. 128 

MZ.I.14 
Organizacja wykonywania zadań wynikających z podwyższenia gotowości obronnej państwa czasu kryzysu i/lub wojny (zgodnie z Planem operacyjnego 
funkcjonowania gminy na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny). 

131 

MZ.I.15 
Wsparcie działań zmierzających do odtworzenia i zapewnienia ciągłości działania infrastruktury krytycznej znajdującej się na obszarze gminy w zakresie 
właściwym dla Burmistrza. 

135 
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MODUŁ ZADANIOWY 1. MZ I.1 

OPRACOWAŁ – 

BURMISTRZ NAMYSŁOWA 

2020 

Treść zadania  Pozyskiwanie, analizowanie i przekazywanie informacji o sytuacji na terenie gminy Namysłów 

Wykonawca zadania Burmistrz Namysłowa 

Uczestnicy 

1. Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego (GZZK), 
2. Naczelnik Wydziału Organizacyjnego,  
3. Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich, 
4. Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju, 
5. Dyrektor Oddziału we Wrocławiu Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego (IMGW PIB) 

I. CEL ZADANIA  
1. Określenie zasad pozyskiwania informacji o sytuacji na terenie gminy. 

2. Wskazanie kierunków prowadzenia analiz pozyskanych danych (dla GZZK, dla informowania ludności itp.). 

3. Określenie sposobu i zasad przekazywania informacji dla ludności oraz stosownych podmiotów. 

EFEKT – zminimalizowanie negatywnych skutków zdarzeń i zagrożeń 

II. WARUNKI OPERACYJNE REALIZACJI ZADANIA 

1. Brak zasilania w energie elektryczną. 

2. Utrudnienia (brak) w łączności telefonicznej przewodowej i radiowej. 

3. Presja czasu. 

4. Możliwy chaos organizacyjny 

III. PRZEDSIĘWZIĘCIA DO WYKONANIA W RAMACH ZADANIA 
1. Pozyskiwanie danych – Burmistrz stawia zadania pracownikom GCZK, określając ich termin i zakres oraz kierunki prowadzenia analizy po uzyskaniu określonych 

danych. 

2. Prowadzenie analizy – pracownik GCZK po uzyskaniu danych przygotowują odpowiednie meldunki i raporty – zgodnie z przyjętymi zasadami i przedstawiają je 

Burmistrzowi do akceptacji. 

3. Przygotowanie informacji do stosownych podmiotów (np. dla Burmistrza, PCZK, WCZK, ludności, innych podmiotów) – po uzyskaniu akceptacji opracowywane są 

ostateczne wersje (formy) właściwych dokumentów (raporty, komunikaty itp.)  

4. Przekazywanie informacji o sytuacji i wniosków z analizy i oceny – pracownicy GCZK, Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju przekazują informacje wskazanym 

podmiotom, w tym ludności, a Naczelnik WSO przedkłada dane z analizy Burmistrzowi i członkom GZZK. 
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IV. KONCEPCJA DZIAŁANIA 

A. Tryb uruchamiania zadania 

a) WSO na początku każdego roku kalendarzowego do stosownych i merytorycznie właściwych podmiotów przesyła pisma o przedstawienie na jnowszych informacji 

(danych) odnoszących się do konkretnych zagrożeń: epidemicznych, epizootycznych, radiacyjnych, chemicznych itp. Ww. pisma wysyłane są zgodnie z przyjętymi 

zasadami: wykorzystując drogę elektroniczną (E-MAIL), E-PUAP (EZD), formę tradycyjną (usługi pocztowe), fax.  

b) Siły i środki własne:  

➢ siły – pracownicy etatowi WSO, Wydział Organizacyjny, Wydziału Promocji i Rozwoju, Straż Miejska, 

➢ środki – komputery, telefony, fax.  

c) Koncentracja personelu i sprzętu: budynek Urzędu Miejskiego. 

B. Organizacja kierowania 

Pisma przygotowane przez WSO podpisuje Burmistrz, które rozsyłane są metodami wskazanymi w pkt. A. Wpływające odpowiedzi z danymi kierowane są do 

pracownika merytorycznie odpowiedzialnego za daną sprawę, który prowadzi analizę danych (informacji) zgodnie z otrzymanym instruktażem przełożonych. Projekt 

analizy wraz z wnioskami przedstawia przełożonym do akceptacji. Zebrane dane, w ostatecznym kształcie w formie elektronicznej przechowuje się w stosownych 

plikach. Na polecenie przełożonych wysyłane są informacje (zestawienia) do wskazanych przez nich podmiotów, np. PCZK, WCZK. Ponadto dane te wykorzystuje się do 

aktualizacji planów wykonywanych na szczeblu Urzędu, w zakresie charakterystyki zagrożeń, sił i środków służb i straży, osób wyznaczanych do wsparcia w wypadku 

epidemii, danych ewakuacyjnych oraz procedur postępowania w przypadku zaistnienia danego zagrożenia itp.  

Miejsce pracy: pomieszczenia WSO. 

Sposób wysłania dokumentów: z wykorzystaniem E-PUAP (do podmiotów będących w systemie), pisemnie (do podmiotów będących poza systemem E-PUAP), 

dublowane z wykorzystaniem poczty elektronicznej. 

C. Przedsięwzięcia reagowania 

a) Katalog zadań: 

➢ pozyskiwanie danych, 

➢ analizowanie danych:  

‒ wstępna ocena rodzaju zagrożenia i możliwości jego rozwoju, 

‒ szacunkowe określenie zasięgu zdarzenia, 

‒ prognozowanie następstw zdarzenia 

➢ przekazywanie danych. 

b) Kierowanie działaniami: Burmistrz, 

c) Dokumentowanie działań: 

➢ WSO wykonuje następującą dokumentacje –  pisma przewodnie wysyłane do podmiotów, wpływające odpowiedzi, zestawienia danych, wnioski z analizy danych, 

pisma do zainteresowanych podmiotów z opracowanymi danymi, 

➢ WSO dokumentuję wszelkie działania związane z pozyskiwaniem, analizowaniem i przekazywaniem informacji we własnym zakresie. 

d) Współdziałanie odbywa się w nw. relacjach: 

➢ Naczelnik WSO – wybrane podmioty w zakresie pozyskiwania informacji; 

➢ Naczelnik WSO – w zakresie analizowania danych; 

➢ Naczelnik WSO – stosowne podmioty (Burmistrz, członkowie GZZK.) w zakresie przesyłania danych; 
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➢ Naczelnik WSO – źródła informacji, odnośnie ich pozyskiwania; 

➢ Naczelnik WSO – przełożeni i właściwe do zdarzenia podmioty, w zakresie przekazywania informacji o zdarzeniach i zagrożeniach. 

e) Przyjęte procedury komunikacji społecznej – zgodnie z MZ.I.6: 

➢ utworzenie w Wydziale Promocji i Rozwoju punktu informacyjnego dla ludności, z zadaniem informowania mieszkańców o zagrożeniach i sposobach 

postępowania poprzez stacje telewizyjne i radiowe, prasę, za pomocą ulotek i plakatów, z wykorzystaniem telefonii cyfrowej; 

➢ przekazywania informacji oraz utrzymywania łączności ze społeczeństwem – m.in. poprzez organizowanie konferencji prasowych, briefingów prasowych itp.; 

➢ przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniami – zadanie realizowane zgodnie z art. 14 ust. 8 pkt 3 ustawy o zarządzaniu 

kryzysowym; 

➢ współdziałanie pomiędzy członkami GZZK, Naczelnikiem Wydziału Promocji i Rozwoju w kwestii przedstawiania kompatybilnych przedmiotowych treści; 

➢ uruchamianie urządzeń nagłaśniających, będących w gestii członków Zespołu w celu alarmowania ludności o zagrożeniach; 

➢ uruchamianie przez GCZK systemu radiowych urządzeń sterowania syrenami alarmowymi DSP50/OC; 

➢ współpraca GCZK z PCZK oraz gminnymi centrami zarządzania kryzysowego odnośnie informowania ludności o zagrożeniach. 

INFORMOWANIE LUDNOŚCI: 
Odpowiedzialny – Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju. 

INFORMOWANIE LUDNOŚCI O ZAGROŻENIACH 

Wejście – potrzeba przekazania informacji dla ludności w związku z zaistnieniem lub możliwością zaistnienia  zagrożenia. 

Wyjście – poinformowanie ludności. 

Informowanie ludności, stosownie do rodzaju zagrożenia i czasu jego powstania (z wyjątkiem sposobu informowania po zaistnieniu zdarzenia radiacyjnego) odbywa się 

poprzez:  

❖ konferencje prasowe Burmistrza, 

❖ konferencje prasowe Rzeczników Prasowych służb, inspekcji i straży (PZAK) w zakresie uzgodnionym z Naczelnikiem Wydziału Promocji i Rozwoju, 

❖ przekazywanie bezpośrednio informacji do mediów przez Naczelnika Wydziału Promocji i Rozwoju, 

❖ umieszczanie informacji na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, 

❖ wydawanie ulotek i obwieszczeń, 

PRZEKAZYWANIE INFORMACJI POPRZEDZAJĄCEJ O ZDARZENIU RADIACYJNYM 

Wejście – informacja od Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki. 

Wyjście – komunikat wyprzedzający dla ludności w drodze aktu prawa miejscowego. 

Po przyjęciu informacji o zdarzeniu radiacyjnym, w tym prognozy o przesuwaniu się obłoku promieniotwórczego realizacja zadania będzie przebiegać według niżej 

wymienionych zasad: 

❖ opracowanie rozporządzenia Wojewody Opolskiego w sprawie informacji wyprzedzającej dla ludności  

❖ przekazanie rozporządzenia do środków masowego przekazu oraz Komendy Wojewódzkiej Policji oraz Państwowej Straży Pożarnej w Opolu, jednostkom 

samorządu terytorialnego, 

❖ umieszczenie treści rozporządzenia na stronie internetowej Urzędu, 

❖ opublikowanie rozporządzenia Wojewody w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, 

❖ wydrukowanie treści rozporządzenia w formie ulotek i ich dystrybucja w strefach zagrożonych przez firmy pocztowe w ramach zadań określonych 

przedmiotowymi planami operatorów pocztowych, 

❖ opracowanie i opublikowanie rozporządzenia uchylającego. 
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INFORMOWANIE LUDNOŚCI O PRZEKROCZENIACH POZIOMÓW DOPUSZCZALNYCH NIEBEZPIECZNYCH SUBSTANCJI CHEMICZNYCH 

Wejście – wystąpienie lub ryzyko wystąpienia przekroczeń dopuszczalnych lub alarmowych poziomów substancji w powietrzu. 

Wyjście – poinformowanie ludności i zainteresowanych podmiotów. 

Po otrzymaniu informacji Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o wystąpieniu lub ryzyku wystąpienia przekroczeń dopuszczalnych lub 

alarmowych poziomów substancji w powietrzu realizowane są następujące zadania: 

❖ przekazanie informacji ludności o zdarzeniu, zawierającej:  

‒ datę, godzinę i obszar na którym może wystąpić przekroczenie (lub wystąpiło) oraz jego przyczyny, 

‒ prognozy zmian poziomów substancji w powietrzu, łącznie z przyczynami tych zmian, obszaru, którego dotyczy oraz czasu trwania przekroczenia, 

‒ wskazanie grup ludności wrażliwych, 

‒ obowiązujące ograniczenia i środki zaradcze,  

❖ przekazanie informacji przez GCZK i umieszczenie przez niego stosownej wiadomości na stronie internetowej Urzędu, 

❖ przekazanie komunikatów odwołujących zagrożenie,  

❖ podanie przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie 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. 

PRZEKAZYWANIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI AKTÓW PRAWNYCH W SPOSÓB ZWYCZAJOWO PRZYJĘTY 

Wejście – konieczność podania do publicznej wiadomości treści aktu prawnego. 

Wyjście – przekazanie treści aktu prawnego do publicznej wiadomości. 

Polecenie o podaniu do publicznej wiadomości określonych aktów prawnych wydaje Starosta Brzeski a realizacja zadania odbywa się w dwóch kierunkach: 

❖ wydrukowanie obwieszczenia w odpowiedniej liczbie egzemplarzy i rozesłanie do zainteresowanych podmiotów, 

❖ umieszczenie aktu prawnego na stronie internetowej Urzędu, 

❖ przekazanie aktu pocztą elektroniczną do gmin i wskazanych instytucji, 

❖ przekazanie informacji do mediów, 

❖ przeprowadzenie konferencji prasowej. 

OSTRZEGANIE I ALARMOWANIE O ZAGROŻENIACH WYNIKAJĄCYCH ZE ZJAWISK HYDROMETEOROLOGICZNYCH 

Wejście – wystąpienie zagrożenia hydrometeorologicznego na obszarze gminy. 

Wyjście – ostrzeżenie, zaalarmowanie ludności, wprowadzenie pogotowia albo alarmu przeciwpowodziowego. 

Zadania realizuje WSO, informując przełożonych wg poniższych zasad: 

❖ przyjęcie przez WSO informacji od IMGW PIB o powstaniu zdarzenia hydrometeorologicznego lub dużym prawdopodobieństwie jego powstania, zagrażającego 

zdrowiu, życiu ludności czy środowisku, 

❖ przeprowadzenie analizy otrzymanej informacji, 

❖ powiadomienie przełożonych o sytuacji, 

❖ opracowanie informacji do organów administracji samorządowej, mediów oraz stosownie do zagrożenia do organów administracji zespolonej i niezespolonej.  

W komunikacie należy uwzględnić: 

‒ datę, godzinę i obszar, na którym wystąpiło lub może wystąpić zagrożenie, 

‒ informację o zalecanych sposobach zachowania się, ograniczeniach i innych środkach zaradczych, 

❖ przekazanie informacji (co najmniej dwoma środkami łączności): 
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‒ do mediów, 

‒ do organów gminnej administracji samorządowej oraz stosownie do rodzaju zagrożenia do organów administracji zespolonej i niezespolonej. 

❖ przekazanie stosownym podmiotom o odwołaniu zagrożenia. 

f) Monitorowanie realizacji zadań – na podstawie meldunków przesyłanych do WSO, jeśli wybrane informacje dla ludności są emitowane poza Urzędem. 

V. WSPARCIE ZE STRONY INNYCH INSTYTUCJI 
Wsparcie ze strony innych instytucji sprowadza się do: 

➢ przekazywania Burmistrzowi przez stosowne podmioty (np. WCZK, IMGW PIB, OWIOŚ) informacji o ewentualnych zagrożeniach i możliwości wystąpienia zdarzenia 

nadzwyczajnego,  

➢ udzielania pomocy przez KP PSP w Namysłowie i KPP w Namysłowie w zakresie przekazywania informacji społeczeństwu o zagrożeniach. 

VI. BUDŻET ZADANIA 

Budżet Gminy 

VII. PODSTAWY PRAWNE DZIAŁAŃ 

1. Art. 19 ust. 2 pkt. 1 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym. 

2. § 12 2 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. 

3. Art. 92, ust. 1 3 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe. 

4. § 6 i 8  4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie informacji wyprzedzającej dla ludności na wypadek zdarzenia radiacyjnego. 

5. Art. 28, ust. 1 5 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska. 

6. Art. 34, pkt 1a 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

7. § 2 ust. 1, pkt 37 7 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. 

8. Art. 13 pkt 1 i 10,14 ust. 1,2,3  oraz art. 23 8 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. 

Podpisy: 

Podpisy uczestników modułu zadaniowego znajdują się w ARKUSZU UZGODNIEŃ 
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MODUŁ ZADANIOWY 2. MZ I.2 

OPRACOWAŁ – 

BURMISTRZ NAMYSŁOWA 

2020 

Treść zadania: Zwoływanie posiedzenia Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (GZZK) 

Wykonawca zadania: Burmistrz Namysłowa 

Uczestnicy: 
1. Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich (SO) 

2. Sekretarz Gminy – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego (OR) 

I. CEL ZADANIA 

Określenie sposobu uruchomienia Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w czasie wystąpienia sytuacji kryzysowych. 

EFEKT – zapewnienie Burmistrzowi skutecznego wykonywania zadań zarządzania kryzysowego. 

II. WARUNKI OPERACYJNE REALIZACJI ZADANIA 

1. Presja czasu. 

2. Możliwość niekorzystnego rozwoju sytuacji. 

3. Możliwość niepoprawnego funkcjonowania zaplanowanego modelu prowadzenia działań. 

4. Brak łączności telefonicznej i utrudniona łączność radiowa – utrudnienia w obiegu informacji. 

III. PRZEDSIĘWZIĘCIA DO WYKONANIA W RAMACH ZADANIA 

1. Burmistrz Namysłowa (Szef GZZK) – określa skład, siedzibę, tryb pracy oraz tryb uruchomienia zespołu (zwyczajny lub nadzwyczajny). Stawia zadania w przedmiotowej 

sprawie Naczelnikowi Wydziału SO.  

2. Naczelnik WSO wykonuje polecenia w ww. kwestiach poprzez inspektora ds. zarządzania kryzysowego i obronności - wyznacza miejsca pracy, powiadamia członków 

Zespołu o posiedzeniu, zapewnia obsługę kancelaryjno – biurową, 

3. Sekretarz Gminy (OR) – zapewnia miejsce pracy Zespołu (odpowiednią ilość miejsc, obsługę multimedialną, zabezpieczenie pod względem gastronomicznym). 

IV. KONCEPCJA DZIAŁANIA 

A. Tryb uruchamiania zasobów 

a) Posiedzenie zwoływane w trybie zwyczajnym i nadzwyczajnym – w zależności od rodzaju zagrożenia (zdarzenia). Burmistrz Namysłowa stawia zadania w tej 

kwestii Naczelnikowi WSO, który nakazuje inspektorowi ds. zarządzania kryzysowego i obronności przygotowanie oficjalnego pisma i jego wysłanie, przygotowanie 

miejsca pracy, itp. (tryb zwyczajny).  

b) W przypadku zastosowania trybu nadzwyczajnego – nakazuje przygotowanie specjalnego komunikatu i wysłanie go do adresatów. inspektorowi ds. zarządzania 

kryzysowego i obronności odpowiedzialny jest za obsługę kancelaryjno-biurową posiedzenia Zespołu. Sekretarz Gminy, we współpracy z Naczelnikiem WSO, 

odpowiedzialny jest za zapewnienie miejsca pracy Zespołu. Czas uzyskania pełnej gotowości Zespołu do wykonywania zadań zależy od trybu uruchomienia i może 

wynieść dla trybu zwyczajnego od kilku godzin do 2-3 dni, a dla trybu nadzwyczajnego do kilku godzin. 

c) Siły i środki własne:  
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 etatowi członkowie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, inne osoby zaproszone przez Szefa Zespołu (Burmistrza Namysłowa); 

 Sekretarz Gminy oraz WSO, a także inne osoby potrzebne do obsługi posiedzenia Zespołu; 

 środki własne: telefony stacjonarne i komórkowe (SMS), komputery (e-mail). 

d) Koncentracja personelu i sprzętu – mała sala narad lub inne miejsce wskazane przez Szefa Zespołu. 

e) Inne informacje – w przypadku braku łączności lub utrudnień w łączności radiowej – do informowania o zwołaniu posiedzenia Zespołu wykorzystywane są siły i środki 

Straży Miejskiej. 

B. Organizacja kierowania/dowodzenia 

a) Burmistrz Namysłowa jako Szef Zespołu podejmuje decyzję o zwołaniu posiedzenia, określając tryb jego uruchomienia, miejsce pracy oraz w zależności od 

zagrożenia skład (etatowi członkowie Zespołu i/lub zaproszeni goście), stawiając określone zadania do wykonania Naczelnikowi WSO. 

b) Naczelnik WSO z udziałem pracowników Wydziału SO (tryb uruchomienia zwyczajny lub tryb uruchomienia nadzwyczajny) powiadamia wytypowane osoby o miejscu 

i terminie zwołania posiedzenia Zespołu oraz o planowanej do omówienia tematyce. W dodatkowo opracowanym dokumencie „Plan posiedzenia” ujmowane są 

szczegółowe zagadnienia do omówienia przez poszczególnych członków Zespołu (zaproszonych gości), w tym zadania do przedstawienia na piśmie.  

c) Naczelnik WSO we współdziałaniu z Sekretarzem Gminy przygotowują pomieszczenie, w którym odbędzie się posiedzenie Zespołu, w tym miejsca pracy dla jego 

członków (jeśli zaistnieje taka potrzeba).  

d) Naczelnik WSO kieruje procedurą aktualizowania danych teleadresowych członków GZZK, ekspertów, konsultantów itd.”, w celu wykorzystywania ich w procesie 

powiadamiania.  

e) Sposoby przekazywania decyzji Szefa Zespołu:  

 telefony stacjonarne i komórkowe; 

 komputery do powiadamiania drogą elektroniczną; 

 samochód służbowy Straży Miejskiej wykorzystywany do informowania o decyzjach w przypadku zakłóceń teleinformatycznych. 

Miejsce pracy GZZK: pomieszczenie wskazane przez Burmistrza Namysłowa.  

Sposób wysłania dokumentów: z wykorzystaniem E-PUAP (do podmiotów będących w systemie), pisemnie (do podmiotów będących poza systemem E-PUAP), 

dublowane z wykorzystaniem poczty elektronicznej. 

Dane teleadresowe członków GZZK i zaproszonych gości: znajdują się w oddzielnym zbiorze GCZK, bez możliwości wglądu osób trzecich. 

C. Przedsięwzięcia reagowania 

a) Uporządkowany katalog głównych przedsięwzięć: 

URUCHAMIANIE ZESPOŁU W TRYBIE ZWYCZAJNYM  

 Szef Zespołu określa termin, skład, tematykę i przebieg posiedzenia. Stawia zadania w tej kwestii Naczelnikowi WSO.  

 Naczelnik WSO przedstawia Szefowi Zespołu projekty opracowanych przez inspektora ds. zarządzania kryzysowego i obronności dokumentów do 

zatwierdzenia.  

 Po zatwierdzeniu, zaproszenia na posiedzenie wraz z ,,Planem posiedzenia” rozsyłane są przez inspektora ds. zarządzania kryzysowego i obronności do 

adresatów.  

 Sekretarz Gminy – na podstawie zamówienia – zapewnia miejsce pracy Zespołu oraz zabezpieczenie logistyczne posiedzenia.  

 Inspektor ds. zarządzania kryzysowego i obronności zbiera informację dotyczącą potwierdzenia przybycia poszczególnych członków na posiedzenie. 

URUCHAMIANIE ZESPOŁU W TRYBIE NADZWYCZAJNYM  
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 Szef Zespołu określa termin, skład, tematykę i przebieg posiedzenia. Stawia zadania w tej kwestii Naczelnikowi WSO.  

 Naczelnik WSO przedstawia Szefowi Zespołu projekt opracowanych przez inspektora ds. zarządzania kryzysowego i obronności dokumentów do zatwierdzenia.  

 Po zatwierdzeniu, zaproszenia na posiedzenie wraz z ,,Planem posiedzenia” rozsyłane są adresatów przez inspektora ds. zarządzania kryzysowego 

I obronności do adresatów. 

 Sekretarz Gminy – na podstawie zamówienia – zapewnia zabezpieczenie logistyczne posiedzenia. 

 Inspektor ds. zarządzania kryzysowego i obronności sprawdza raporty odczytu komunikatów SMS oraz e-mail. 

DZIAŁANIE GMINNEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO  

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

 Przygotowanie propozycji działań i przedstawienie Burmistrzowi wniosków dotyczących wykonania, zmiany lub zaniechania działań ujętych w Gminnym Planie 

Zarządzania Kryzysowego. 

 Przekazanie do wiadomości publicznej informacji związanej z zagrożeniem – zgodnie z MZ-I1. 

 Przyjęcie do realizacji tematów cyklicznych odpraw Zespołu w trakcie posiedzenia. 

 W przypadku przejęcia koordynacji działań ratowniczych przez Burmistrza, lub na jego polecenie – wyznaczenie swoich przedstawicieli do całodobowego 

dyżurowania. 

b) Posiedzeniom Zespołu przewodniczy Burmistrz Namysłowa – Szef Zespołu, a w razie jego nieobecności I Zastępca Burmistrza. Szef Zespołu przyjmuje 

następujące tryby pracy:  

 w przypadku zwołania posiedzenia w trybie zwyczajnym przyjmuje zasadę polegającą na referowaniu przez uczestników posiedzenia  zagadnień określonych 

w załączniku do zaproszenia – „Plan Posiedzenia”, zachowując reżim czasowy prelegentów. Może zaistnieć okoliczność rozszerzenia wypowiedzi przez 

referującego, wskazanego przez Szefa Zespołu; 

 w przypadku zwołania posiedzenia w trybie nadzwyczajnym Szef Zespołu prosi uczestników o odpowiedzi na konkretne pytania dotyczące tematu posiedzenia 

(konkretnego zagrożenia, zdarzenia). 

c) Przebieg posiedzenia dokumentuje pracownik Wydziału SO. 

d) Współdziałanie odbywa się w relacji Burmistrz Namysłowa – Naczelnik WSO, a także Sekretarz Gminy, wg nw. zapisu: 

 zakres współdziałania w relacji Burmistrz Namysłowa – Naczelnik WSO – termin i tryb uruchomienia Zespołu, skład i miejsce posiedzenia; 

 zakres współdziałania w relacji Sekretarz Gminy – zapewnienie miejsca pracy oraz zabezpieczenie logistyczne; 

 wymiana informacji będzie się odbywać kolejno: pomiędzy Burmistrzem Namysłowa – Naczelnikiem WSO – Sekretarzem Gminy, a także pomiędzy 

zaproszonymi osobami na posiedzenie; 

 zakres współdziałania pomiędzy Burmistrzem Namysłowa a zaproszonymi osobami będzie miał miejsce podczas posiedzenia w zakresie oceny danego 

zagrożenia, propozycji działań i przekazywania określonych wiadomości do informacji publicznej. 

e) Przyjęte procedury komunikacji społecznej: 

➢ utworzenie punktu informacyjnego dla ludności, z zadaniem informowania mieszkańców o zagrożeniach i sposobach postępowania poprzez stacje telewizyjne 

I radiowe, prasę, za pomocą ulotek i plakatów, z wykorzystaniem telefonii cyfrowej; 

➢ uruchomienie własnej służby prasowej – Naczelnika Wydziału Promocji i Rozwoju lub osobę wyznaczoną przez Burmistrza w celu przekazywania informacji 

oraz utrzymywania łączności ze społeczeństwem – m.in. poprzez organizowanie konferencji prasowych, briefingów prasowych, itp.; 

➢ przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniami; 

➢ współdziałanie pomiędzy członkami Zespołu - Naczelnika Wydziału Promocji i Rozwoju oraz Naczelnikiem Wydziału SO w kwestii przedstawiania 

kompatybilnych przedmiotowych treści; 
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➢ uruchamianie urządzeń nagłaśniających, będących w gestii członków Zespołu lub innych gminnych jednostek w celu alarmowania ludności o zagrożeniach; 

➢ uruchamianie przez Inspektora ds. zarządzania kryzysowego i obronności systemu radiowych urządzeń sterowania syrenami alarmowymi DSP15OC; 

➢ współpraca z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego w zakresie informowania ludności o zagrożeniach. 

f) Wnioski z posiedzenia Zespołu przekazane wykonawcom do realizacji – projekt protokołu z posiedzenia Zespołu przesyła się do uczestników drogą elektroniczną 

w celu akceptacji lub ewentualnego umieszczenia uwag. Po wprowadzeniu dodatkowych wniosków, protokół przedstawiany jest Szefowi Zespołu do akceptacji 

I zatwierdzenia. Po zakończeniu tego procesu protokół przesyłany jest do uczestników posiedzenia – do służbowego wykorzystania oraz realizacji przez stosowne 

podmioty wniosków i rekomendacji zawartych w protokole. 

g) Monitorowanie realizacji przyjętych wniosków/rekomendacji Zespołu – utworzony jest rejestr wniosków, w którym umieszcza się treść zadania (rekomendacji), 

termin realizacji i wykonawcę oraz sposób informowania o zrealizowaniu przyjętego przedsięwzięcia. W rejestrze tym odnotowuje się fakt zrealizowania zadania 

przez dany podmiot, a w przypadku jego niezrealizowania wysyła się informację przypominającą o realizacji danego wniosku (rekomendacji). 

V. WSPARCIE ZE STRONY INNYCH INSTYTUCJI 

W przypadku braku łączności telefonicznej i utrudnionej łączności radiowej do powiadamiania członków Zespołu oraz osób zaproszonych przedmiotowe zadanie wspierane 

jest przez siły i środki Straży Miejskiej. 

VI. BUDŻET ZADANIA 

Budżet Gminy Namysłów  

VII. PODSTAWY PRAWNE DZIAŁAŃ 

1. Art. 19 i 20 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym. 

2. Zarządzenie Nr 202 /VIII/2019 Burmistrza Namysłowa z dnia 24 września 2019 roku w sprawie utworzenia Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 

I Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz sposobu ich funkcjonowania. 

3. Zarządzenie nr 67/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Namysłowie. 

Podpisy: 

Podpisy uczestników modułu zadaniowego znajdują się w ARKUSZU UZGODNIEŃ 
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MODUŁ ZADANIOWY 1. MZ I.3 

OPRACOWAŁ – 

BURMISTRZ NAMYSŁOWA 

2020 

Treść zadania  

Uruchamianie i monitorowanie realizacji zadań zawartych w: 
GMINNYM PLANIE ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO (GPZK) oraz - stosownie do rodzaju zagrożenia – innych planach, w tym:  
a) PLANIE OPERACYJNYM OCHRONY PRZED POWODZIĄ GMINY NAMYSŁÓW;  
b) PLANIE ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA ZASTĘPCZYCH MIEJSC SZPITALNYCH. 

Wykonawca zadania Burmistrz Namysłowa 

Uczestnicy 

1. Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego (GZZK). 

2. Wydziały Urzędu Miejskiego w Namysłowie. 

3. Kierownicy jednostek organizacyjnych realizujących zadania ujęte w przedmiotowych planach 

I. CEL ZADANIA 

Określenie procesu decyzyjnego w zakresie uruchamiania zadań ujętych w ww. planach oraz stworzenie mechanizmu skutecznego monitorowania ich realizacji.  

EFEKT – zapewnienie Burmistrzowi Namysłowa systemowego, skoordynowanego i efektywnego reagowania administracji publicznej gminy Namysłów na wystąpienie 

zagrożeń, a tym samym minimalizowanie ich skutków 

II. WARUNKI OPERACYJNE REALIZACJI ZADANIA 

1. Presja czasu. 

2. Możliwość niekorzystnego rozwoju sytuacji. 

3. Wystąpienie sytuacji kryzysowej – wpływającej negatywnie na poziom bezpieczeństwa ludzi, mienia lub środowiska, powodujące znaczne ograniczenia w działaniu 

właściwych organów administracji publicznej 

III. PRZEDSIĘWZIĘCIA DO WYKONANIA W RAMACH ZADANIA 

1. Aktualizowanie danych zawartych w ww. planach. 

2. Uruchamianie zadań wyszczególnionych ww. planach. 

3. Monitorowanie realizacji zadań określonych ww. planach 

IV. KONCEPCJA DZIAŁANIA 

A. Tryb uruchamiania zasobów 

a) Posiedzenia GZZK zwoływane są w trybie zwyczajnym i nadzwyczajnym – w zależności od decyzji Burmistrza Namysłowa. 

Uruchamianie zadań ujętych w przedmiotowych planach następuje w trybie określonym stosownymi aktami prawnymi, w zależności od rodzaju planu – na podstawie 

pkt IV. C niniejszego modułu.  

Opracowanie aktów prawa miejscowego uruchamiane jest w trybie określonym przez Burmistrza Namysłowa, a ich rozpowszechnienie w trybie natychmiastowym 

po podpisaniu przez Burmistrza Namysłowa. 

Tryb informowanie ludności o sytuacji, podjętych działaniach i ofiarach sytuacji kryzysowej organizowane jest w trybie określonym w MZ.I.1.  
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Współdziałanie organizowane jest w trybie określonym w MZ.I.4.  

Monitorowanie realizacji działań wykonywane jest zgodnie z zasadami przedstawionymi w pkt IV. C. 

b) Siły i środki własne:  

 etatowi członkowie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, inne osoby zaproszone przez Szefa Zespołu (Burmistrza Namysłowa); 

 Sekretarz Gminy oraz WSO, a także inne osoby potrzebne do obsługi posiedzenia Zespołu; 

 środki własne: telefony stacjonarne i komórkowe (SMS), komputery (e-mail). 

c) Koncentracja personelu i sprzętu – mała sala narad lub inne miejsce wskazane przez Szefa Zespołu, a ponadto miejsca pracy i sale operacyjne kierowników 

jednostek organizacyjnych realizujących zadania wymienione w poszczególnych planach. 

d) Inne informacje – brak  

B. Organizacja kierowania/dowodzenia 

Burmistrz Namysłowa podejmuje decyzje:  

➢ o uruchomieniu GZZK, określając tryb uruchomienia, miejsce pracy, skład, tematykę, 

➢ o podjęciu zadań ujętych w poszczególnych planach,  

➢ o sposobach monitorowania i kontroli realizowanych zadań przez wykonawców, 

➢ o zasadach informowania ludności. 

⎯ Sekretarz Gminy opracowuje projekty aktów prawa miejscowego (rozporządzeń i zarządzeń wyszczególnionych w danym planie) przedstawia Burmistrzowi 

Namysłowa do podpisu i umieszcza na stronie internetowej Urzędu Miejskiego.  

⎯ Aktualizacje danych w przedmiotowych planach określają zapisy pkt IV. C. 

⎯ Monitorowanie zadań realizowanych przez podmioty prowadzą kierownicy stosownych komórek organizacyjnych, którzy wchodzą w skład GZZK, wykorzystując 

w tym kierunku własne siły i środki. 

⎯ Informowanie ludności o rozwoju sytuacji, przyjętych rozwiązań, ofiarach sytuacji kryzysowych i innych danych  – stosownie do danego Planu – Naczelnik Wydziału 

Promocji i Rozwoju na podstawie MZ I.1, MZ I.6 oraz MZ I.7  

⎯ Miejsce pracy GZZK: pomieszczenie wskazane przez Burmistrza Namysłowa i pomieszczenia podmiotów wymienionych w poszczególnych planach. 

⎯ Sposób wysłania dokumentów: z wykorzystaniem E-PUAP (do podmiotów będących w systemie), pisemnie (do podmiotów będących poza systemem E-PUAP), 

dublowane pocztą elektroniczną. 

⎯ Dane teleadresowe podmiotów wymienionych w poszczególnych planach: znajdują się w oddzielnym zbiorze GCZK, bez możliwości wglądu osób trzecich 

C. Przedsięwzięcia reagowania 

a) Uporządkowany katalog głównych przedsięwzięć: 

GMINNY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 

➢ Uruchamianie zadań zawartych w ww. Planie: 

‒ podstawa uruchomienia zadań – decyzja Burmistrza Namysłowa na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, 

‒ aktualizowanie zagrożeń i ocena ryzyka ich wystąpienia, we współpracy z określonymi podmiotami, a także pozostałych danych (siły i środki, tryb ich uruchamiania, 

zadania wymienione w załącznikach funkcjonalnych itp.) – co najmniej raz na dwa lata, lub w sytuacjach zaistnienia nowych zagrożeń albo innych skutków 

zagrożeń dotychczasowych, 

‒ główne zadania ujęte w przedmiotowym planie: 

❖ uruchomienie GZZK – zgodnie z MZ I.2, 
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❖ kierowanie monitorowaniem zagrożeń oraz uruchamianie procedur – w przypadku powstałego zagrożenia, 

❖ kierowanie usuwaniem skutków zagrożeń oraz odtwarzaniem zasobów i infrastruktury krytycznej – w miarę możliwości podjęcia działań, 

➢ Monitorowanie realizacji zadań zawartych w ww. Planie: 

‒ z wykorzystaniem meldunków, sprawozdań, raportów składanych do GCZK lub bezpośrednio do Burmistrza Namysłowa przez wykonawców poszczególnych zadań 

– zgodnie z SPO-7,  

‒ z wykorzystaniem członków GZZK (kierowników jednostek organizacyjnych realizujących określone zadania), którzy referują Burmistrzowi Namysłowa ich 

wykonanie z jednoczesnym przedstawieniem wniosków dotyczących zmian w realizacji zadań – zgodnie z MZ I.2,   

‒ z wykorzystaniem osób wyznaczonych przez Burmistrza Namysłowa dorzeprowadzenia rekonesansu miejsc, rejonów realizacji zadań, 

‒ z wykorzystaniem GCZK w zakresie prowadzenia aktualizacji wszelkich danych zawartych w Planie.  

PLAN OPERACYJY OCHRONY PRZED POWODZIĄ GMINY NAMYSŁÓW 

➢ Uruchamianie zadań zawartych w ww. Planie: 

‒ podstawa uruchomienia zadań – decyzja Burmistrza Namysłówa na wniosek Namczelnika WSO w uzasadnionych przypadkach, 

‒ aktualizowanie Planu – w razie potrzeby jednak nie rzadziej niż raz w roku,  

‒ główne zadania ujęte w przedmiotowym planie: 

 uruchomienie Grupy Wsparcia, ogłoszenie (odwołanie) pogotowia (alarmu) przeciwpowodziowego   

 sprecyzowanie zadań dla wykonawców w poszczególnych rejonach zagrożenia powodziowego, 

 zorganizowanie i koordynowanie współdziałania podmiotów zaangażowanych w działania ratownicze 

 informowanie ludności o zagrożeniach powodziowych – zgodnie z MZ I.6 oraz MZ I.7, 

➢ Monitorowanie realizacji zadań zawartych w ww. Planie:, 

‒ z wykorzystaniem meldunków, sprawozdań, raportów składanych do GCZK lub bezpośrednio do Burmistrza Namysłówa przez wykonawców poszczególnych zadań 

– zgodnie z SPO-7 

‒ z wykorzystaniem osób wyznaczonych przez Burmistrza Namysłowa do przeprowadzenia rekonesansu miejsc, rejonów realizacji zadań 

PLAN PRZYGOTOWAŃ PODMIOTÓW LECZNICZYCH GMINY NAMYSŁÓW NA POTRZEBY OBRONNE PAŃSTWA   

➢ Uruchamianie zadań zawartych w ww. Planie: 

‒ podstawa uruchomienia zadań – zarządzanie Burmistrza Namysłowa na podstawie § 3 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 2012 r. w sprawie 

warunków i sposobie przygotowania oraz wykorzystywania publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów 

w tych sprawach, 

‒ aktualizowanie na podstawie zarządzenia Wojewody Opolskiego liczby i lokalizacji Zastępczych Miejsc Szpitalnych (ZMSz) w gminie Namysłów, w tym m.in. 

przedmiotowe dane, we współpracy z Prezesem NCZ S.A. 

‒ główne zadania ujęte w przedmiotowym planie: 

 aktualizowanie planów przygotowania jednostek organizacyjnych i ich wykorzystania jako zastępcze miejsca szpitalne, 

 podjęcie decyzji, po konsultacji z członkami GZZK o potrzebach rozwinięcia (w części lub całkowicie) ZMSz  

 kierowanie rozwinięciem ZMSz na obszarze gminy. 

➢ Monitorowanie realizacji zadań zawartych w ww. Planie: 

z wykorzystaniem meldunków, sprawozdań oraz raportów składanych do GCZK) przez podmioty realizujące przedmiotowe zadanie – zgodniez SPO-7. 

V. WSPARCIE ZE STRONY INNYCH INSTYTUCJI 

W przypadku braku łączności telefonicznej i utrudnionej łączności radiowej do powiadamiania członków Zespołu oraz osób zaproszonych przedmiotowe zadanie wspierane 
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jest przez siły i środki Straży Miejskiej. 

VI. BUDŻET ZADANIA 

Budżet Gminy Namysłów  

VII. PODSTAWY PRAWNE DZIAŁAŃ 

1. Art. 19 i 20 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym. 

2. Art. 31, 6 ustawy z dnia 19 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. 

3. §  3 ust. 1 pkt 2, 18 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 2012 r. w sprawie warunków i sposobie przygotowania oraz wykorzystywania podmiotów 

leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach. 

4. Zarządzenie nr 214/12 WOJEWODY OPOLSKIEGO dnia 5.12.2012 roku w sprawie liczby i lokalizacji zastępczych miejsc szpitalnych w województwie opolskim 

Podpisy: 

Podpisy uczestników modułu zadaniowego znajdują się w ARKUSZU UZGODNIEŃ 
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MODUŁ ZADANIOWY 1. MZ I.4 

OPRACOWAŁ – 

BURMISTRZ NAMYSŁOWA 

2020 

Treść zadania  

Zorganizowanie współdziałania służb, inspekcji i straży w gminie Namysłów odnośnie działalności w zakresie 

zapobiegania zagrożeniu życia, zdrowia lub mienia oraz zagrożeniom środowiska naturalnego, bezpieczeństwa 

I utrzymania porządku publicznego, ochrony praw obywatelskich oraz zwalczania i usuwania skutków zdarzeń, 

w tym pomocy społecznej poszkodowanym. 

Wykonawca zadania Burmistrz Namysłówa 

Uczestnicy 

1. Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego (GZZK). 
2. Gminne jednostki organizacyjne. 
3. Starosta Namysłowski. 
4. Wydziały Urządu Miejskiego w Namysłowie. 
5. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego (PCZK) 
6. Centra Zarządzania Kryzysowego sąsiednich gmin. 

I. CEL ZADANIA 

Określenie zasad współpracy na terenie gminy Namysłów sił realizujących zadania zarządzania kryzysowego w zakresie zadań, czasu, miejsca, przestrzeni i możliwości dla 

zrealizowania określonych przedsięwzięć. 

EFEKT – zapewnienie Burmistrzowi Namysłowa koordynowanie działań dla jak najlepszego wykonania zadań w wyznaczonym czasie. 

II. WARUNKI OPERACYJNE REALIZACJI ZADANIA 

1. Możliwy chaos organizacyjny 

2. Utrudnienia (brak) w łączności telefonicznej, przewodowej i radiowej 

3. Presja czasu. 

4. Bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi, ich mienia, środowiska i infrastruktury, w tym infrastruktury krytycznej  

III. PRZEDSIĘWZIĘCIA DO WYKONANIA W RAMACH ZADANIA 

1. Wskazanie podmiotów współdziałających między sobą, z wyodrębnieniem podmiotów wiodących i współpracujących – ustalenie hierarchii zależności. 

2. Określenie zadań uczestnikom procesu współdziałania. 

3. Sprecyzowanie sposobów współpracy, w tym komunikowania się między sobą – wskazanie obszarów decyzyjnych i  opiniodawczo-doradczych oraz planowania, 

wymiany informacji i bieżącej koordynacji działań 

IV. KONCEPCJA DZIAŁANIA 

A. Tryb uruchamiania zasobów 

a) Podmioty posiadające dyżur całodobowy działają w trybie ciągłym. 

Podmiot wiodący dla danego zagrożenia przyjmuje tryb uruchomienia natychmiastowy po otrzymaniu informacji o zagrożeniu (zdarzeniu). 
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Pozostałe podmioty przyjmują tryb uruchomienia zgodnie z zagrożeniem na podstawie decyzji przyjętych przez GZZK. 

b) Siły i środki własne:  

➢ siły: 

‒ pracownicy etatowi GCZK oraz osoby wytypowane do wsparcia działań Centrum – zgodnie z „Regulaminem organizacyjnym Gminnego Centrum Zarządzania 

Kryzysowego w Namysłowie”, 

‒ siły do zabezpieczenia logistycznego i informatycznego uczestników systemu (Wydziały Urzędu Miejskiego w Namysłowie), 

➢ środki – komputery, telefony, faxy, pomieszczenia do pracy itp. 

c) Koncentracja personelu i sprzętu: mała sala Urzędu Miejskiego, inne pomieszczenia wyznaczone przesz Burmistrza. 

d) Inne informacje: 

➢ Starosta Namysłowski - z racji wydawania niektórych decyzji dla Burmistrza Namysłowa, 

➢ Wydziały Urzędu Miesjkiego w Namysłowie realizują zadania zgodnie z „Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Miesjkiego w Namysłowie” 

e) Posiedzenia GZZK zwoływane są w trybie zwyczajnym i nadzwyczajnym – w zależności od decyzji Burmistrza Namysłowa. 

Uruchamianie zadań ujętych w przedmiotowych planach następuje w trybie określonym stosownymi aktami prawnymi, w zależności od rodzaju planu – na 

podstawie pkt IV. C niniejszego modułu.  

Opracowanie aktów prawa miejscowego uruchamiane jest w trybie określonym przez Burmistrza Namysłowa, a ich rozpowszechnienie w trybie 

natychmiastowym po podpisaniu przez Burmistrza Namysłowa. 

Tryb informowanie ludności o sytuacji, podjętych działaniach i ofiarach sytuacji kryzysowej organizowane jest w trybie określonym w MZ.I.1.  

Współdziałanie organizowane jest w trybie określonym w MZ.I.4.  

Monitorowanie realizacji działań wykonywane jest zgodnie z zasadami przedstawionymi w pkt IV. C. 

f) Siły i środki własne:  

 etatowi członkowie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, inne osoby zaproszone przez Szefa Zespołu (Burmistrza Namysłowa); 

 Sekretarz Gminy oraz WSO, a także inne osoby potrzebne do obsługi posiedzenia Zespołu; 

 środki własne: telefony stacjonarne i komórkowe (SMS), komputery (e-mail). 

g) Koncentracja personelu i sprzętu – mała sala narad lub inne miejsce wskazane przez Szefa Zespołu, a ponadto miejsca pracy i sale operacyjne kierowników 

jednostek organizacyjnych realizujących zadania wymienione w poszczególnych planach. 

h) Inne informacje – brak  

B. Organizacja kierowania/dowodzenia 

Burmistrz Namysłowa określa podmioty realizujące zadania w danym zagrożeniu, po przeprowadzeniu konsultacji i na podstawie ustaw kompetencyjnych zleca 

uwzględnienie ich w Gminnym Planie Zarządzania Kryzysowego, a tym samy w systemie współdziałania. W ww. „Planie…” określa się podmioty wiodące 

I współpracujące dla każdego zagrożenia. 

Podejmuje decyzje uruchomienia GZZK, trybu i miejsca pracy (zgodnie z MZ I. 2).  

Podmiot wiodący, w zidentyfikowanym zagrożeniu i siatce bezpieczeństwa organizuje współdziałanie między uczestnikami systemu.  

Podmioty współpracujące  – uruchamiają i kierują do działań na rzecz podmiotu wiodącego wszystkie dostępne siły i środki będące w ich dyspozycji, stosownie do 

zapotrzebowania podmiotu wiodącego i zasięgu zagrożenia 

Współdziałanie realizują: 

➢ w obszarze decyzyjnym i opiniodawczo-doradczym: 

‒ Burmistrz Namysłowa, 

‒ Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego, 
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➢ w obszarze planowania, wymiany informacji i bieżącej koordynacji działań: 

‒ Wydział Spraw Obywatelskich. 

‒ Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz sąsiednich gmin centra zarządzania kryzysowego 

Miejsce pracy: sala narad Urzędu Miejskiego oraz pomieszczenia wytypowane przez podmioty współdziałające. 

Sposoby wymiany informacji: z wykorzystaniem E-PUAP (do podmiotów będących w systemie), pisemnie (do podmiotów będących poza systemem E-PUAP), 

dublowane z wykorzystaniem poczty elektronicznej. 

Dane teleadresowe zaangażowanych podmiotów: znajdują się w oddzielnym zbiorze GCZK, bez możliwości wglądu osób trzecich. 

C. Przedsięwzięcia reagowania 

a) Katalog zadań: 

➢ wskazanie podmiotów współdziałających między sobą, z wyodrębnieniem podmiotów wiodących i współpracujących – ustalenie hierarchii zależności 

‒ wyznacznikiem są akty prawne – ustawy kompetencyjne, precyzujące realizację zadań dla każdego podmiotu w danym zagrożeniu, stąd ich obecność w systemie 

współdziałania, 

‒ Burmistrz Namysłowa akceptuje wykaz ww. podmiotów, który uzgadniany jest z osobami funkcyjnymi tych podmiotów, 

‒ akty prawne precyzują jednoznacznie podmiot wiodący i podmioty współpracujące dla każdego zagrożenia, a podział ten znajduje odzwierciedlenie w „Siatce 

Bezpieczeństwa” 

➢ określenie zadań uczestnikom procesu współdziałania: 

‒ Burmistrz Namysłówa jest koordynatorem współdziałania podmiotów między sobą, 

‒ podmiot wiodący kieruje bezpośrednimi zasadami przywracającymi stan normalnego funkcjonowania, przyjmuje po konsultacjach z Burmistrzem Namysłówa 

wspólny wariant działań, wydaje dyspozycje podległym jednostkom i koordynuje zadania własne z podmiotami współpracującymi, 

‒ podmioty współpracujące udzielają podmiotowi wiodącemu wsparcia, koordynują działania podległych jednostek, 

‒ GZZK, na podstawie informacji własnych i pozyskanych od podmiotu wiodącego, ocenia występujące i potencjalne zagrożenia, wykonuje stosowne prognozy i na 

ich podstawie przygotowuje propozycje działań, które przedstawia Burmistrzowi Namysłowa, 

‒ GCZK dostarcza Burmistrzowi Namysłowa i członkom GZZK niezbędnych informacji dotyczących bieżących informacji, a także informacji o prowadzeniu wsparcia 

ewakuacji prowadzonego przez jednostki samorządu terytorialnego oraz składa propozycje planowania wsparcia działań siłami wojska oraz środkami znajdującymi 

się w magazynie sprzętu OC i przeciwpowodziowym, 

‒ Wydziały Urzędu Miesjkiego w Namysłówie spełniają dla Burmistrza Namysłowa i GZZK rolę opiniodawczo-doradczą, 

‒ GCZK zapewnia przepływ informacji, współdziała z innymi centrami zarządzania kryzysowego i podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze 

I humanitarne, 

‒ centra zarządzania kryzysowego sąsiednich gmin realizują zadania bezpośrednio na miejscu zdarzenia zgodnie z przyjętymi zasadami ujętymi we własnych 

planach. 

➢ sprecyzowanie sposobów współpracy, w tym komunikowania się między sobą – wskazanie obszarów decyzyjnych i opiniodawczo-doradczych oraz planowania, 

wymiany informacji i bieżącej koordynacji działań: 

‒ podejmowane decyzje przez Burmistrza Namysłowa przekazywane są wykonawcom, w zależności od rodzaju zdarzenia, przede wszystkim do podmiotu 

wiodącego I podmiotom współpracującym, a także członkom GZZK. 

‒ wymiana bieżących informacji o zagrożeniach i podejmowanych działaniach realizowana jest zgodnie z MZ I.1, a podmiotem koordynującym ten zakres działania 

jest GCZK, 

‒ podmioty wiodące – w obszarze decyzyjnym – stawiają zadania własnym siłom oraz podmiotom współpracującym, a w obszarze wymiany informacji przekazują 
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dane do: Burmistrza Namysłówa (poprzez GCZK) oraz członkom GZZK podczas posiedzenia Zespołu, 

‒ wszystkie podmioty realizujące zadania zarządzania kryzysowego (ujęte w Gminnym Planie Zarządzania Kryzysowego) informują Burmistrza Namysłowa 

(osobiście, podczas posiedzenia GZZK) o stanie realizacji poszczególnych zadań oraz o ich zakończeniu. 

b) Kierowanie działaniami: 

➢ Burmistrz Namysłowa w zakresie podejmowania decyzji, uruchamiania GZZK oraz w obszarze opiniodawczo-doradczym (dla Wydziałów Urzędu Miejskiego 

w Namysłowie – osobiście lub poprzez osobę), 

➢ członkowie GZZK w zakresie przygotowania dla Burmistrza Namysłowa propozycji działań, 

➢ WSO w zakresie gromadzenia informacji o zagrożeniach, zdarzeniach, sytuacji, przebiegu działań ratowniczych itp., 

➢ podmioty wiodące w ramach zorganizowania współdziałania do zidentyfikowanego zagrożenia 

➢ podmioty współpracujące w zakresie stawiania zadań własnym siłom 

c) Dokumentowanie przebiegu działań: 

➢ GCZK w zakresie wymiany informacji, 

➢ Sekretarz Gminy w zakresie posiedzeń GZZK, 

➢ podmioty wiodące i współpracujące i inne – z prowadzonych zadań ratowniczych, zgodnie z własnymi wytycznymi. 

d) Współdziałanie: odbywa się według niniejszego modułu zadaniowego. 

e) Przyjęte procedury komunikacji społecznej – NIE DOTYCZY. 

f) Monitorowanie realizacji zadań – na podstawie meldunków, ustalanych podczas stawiania zadań, przesyłanych do GCZK lub na podstawie informacji 

przedstawionych podczas posiedzenia GZZK 

V. WSPARCIE ZE STRONY INNYCH INSTYTUCJI 

NIE DOTYCZY. 

VI. BUDŻET ZADANIA 

Budżet Gminy Namysłów  

VII. PODSTAWY PRAWNE DZIAŁAŃ 

1. Art. 19 i 20 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym. 

2. Art. 31, 6 ustawy z dnia 19 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. 

Podpisy: 

Podpisy uczestników modułu zadaniowego znajdują się w ARKUSZU UZGODNIEŃ 
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MODUŁ ZADANIOWY 2. MZ I.5 

OPRACOWAŁ – 

BURMISTRZ NAMYSŁOWA 

2020 

Treść zadania  
Uruchomienie systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniu na terenie gminy oraz personelu 
własnego urzędu 

Wykonawca zadania Burmistrz Namysłowa 

Uczestnicy 

1. Sekretarz Gminy; 
2. Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich, 
3. Naczelnik Wydziału Promocji I Rozwoju. 

I. CEL ZADANIA 

Określenie sposobu przekazania informacji ostrzegających lub sygnałów alarmowych do właściwie terytorialnych władz, służb i ludności w sytuacjach kryzysowych  
lub w sytuacjach możliwości ich wystąpienia.  

EFEKT – zapewnienie Burmistrzowi Namysłowa koordynacji realizacji zadań z zakresu powszechnego ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach oraz 

o zagrożeniach  uderzaniami z powietrza. 

II. WARUNKI OPERACYJNE REALIZACJI ZADANIA 

1. Możliwy chaos organizacyjny 

2. Utrudnienia (brak) w łączności telefonicznej, przewodowej i radiowej. 

3. Presja czasu. 

4. Bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi, ich mienia, środowiska i infrastruktury, w tym infrastruktury krytycznej.  

III. PRZEDSIĘWZIĘCIA DO WYKONANIA W RAMACH ZADANIA 

1. Utworzenie przez Burmistrza Namysłowa Systemu Wczesnego Ostrzegania (SWO) oraz Systemu Wykrywania i Alarmowania (SWA). 

2. Monitorowanie, analizowanie i prognozowanie zagrożeń (zdarzeń) dla życia, zdrowia mieszkańców, ich mienia oraz środowiska naturalnego. 

3. Zabezpieczenie obiegu informacji. 

4. Ostrzeganie poprzez przekazywanie komunikatów i informacji uprzedzających w ramach Regionalnego Systemu Ostrzegania (RSO). 

5. Alarmowanie poprzez przekazywanie właściwych sygnałów informujących o zagrożeniu. 

6. Przekazywanie komunikatów odwołujących zagrożenie. 

7. Prowadzenie aktualizacji zarządzenia Nr 201 /VIII/2019 Burmistrza Namysłowa z dnia 23 września 2019 roku w sprawie przygotowania i zapewnienia działania 

miejskiego systemu wczesnego ostrzegania (SWO) o zagrożeniach oraz gminnego systemu wykrywania i alarmowania (SWA). 

IV. KONCEPCJA DZIAŁANIA 

A. Tryb uruchamiania zasobów 

a) SWO uruchamiany jest na podstawie powszechnie obowiązującego prawa lub aktów prawa miejscowego w trybie zapewniającym jednolitość funkcjonowania oraz 

zdolność do efektywnej współpracy podmiotów wchodzących w skład systemu. 

Burmistrz Namysłowa zarządza rozwinięcie SWA na terenie gminy, a czas jego rozwinięcia i osiągnięcia gotowości do działania wynosi do 48 godzin. 

Przekazywanie informacji o zagrożeniu, w ramach ich obiegu, realizuje Gminne Centrum Zrządzania Kryzysowego (GCZK) w trybie natychmiastowy. Stanowisko 
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ds. zarządzania kryzysowego I obronności prowadzi aktualizację składu SWO i SWA – w trybie natychmiastowym po otrzymaniu stosownych informacji.  

Sekretarz Gminy uruchamia system ostrzegania i alarmowania o zagrożeniach pracowników Urzędu Miejskiego w Namysłowie w trybie natychmiastowym. 

Naczelnik Wydziału Promocji I Rozwoju w trybie natychmiastowym przekazuje komunikaty ostrzegawcze mediom, a we współdziałaniu z Naczelnikiem WSO 

rozpowszechnia komunikaty w ramach RSO.   

b) Siły i środki własne: 

➢ siły – pracownicy Urzędu Miejskiego wyznaczeni do realizacji poszczególnych zadań, osoby odpowiedzialne za uruchamianie systemu w poszczególnych 

podmiotach wchodzących w jego skład, 

➢ środki – komputery, telefony, faxy, syreny alarmowe, urządzenia nagłaśniające stacjonarne i montowane na pojazdach. 

c) Koncentracja personelu i sprzętu: GCZK, jednostki systemów. 

d) Inne informacje: przekazywanie informacji o zagrożeniach, komunikatów ostrzegawczych i sygnałów alarmowych odbywa się za pośrednictwem środków łączności 

przewodowej i bezprzewodowej (w tym środków łączności radiowej Wojewody Opolskiego) oraz dostępnych środków masowego przekazu. 

B. Organizacja kierowania/dowodzenia 

Przekazywanie komunikatów w ramach SWO realizowane jest przez GCZK. 

Burmistrz Namysłowa podejmuje decyzję o rozwinięciu SWA (w przypadku zagrożenia o zasięgu kilku gmin miejscowości lub całej gminy).  

Sekretarz Gminy kieruje czynnościami ostrzegania pracowników Urzędu Miejskiego.  

Miejsce pracy: pomieszczenia pracowników zaangażowanych w realizacje zadania. 

Sposób wysłania dokumentów: z wykorzystaniem E-PUAP (do podmiotów będących w systemie), pisemnie (do podmiotów będących poza systemem E-PUAP), 

dublowane z wykorzystaniem poczty elektronicznej. Sposób informowania ludności zgodnie z przyjętymi zasadami. 

Dane teleadresowe zaangażowanych podmiotów: znajdują się w oddzielnym zbiorze, bez możliwości wglądu osób trzecich. 

C. Przedsięwzięcia reagowania 

a) Katalog zadań: 

➢ utworzenie przez Burmistrza Namysłowa Systemu Wczesnego Ostrzegania (SWO) oraz Systemu Wykrywania i Alarmowania (SWA): 

‒ przygotowanie przez inspektora ds. zarządzania kryzysowego i spraw obronnych (IdsZKiSO) Burmistrzowi Namysłowa zarządzenia w sprawie organizacji  

i funkcjonowania SWO i SWA, 

‒ wydanie przez Burmistrza Namysłowa zarządzenia w przedmiotowej sprawie, 

‒ przekazanie zarządzenia zainteresowanym podmiotom, wchodzących w skład systemów, m.in. poprzez umieszczenie jego treści na stronie internetowej Urzędu 

Miejskiego. 

➢ monitorowanie, analizowanie i prognozowanie zagrożeń (zdarzeń) dla życia, zdrowia mieszkańców, ich mienia oraz środowiska naturalnego: 

‒ gromadzenie i weryfikacja oraz wstępna analiza informacji o możliwości wystąpienia zagrożenia, 

‒ pozyskiwanie informacji odnośnie rodzaju, miejsca i skali zaistniałego zdarzenia oraz monitorowania i prognozowanie jego rozwoju; 

➢ zabezpieczenie obiegu informacji w celu: 

‒ przekazywania danych dla Burmistrza Namysłowa o możliwości wystąpienia zagrożenia przez IdsZKiSO – z wykorzystaniem istniejących rozwiązań technicznych 

(telefonia komórkowa, internet) lub osobiście, 

‒ przekazywania komunikatów ostrzegawczych jednostkom organizacyjnym systemu, posiadającym całodobową służbę dyżurną lub zapewniającym całodobowy 

kontakt z CZK – z wykorzystaniem środków łączności (przewodowej, radiowej, internetowej), 

‒ alarmowania ludności (po podjęciu decyzji przez Burmistrza Namysłówa) oraz właściwie terytorialnych władz i służb z wykorzystaniem środków technicznych 

i syren alarmowych oraz urządzeń nagłaśniających – przez PCZK; 
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‒ ostrzegania pracowników Urzędu Miejskiego w Namysłowie –  wykorzystując sygnały alarmowe i przekazy ustne osób kierujących np. ewakuacją, 

➢ ostrzeganie poprzez przekazywanie komunikatów i informacji uprzedzających, w ramach Regionalnego Systemu Ostrzegania (RSO): 

– przygotowywanie projektów komunikatów ostrzegawczych, a po ich zatwierdzeniu, wraz z zasadami postępowania w danej sytuacji przekazywanie do mediów, 

umieszczanie na stronie internetowej Urzędu, przekazywanie do podmiotów systemu WSO – Naczelnik Wydziału Promocji I Rozwoju we współdziałaniu  

z IdsZKiSO; 

– powiadamianie ludności za pomocą rozgłośni radiowej i aplikacji w smartfonach o różnych lokalnych zagrożeniach – Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju.  

➢ alarmowanie poprzez przekazywanie właściwych sygnałów informujących o zagrożeniu – podejmowanie decyzji o treści komunikatów alarmowych oraz rodzajów 

sygnałów – IdsZKiSO; 

➢ przekazywanie komunikatów odwołujących zagrożenie – Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju; 

➢ aktualizowanie przedmiotowego zarządzenie w sprawie organizacji i funkcjonowania SWO i SWA – IdsZKiSO. 

b) Kierowanie działaniami: 

➢ Burmistrz Namysłowa w zakresie wydania zarządzenia w sprawie utworzenia SWO oraz SWA), 

➢ Inspektor ds. zarządzania kryzysowego i spraw obronnych (IdsZKiSO) w zakresie monitorowania, analizowania i prognozowania zagrożeń (zdarzeń) dla życia, 

zdrowia mieszkańców, ich mienia oraz środowiska naturalnego, 

➢ Inspektor ds. zarządzania kryzysowego i spraw obronnych (IdsZKiSO) i Sekretarz Gminy w zakresie zabezpieczenia technicznego obiegu informacji, 

➢ Inspektor ds. zarządzania kryzysowego i spraw obronnych (IdsZKiSO) i Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju w zakresie przekazywanie komunikatów i informacji 

uprzedzających, w ramach RSO, 

➢ Burmistrz Namysłowa w zakresie działania SWA, 

➢ Inspektor ds. zarządzania kryzysowego i spraw obronnych (IdsZKiSO), z upoważnienia Burmistrza Namysłowa w zakresie przekazywania komunikatów 

odwołujących zagrożenie, 

➢ Inspektor ds. zarządzania kryzysowego i spraw obronnych (IdsZKiSO) w zakresie prowadzenie aktualizacji zarządzenia Zarządzenie Nr 201 /VIII/2019 Burmistrza 

Namysłowa z dnia 23 września 2019 roku w sprawie przygotowania i zapewnienia działania miejskiego systemu wczesnego ostrzegania (SWO) o zagrożeniach oraz 

gminnego systemu wykrywania i alarmowania (SWA). 

c) Dokumentowanie czynności prowadzi: 

➢ GCZK odnośnie aktualizacji przedmiotowego zarządzenia, 

➢ GCZK odnośnie gromadzenia i analizowania informacji o zagrożeniach i działania SWO oraz działania SWA, 

➢ Sekretarz Gminy w zakresie ostrzegania personelu Urzędu. 

d) Współdziałanie odbywa się w relacjach: 

➢ Burmistrz Namysłowa – IdsZKiSO – GCZK – w zakresie uruchomienia SWA, 

➢ Burmistrz Namysłowa – Inspektor dsZKiSO i Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Naczelnik Wydziału Kultury i Sportu  –  w zakresie przygotowywania 

I przekazywania komunikatów ostrzegawczych 

➢ Burmistrz Namysłowa – IdsZKiSO – właściwe kompetencyjnie podmioty – w zakresie aktualizacji przedmiotowego zarządzenia 

➢ Burmistrz Namysłowa – Sekretarz Gminy – w zakresie ostrzegania personelu Urzędu, 

➢ Burmistrz Namysłowa – podmioty SWO i SWA – w zakresie realizacji zadań ostrzegania i alarmowania. 

e) Przyjęte procedury komunikacji społecznej: 

➢ IdsZKiSO przyjmuje informacje o zagrożeniach, zdarzeniach i ich rozwoju i przekazuje odpowiednie dane podmiotom SWO oraz w ramach tego systemu informuje 

ludność o możliwości wystąpienia zagrożenia dla ich życia lub zdrowia, mienia oraz środowiska, 

➢ Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju i IdsZKiSO przekazują stosowne komunikaty o zagrożeniach i zasadach postępowania w danej sytuacji kryzysowej, 
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➢ GCZK alarmują ludność o zagrożeniach, wykorzystując systemy syren alarmowych, 

➢ wybrane podmioty SWA alarmują ludność wykorzystując urządzenia nagłaśniające. 

f) Monitorowanie realizacji zadań – na podstawie składanych meldunków, raportów itp.  

V. WSPARCIE ZE STRONY INNYCH INSTYTUCJI 

NIE DOTYCZY. 

VI. BUDŻET ZADANIA 

Budżet Gminy Namysłów  

VII. PODSTAWY PRAWNE DZIAŁAŃ 

1. Art. 19 i 20 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym. 

2. § 3 pkt 6 25 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony 

cywilnej województw, powiatów i gmin.  

3. § 4 pkt 1 lit. d) 26 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamia o ich wystąpieniu oraz właściwości 

organów w tych sprawach. 
4. Zarządzenie Nr 201 /VIII/2019 Burmistrza Namysłowa z dnia 23 września 2019 roku w sprawie przygotowania i zapewnienia działania miejskiego systemu wczesnego 

ostrzegania (SWO) o zagrożeniach oraz gminnego systemu wykrywania i alarmowania (SWA). 

Podpisy: 

Podpisy uczestników modułu zadaniowego znajdują się w ARKUSZU UZGODNIEŃ 
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MODUŁ ZADANIOWY 3. MZ I.6 

OPRACOWAŁ – 

BURMISTRZ NAMYSŁOWA 

2020 

Treść zadania  Zorganizowanie procesu komunikacji społecznej  

Wykonawca zadania Naczelnik Wydziału Promocji I Rozwoju, jako koordynator polityki informacyjnej na poziomie gminy Namysłów 

Uczestnicy 

1. Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego (GZZK) – w zależności od zagrożenia: 
1) Zewnętyrzne podmioty współpracujące: 

a) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu i Gliwicach. 
b) Zarządcy dróg: Oddział w Opolu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu. 
c) PKP Polskie Linie kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Opolu. 
d) Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy Oddział we Wrocławiu. 
e) Podmioty odpowiedzialne za przesył energii elektrycznej: Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna. 
f) Podmioty odpowiedzialne za dystrybucję gazu: Polska Spółka Gazownicza Spółka z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu. 
g) Podmioty odpowiedzialne za dystrybucję energii cieplnej i wody. 
h) Orange S.A. 
i) Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach – Nadleśnictwo Namysłów. 

2) Wewnętyrzne podmioty współpracujące: 
a) Sekretarz Gminy, 
b) Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich, 
c) Naczelnicy Wydziałów Urzędu Miejskiego w Namysłowie, 

2. Gminne jednostki organizacyjne. 

I. CEL ZADANIA 

1. Prowadzenie spójnej polityki informacyjnej w kryzysie – koordynacja komunikacji społecznej instytucji zaangażowanych w rozwiązywanie sytuacji kryzysowej.  

2. Budowanie pozytywnego wizerunku Urzędu Miejskiego w Namysłowie oraz gminnych jednostek organizacyjnych. 

EFEKT – zapewnienie Burmistrzowi Namysłowa: 

1) skutecznego sposobu podejmowania decyzji, a tym samym skrócenia czasu informowania o niej podmioty wykonawcze, 

2) właściwego sposobu informowania ludności o zagrożeniach i sposobach postępowania na wypadek ich zaistnienia, a tym samym ewentualnego zmniejszenia 

negatywnych skutków zdarzeń nadzwyczajnych. 

II. WARUNKI OPERACYJNE REALIZACJI ZADANIA 

1. Brak 24-godzinnego monitoringu mediów. 

2. Brak przepływu informacji pomiędzy Naczelnikiem Wydziału Promocji I rozwoju a ekspertami, którzy mogliby udzielić mu wsparcia merytorycznego. 

3. Brak lub zakłócony dostęp Naczelnika Wydziału Promocji I Rozwoju do Burmistrza. 

4. Brak procedur wymiany informacji pomiędzy Naczelnikiem Wydziału Promocji I Rozwoju a rzecznikami podmiotów zaangażowanych w rozwiązywanie kryzysu. 

5. Niespójność informacji przekazywanych przez rzeczników prasowych zaangażowanych podmiotów. 

6. Niewystarczająca liczba wykwalifikowanych pracowników, absencja pracowników, niewłaściwy podział obowiązków. 

7. Brak informacji, od kogo można oczekiwać merytorycznego, eksperckiego wsparcia w ramach komunikacji kryzysowej. 
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8. Brak informacji, od kogo oczekiwać wsparcia w przypadku wystąpieniu barier językowych, przy braku lub niedostatecznej liczbie pracowników posługujących się biegle 

językiem obcym niezbędnym dla sytuacji. 

9. Atmosfera niepokoju, presja czasu i oczekiwań ze strony mediów, narastający stres wynikający z ogólnej atmosfery nerwowości i niestandardowych godzin pracy (np. 

godziny wieczorne i nocne). 

10. Możliwe przerwy w dostawach energii elektrycznej, Internetu i łączności telefonicznej. 

11. Awarie systemu informatycznego. 

12. Niedostateczne logistyczne warunki pracy (awarie sprzętu, brak pomieszczeń i środków biurowych, itp.) 

III. PRZEDSIĘWZIĘCIA DO WYKONANIA W RAMACH ZADANIA 

1. Ustalenie zasad wymiany informacji pomiędzy GCZK a Naczelnikiem Wydziału Promocji I Rozwoju. 

2. Ustalenie ekspertów, którzy w sytuacji kryzysowej mogliby udzielić Naczelnikowi Wydziału Promocji I Rozwoju merytorycznego wsparcia lub udzielić eksperckiej 

wypowiedzi mediom. 

3. Monitoring mediów w kryzysie ze zwróceniem szczególnej uwagi na informacje nieprawdziwe, wprowadzające w błąd opinię społeczną lub wpływające negatywnie na 

wizerunek instytucji. 

4. Analiza sytuacji pod kątem możliwości jej rozwoju oraz dobór adekwatnych narzędzi komunikacji (konferencja prasowa, komunikat, briefing itp. – dobór narzędzi 

powinien być uzależniony od sytuacji). 

5. Rekomendowanie rozwiązań, w kontekście komunikacji społecznej, kierownictwu urzędu oraz osobom odpowiedzialnym w imieniu starosty za koordynację działań 

w sytuacji kryzysowej). 

6. Komunikacja z mediami. 

7. Bieżąca obsługa mediów społecznościowych. 

8. Powołanie Kryzysowego Zespołu Prasowego (jeżeli zachodzi taka potrzeba – w zależności od rodzaju kryzysu i jego rozmiaru). 

9. Zorganizowanie na miejscu zdarzenia Mobilnego Centrum Prasowego (jeżeli zachodzi taka potrzeba – w zależności od rodzaju kryzysu i jego rozmiaru). 

10. Wyznaczenie na miejscu zdarzenia miejsca do kontaktów z mediami (jeżeli ze względów bezpieczeństwa jest taka możliwość) 

11. Koordynacja polityki informacyjnej w kryzysie. Uzgadnianie, jeżeli istnieje taka konieczność, przekazów z rzecznikiem prasowym podmiotu  wiodącego na poziomie 

centralnym. 

12. Informowanie o sytuacji PCZK 

IV. KONCEPCJA DZIAŁANIA 

A. Tryb uruchamiania zasobów 

a) Informacje ogólne: 

1. Wyznaczeni pracownicy Urzędu Miejskiego monitorują media (m.in. tv, radio, strony internetowe, media społecznościowe), jeśli zachodzi taka potrzeba - 

całodobowo, i przekazują informacje wcześniej ustalonym adresatom. Jeśli całodobowy monitoring jest niezbędny, Burmistrz Namysołowa zapewnia wsparcie 

kadrowe.  

2. Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich przekazuje Naczelnikowi Wydziału Promocji i Rozwoju informację o zdarzeniu; 

3. Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju: 

1) utrzymuje stały kontakt z Burmistrzem Namysłowa i uczestniczy w posiedzeniach Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – jeżeli taki został powołany; 

2) koordynuje politykę informacyjną podmiotów zaangażowanych w rozwiązanie sytuacji kryzysowej,  

3) ustala z rzecznikiem prasowym podmiotu wiodącego przekazy, przesłania, tryb informowania mediów o sytuacji i działaniach oraz sposób wymiany informacji, 

4) zapewnia całodobową obsługę mediów społecznościowych; 
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5) o ile z analizy sytuacji tak wynika, zarządza niezwłoczne stawienie się podległych pracowników wydziału we wcześniej ustalonym miejscu (godzina przybycia 

…, siedziba..., pomieszczenia nr…), 

6) organizuje pracę personelu z zachowaniem ciągłej i długotrwałej pracy oddziału wg opracowanego grafiku pracy, 

7) wyznacza i organizuje na miejscu zdarzenia, miejsce do kontaktów z mediami – jednak pod warunkiem, że ze względów bezpieczeństwa jest to możliwe;  

8) powołuje, jeżeli jest taka potrzeba, Kryzysowy Zespół Prasowy (KZP) lub, jeżeli KZP został powołany przez rzecznika prasowego podmiotu wiodącego, bierze 

udział w jego pracach;  

9) zapewnia dostęp do poniższych wcześniej przygotowanych aktualnych wykazów znajdujących się w zasobach Naczelnika Wydziału Promocji i Rozwoju, ze 

względu na ochronę danych osobowych, niedostępnych dla osób trzecich: 

➢ aktualnych danych kontaktowych mediów współpracujących – imię i nazwisko, nazwa, telefon, e-mail, 

➢ aktualnych danych kontaktowych rzeczników prasowych (osób odpowiedzialnych za komunikację społeczną) podmiotów zaangażowanych w działania – 

imię i nazwisko, nazwa, telefon, e-mail, strona internetowa, media społecznościowe, 

➢ list ekspertów właściwych do rodzaju zagrożenia (wykaz ekspertów z podziałem na tych, którzy zapewnią tylko wsparcie merytoryczne i tych, którzy będą 

mogli udzielić wypowiedzi mediom – ich dane kontaktowe – oczywiście po wcześniejszym uzyskaniu zgody ekspertów) 

➢ a także do projektów komunikatów (informacji prasowych), proponowanych rozwiązań danego kryzysu. 

b) Siły i środki własne: 

➢ siły: 

− Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju; 

− pracownicy Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego (GCZK) oraz osoby wytypowane do wsparcia działań GCZK w sytuacjach kryzysowych  

− siły do zabezpieczenia logistycznego i informatycznego uczestników systemu – pracownicy etatowi wydziału organizacyjno -prawnego, 

➢ środki – komputery, telefony, fax itp.  

c) Koncentracja personelu i sprzętu: miejsce pracy Naczelnika Wydziału Promocji i Rozwoju i GCZK. 

d) Odpowiedzialny za zabezpieczenie środków do pracy oddziału: sprzęt informatyczny, środki eksploatacyjne itp.: Sekretarza Gminy. 

e) Odpowiedzialny za zabezpieczenie logistyczne pracy oddziału, w tym zapewnienie miejsca odpoczynku i wyżywienia oraz transport do Mobilnego Punktu 

Prasowego, jeżeli takie zostanie utworzone: Sekretarz Gminy. 

f) Miejsce konferencji prasowych: Sala narad Urzędu Miejskiego w Namysłowie lub inne miejsce wskazane przez Naczelnika Wydziału Promocji i Rozwoju..  

g) Odpowiedzialny za logistyczne przygotowanie miejsc planowanych konferencji prasowych: Sekretarz Gminy. 

B. Organizacja kierowania/dowodzenia 

a) Naczelnik Wydziału Naczelnik Promocji i Rozwoju koordynuje politykę informacyjną i kieruje wykonaniem zadania. Decyduje o podjęciu określonych działań, w tym 

o rodzaju stosowanych narzędzi komunikacji społecznej, rekomenduje rozwiązania Burmistrzowi Namysłowa. 

b) Rzecznik podmiotu wiodącego (dla danego rodzaju zagrożenia zgodnie z Siatką Bezpieczeństwa) informuje media o działaniach związanych z sytuacją. 

c) Powołanie Kryzysowego Zespołu Prasowego (o ile jest taka potrzeba): 

Zadania: 

➢ ustalanie przesłań i przekazów, wybór ekspertów, którzy będą wypowiadali się dla mediów;  

➢ ustalanie sposobu prowadzenia polityki informacyjnej,  

➢ bieżąca wymiana informacji,  

➢ monitorowanie mediów. 

Skład: 

➢ Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju,  
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➢ rzecznik prasowy podmiotu wiodącego, 

➢ rzecznicy podmiotów współpracujących,  

➢ eksperci,  

d) Miejsce pracy: Urząd Miejski w Namysłowie lub inne wskazane przez Naczelnika Wydziału Promocji i Rozwoju miejsce. 

e) Informacje na potrzeby wykonania zadania są przekazywane: osobiście (ustnie), na piśmie, telefonicznie (wykaz telefonów zainteresowanych), e-mail (wykaz  

e-mail), w inny ustalony sposób 

C. Przedsięwzięcia reagowania 

a) Uporządkowany katalog głównych przedsięwzięć: 

➢ poinformowanie opinii publicznej, w tym poprzez media, o zaistniałej sytuacji, 

➢ regularne informowanie opinii publicznej o sytuacji, jeżeli jest taka możliwość najlepiej o ściśle określonych i wcześniej zapowiedzianych porach.  

Częstotliwość komunikatów należy dostosować do sytuacji. Jeżeli starostwo posiada konta w mediach społecznościowych, należy prowadzić ich bieżącą obsługę 

I najlepiej w systemie dwudziestoczterogodzinnym, również za ich pośrednictwem przekazywać informacje, 

➢ udział przedstawicieli zaangażowanych podmiotów lub ekspertów, w zależności od omawianej problematyki, w konferencjach prasowych; 

➢ zorganizowanie Mobilnego Punktu Informacyjnego (jeżeli wymaga tego sytuacja) – do obsługi mediów w bezpośrednim rejonie zdarzenia (pod warunkiem 

zapewnienia bezpieczeństwa dziennikarzom i nie utrudnienia prowadzonych działań), 

➢ udział Naczelnika Wydziału Promocji i Rozwoju (rzecznika prasowego podmiotu wiodącego) w posiedzeniach Gminnago Zespołu Zarządzania Kryzysowego 

(sztabu podmiotu kierującego działaniami). Jest to warunek konieczny. Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju musi mieć stały dostęp do informacji i znać 

decyzje podejmowane przez kierownictwo, aby skutecznie komunikować na temat zdarzenia/koordynować politykę informacyjną 

b) Kierowanie czynnościami – we wszystkich rodzajach ww. przedsięwzięć decyzję podejmuje Burmistrz Namysłowa, po konsultacjach z przedstawicielami stosownych 

podmiotów. 

c) Dokumentowanie czynności – Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju. 

d) Współdziałanie odbywa się w relacjach: 

➢ Burmistrz Namysłowa – Naczelnik WSO – wybranie podmiotów do systemu komunikacji społecznej; 

➢ Burmistrz Namysłowa – Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju – sprecyzowanie sposobów komunikowania się bezpośredniego; 

➢ Burmistrz Namysłowa – Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego – wskazanie rodzajów środków masowego przekazu, uruchomienie urządzeń nagłaśniających, 

sterowanie syrenami alarmowymi.  

e) Przyjęte procedury komunikacji społecznej – według niniejszego modułu zadaniowego. 

f) Monitorowanie realizacji zadań – NIE DOTYCZY. 

g) Inne informacje: ww. załączniki (wykazy danych teleadresowych i kontaktowych) – ze względu na konieczność ochrony danych osobowych, znajdują się w zasobach 

Naczelnika Wydziału Promocji i Rozwoju, bez możliwości dostępu osób trzecich. 

1. Ustalenie zasad wymiany informacji pomiędzy GCZK a Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju 

Działanie Kieruje działaniem 
Wykonawca/ 

dokumentujący 

Obieg informacji pomiędzy uczestnikami 
zadania (zew. i wew.) 

GCZK niezwłocznie informuje Naczelnika Wydziału Promocji i Rozwoju o zdarzeniach na 
terenie gminy. Informacje przekazywane są za pomocą SMS-a. Jeżeli sytuacja tego 
wymaga, informacja jest przekazywana telefoniczne – chodzi o skuteczne przekazanie 
informacji. GCZK musi mieć pewność, że rzecznik zapoznał się z informacją 

Inspektor dsZKiSO GCZK 
Zgodnie z Regulaminem Gminnego Centrum 

Zarządzania Kryzysowego 
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Wyznaczeni pracownicy Urzędu Miejskiego w Namysłowie monitorują media (m.in. tv, 
radio, strony internetowe, media społecznościowe), jeśli zachodzi taka potrzeba – 
całodobowo, i przekazują informacje wcześniej ustalonym adresatom. Jeśli całodobowy 
monitoring jest niezbędny, w przypadku braków kadrowych w celu realizacji zadania 
burmistrz zapewnia wsparcie 

Naczelnik Wydziału 
Promocji i Rozwoju 

Pracownik Wydziału 
Promocji i Rozwoju 

Zgodnie z zasadami przyjętymi przez 
Naczelnika Wydziału Promocji i Rozwoju 

Jeżeli służby dyżurne instytucji poziomu centralnego zgłosiły GCZK zapotrzebowanie na 
określoną informację, GCZK informuje o tym fakcie Naczelnika Wydziału Promocji  
i Rozwoju (pomoże to przegotować się na ewentualne oczekiwania komunikacyjne 
instytucji wiodącej poziomu centralnego) 

Inspektor dsZKiSO GCZK 
Obieg informacji w nw. relacji: 

służby dyżurne poziomu centralnego – GCZK – 
Naczelnik Wydziału Promocji I Rozwoju 

Ustalenie alternatywnej komunikacji na wypadek, gdyby telefony komórkowe nie działały Inspektor dsZKiSO GCZK 
Siły i środki Państwowej Straży Pożarnej, 

Policji oraz Urzędu Miejskiego 

2. Ustalenie ekspertów, którzy w sytuacji kryzysowej mogliby udzielić Naczelnikowi Wydziału Promocji i Rozwoju wsparcia lub udzielić, eksperckiej wypowiedzi 
mediom 

Działanie Kieruje działaniem 
Wykonawca/ 

dokumentujący 

Obieg informacji pomiędzy uczestnikami 
zadania (zew. i wew.) 

Wytypowanie, z wcześniej przygotowanego zestawienia, ekspertów, którzy będą 
merytorycznie wspierali działania Naczelnika Wydziału Promocji i Rozwoju. 

Inspektor dsZKiSO GCZK 
Zgodnie z Regulaminem Gminnego Centrum 

Zarządzania Kryzysowego 

Ustalenie, którzy z ekspertów będą jedynie wsparciem merytorycznym, a którzy będą 
również wypowiadali się dla mediów 

Naczelnik Wydziału 
Promocji i Rozwoju 

Pracownik Wydziału 
Promocji i Rozwoju 

Zgodnie z zasadami przyjętymi przez 
Naczelnika Wydziału Promocji i Rozwoju 

Dodanie ekspertów do listy dystrybucyjnej CZK, aby oni również posiadali bieżące 
informacje nt. rozwoju sytuacji 

Inspektor dsZKiSO GCZK 
Obieg informacji w nw. relacji: 

służby dyżurne poziomu centralnego – GCZK – 
Naczelnik Wydziału Promocji I Rozwoju 

Zaangażowanie ekspertów do działań związanych z merytorycznym przygotowaniem do 
udzielenia wypowiedzi mediom (Burmistrz Namysłowa, Naczelnik Wydziału Promocji  
i Rozwoju). 

Inspektor dsZKiSO GCZK 
Siły i środki Państwowej Straży Pożarnej, 

Policji oraz Urzędu Miejskiego 

3. Monitoring mediów w kryzysie ze zwróceniem szczególnej uwagi na informacje nieprawdziwe, wprowadzające w błąd opinię społeczną lub wpływające 
negatywnie na wizerunek instytucji 

Działanie Kieruje działaniem 
Wykonawca/ 

dokumentujący 

Obieg informacji pomiędzy uczestnikami 
zadania (zew. i wew.) 

Bieżący monitoring mediów (tradycyjnych, stacji radiowych i telewizyjnych, Internetu, 
mediów społecznościowych) 

Naczelnik Wydziału 
Promocji i Rozwoju 

Pracownik Wydziału 
Promocji i Rozwoju 

Zgodnie z przyjętymi zasadami 

Monitorowanie mediów poza godzinami pracy urzędu (jest to niezbędne w kryzysie) – 
wyznaczeni pracownicy, jeżeli zapadła decyzja o wydłużeniu godzin pracy, (w przypadku 
braków kadrowych niezbędne wsparcie ze strony kierownictwa urzędu) 

Naczelnik Wydziału 
Promocji i Rozwoju 

Pracownik Wydziału 
Promocji i Rozwoju 

Zgodnie z przyjętymi zasadami 

Przygotowywanie cyklicznych raportów z przeglądów mediów i przekazywanie ich 
wcześniej ustalonym adresatom 

Naczelnik Wydziału 
Promocji i Rozwoju 

Pracownik Wydziału 
Promocji i Rozwoju 

Zgodnie z przyjętymi zasadami 

Bieżące informowanie Burmistrza Namysłowa o rozwoju sytuacji – przez pryzmat mediów 
Naczelnik Wydziału 
Promocji i Rozwoju 

Pracownik Wydziału 
Promocji i Rozwoju 

Zgodnie z przyjętymi zasadami 

Weryfikowanie, jeżeli zachodzi taka potrzeba (konsultacje z ekspertami) informacji pod 
względem merytorycznym 

Naczelnik Wydziału 
Promocji i Rozwoju 

Pracownik Wydziału 
Promocji i Rozwoju 

Zgodnie z przyjętymi zasadami 

Zwracanie szczególnej uwagi na informacje nieprawdziwe (dezinformacje), podejmowanie 
natychmiastowych działań w celu ich sprostowania (w przypadku, gdy działania 

Naczelnik Wydziału 
Promocji i Rozwoju 

Pracownik Wydziału 
Promocji i Rozwoju 

Podjęcie działań w zależności od sytuacji oraz 
zasięgu informacji nieprawdziwych 
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dezinformacyjne nie dotyczą Urzędu Miejskiego w Namysłowie lecz każdej innej instytucji 
zaangażowanej w kryzys, należy niezwłocznie ustalić zasady działania, w ramach 
koordynacji polityki informacyjnej) 

Archiwizowanie zebranych informacji 
Naczelnik Wydziału 
Promocji i Rozwoju 

Pracownik Wydziału 
Promocji i Rozwoju 

Nie dotyczy 

 

4. Bieżąca obsługa mediów społecznościowych 

Działanie Kieruje działaniem 
Wykonawca/ 

dokumentujący 

Obieg informacji pomiędzy uczestnikami 
zadania (zew. i wew.) 

Monitoring mediów społecznościowych 
Naczelnik Wydziału 
Promocji i Rozwoju 

Pracownik Wydziału 
Promocji i Rozwoju 

Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju   
 – wyznaczony pracownik urzędu 

Analizowanie treści oraz zapotrzebowania na informacje 
Naczelnik Wydziału 
Promocji i Rozwoju 

Pracownik Wydziału 
Promocji i Rozwoju 

Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju   

– wyznaczony pracownik urzędu 

5. Analiza sytuacji pod kątem możliwości jej rozwoju oraz dobór adekwatnych narzędzi komunikacji (konferencja prasowa, komunikat, briefing, itp. 
– dobór narzędzi powinien być uzależniony od sytuacji) 

Działanie Kieruje działaniem 
Wykonawca/ 

dokumentujący 

Obieg informacji pomiędzy uczestnikami 
zadania (zew. i wew.) 

Analiza informacji medialnych pod kątem potencjalnego rozwoju kryzysu 
Naczelnik Wydziału 
Promocji i Rozwoju 

Pracownik Wydziału 
Promocji i Rozwoju 

Nie dotyczy 

Zebranie i analiza zapotrzebowania mediów na informację 
Naczelnik Wydziału 
Promocji i Rozwoju 

Pracownik Wydziału 
Promocji i Rozwoju 

Nie dotyczy 

Weryfikowanie (konsultacje z ekspertami) informacji pod względem merytorycznym 
Naczelnik Wydziału 
Promocji i Rozwoju 

Pracownik Wydziału 
Promocji i Rozwoju 

Zgodnie z przyjętymi zasadami 

Wybór odpowiednich narzędzi komunikacji społecznej: 

• komunikat prasowy; 

• komunikat na stronę internetową; 

• komunikaty na portalach społecznościowych (jeżeli urząd takie posiada); 

• konferencja prasowa; 

• briefing.  
Uwaga: wybór narzędzi komunikacji wiąże się w wykonaniem czynności, które często 
wymagają współpracy z osobami spoza wydziału, dlatego warto przygotować tzw. listy 
kontrolne opisujące wszystkie czynności wymagane przy wykorzystaniu każdego z nich 
(wraz z nazwiskami i kontaktami do nich) 

Naczelnik Wydziału 
Promocji i Rozwoju 

Pracownik Wydziału 
Promocji i Rozwoju 

Zgodnie z przyjętymi zasadami 

6. Rekomendowanie rozwiązań, w kontekście komunikacji społecznej Burmistrzowi Namysłowa oraz osobom odpowiedzialnym w imieniu 
Burmistrza Namysłowa za koordynację działań w sytuacji kryzysowej 

Działanie Kieruje działaniem 
Wykonawca/ 

dokumentujący 

Obieg informacji pomiędzy uczestnikami 
zadania (zew. i wew.) 

Analiza informacji medialnych pod kątem potencjalnego rozwoju kryzysu 
Naczelnik Wydziału 
Promocji i Rozwoju 

Pracownik Wydziału 
Promocji i Rozwoju 

Zgodnie z przyjętymi zasadami 

Zebranie i analiza zapotrzebowania mediów na informację 
Naczelnik Wydziału 
Promocji i Rozwoju 

Pracownik Wydziału 
Promocji i Rozwoju 

Nie dotyczy 
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Rekomendowanie Burmistrzowi Namysłowa ub osobom z kierownictwa Urzędu działań w 
obszarze komunikacji społecznej 

Naczelnik Wydziału 
Promocji i Rozwoju 

Rzecznik Prasowy 
Wojewody 
Opolskiego 

Zgodnie z przyjętymi zasadami 

Weryfikowanie (konsultacje z ekspertami) informacji pod względem merytorycznym 
Naczelnik Wydziału 
Promocji i Rozwoju 

Naczelnik 
Wydziału Promocji 

i Rozwoju 

Zgodnie z przyjętymi zasadami 

Przygotowanie Burmistrzowi Namysłowa i kierownictwa Urzędu do komunikacji ze 
społeczeństwem poprzez media: 

• przygotowanie potencjalnych pytań, które mogą paść ze strony mediów; 
• przygotowanie propozycji odpowiedzi; 
• przećwiczenie z Burmistrzem Namysłowa/kierownictwem Urzędu wystąpienia (np. 

symulowana konferencja prasowa) 

Naczelnik Wydziału 
Promocji i Rozwoju 

Rzecznik Prasowy 
Wojewody 
Opolskiego 

Zgodnie z przyjętymi zasadami 

7. Rekomendowanie rozwiązań, w kontekście komunikacji społecznej Burmistrzowi Namysłowa oraz osobom odpowiedzialnym w imieniu 
Burmistrza Namysłowa za koordynację działań w sytuacji kryzysowej 

Działanie Kieruje działaniem 
Wykonawca/ 

dokumentujący 

Obieg informacji pomiędzy uczestnikami 
zadania (zew. i wew.) 

Zebranie zapotrzebowania na informację ze strony mediów 
Naczelnik Wydziału 
Promocji i Rozwoju 

Pracownik Wydziału 
Promocji i Rozwoju 

Zgodnie z przyjętymi zasadami 

Ustalenie, czy wypowiadał będzie się tylko Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju, czy 
wymagana jest komunikacja na poziomie ekspertów lub Burmistrza Namysłowa 

Naczelnik Wydziału 
Promocji i Rozwoju 

Pracownik Wydziału 
Promocji i Rozwoju 

Nie dotyczy 

Ustalenie zakresu przekazywanych informacji oraz przesłań i przekazów 
Naczelnik Wydziału 
Promocji i Rozwoju 

Pracownik Wydziału 
Promocji i Rozwoju 

Nie dotyczy 

Przygotowanie Burmistrza Namysłowa, ekspertów do wypowiedzi dla mediów 
Naczelnik Wydziału 
Promocji i Rozwoju 

Pracownik Wydziału 
Promocji i Rozwoju  

Zgodnie z przyjętymi zasadami 

Ustalenie i bieżący dobór narzędzi komunikacji społecznej, aktywny do przebiegu kryzysu 
(np. komunikat prasowy, konferencja, briefing itp.) 

Naczelnik Wydziału 
Promocji i Rozwoju 

Pracownik Wydziału 
Promocji i Rozwoju 

Nie dotyczy 

Ustalenie osób odpowiedzialnych za fizyczną realizację narzędzi komunikacji (wysłanie 
komunikatu, umieszczenie komunikatu na stronie internetowej, zorganizowanie konferencji 
prasowej itd.) 

Naczelnik Wydziału 
Promocji i Rozwoju 

Pracownik Wydziału 
Promocji i Rozwoju 

Zgodnie z przyjętymi zasadami 

Monitorowanie mediów (w celu uzyskania tzw. informacji zwrotnej) po przeprowadzeniu 
konferencji prasowej, udzielonym wywiadzie itd. itp. 

Naczelnik Wydziału 
Promocji i Rozwoju 

Pracownik Wydziału 
Promocji i Rozwoju 

Nie dotyczy 

Bezwzględne zapewnienie całodobowego kontaktu z mediami – wyznaczenie zastępcy 
rzecznika prasowego (szczególnie ważne w przypadku długotrwałego kryzysu lub kryzysu, 
gdzie jest wielu poszkodowanych i są ofiary śmiertelne) 

Burmistrz Namysłowa 
oraz Naczelnik Wydziału 

Promocji i Rozwoju 

Zgodnie  
z ustaleniami 

Zgodnie z przyjętymi zasadami 

Zapewnienie kontaktu dla dziennikarzy anglojęzycznych 
Naczelnik Wydziału 
Promocji i Rozwoju 

Pracownik Wydziału 
Promocji i Rozwoju 

Zgodnie z przyjętymi zasadami 

8. Bieżąca obsługa mediów społecznościowych 

Działanie Kieruje działaniem 
Wykonawca/ 

dokumentujący 

Obieg informacji pomiędzy uczestnikami 
zadania (zew. i wew.) 

Ustalenie i przygotowanie miejsca spotkań Zespołu 
Naczelnik Wydziału 
Promocji i Rozwoju 

Pracownik Wydziału 
Promocji i Rozwoju 

Zgodnie z przyjętymi zasadami 
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Ustalenie zasad działania Zespołu.  

Zespół wspólnie ustala przekazy, osoby komunikujące, częstotliwość przekazów, narzędzia 
komunikacji itd. 

W przypadku braku jednolitego stanowiska, głos decydujący ma Naczelnik Wydziału 
Promocji i Rozwoju jako rzecznik organu właściwego do sytuacji kryzysowej, w tym 
przypadku rzecznik prasowy Burmistrza Namysłowa jako koordynator polityki 
informacyjnej na poziomie powiatu 

Naczelnik Wydziału 
Promocji i Rozwoju 

Pracownik Wydziału 
Promocji i Rozwoju 

Zgodnie z przyjętymi ustaleniami 

Ustalenie zasad wzajemnego informowania się oraz komunikacji alternatywnej 
Pracownik Wydziału 
Promocji i Rozwoju 

Pracownik Wydziału 
Kultury i Sportu, 

Zgodnie z przyjętymi ustaleniami 

9. Zorganizowanie na miejscu zdarzenia Mobilnego Punktu Informacyjnego (MPI)  

Uwaga: Aby uruchomić Mobilne Punkt Informacyjny wymagane jest wcześniejsze przygotowanie odpowiednich procedur i zabezpieczenie sprzętu 

Działanie Kieruje działaniem 
Wykonawca/ 

dokumentujący 

Obieg informacji pomiędzy uczestnikami 
zadania (zew. i wew.) 

Wyznaczenie miejsca dla funkcjonowania MPI 
Naczelnik Wydziału 
Promocji i Rozwoju 

Naczelnik Wydziału 
Kultury i Sportu 

Zgodnie z ustaleniami  

Przygotowanie i zamontowanie sprzętu niezbędnego do pracy (komputery, drukarki, 
dostęp do Internetu itp.) 

Naczelnik Wydziału 
Promocji i Rozwoju 

Pracownik Wydziału 
Organizacyjnego 

Obieg informacji w relacji: Rzecznik Prasowy – 
Dyrektor BOU – Kierownik Oddziału IiR  

Wyznaczenie i przygotowanie miejsca spotkań z mediami: 
– mikrofony, ścianka do wystąpień, kostka dziennikarska, itp. 

Naczelnik Wydziału 
Promocji i Rozwoju 

Pracownik Wydziału 
Promocji i Rozwoju 

Obieg informacji w relacji: Rzecznik Prasowy – 
Dyrektor BOU – Kierownik Oddziału IiR  

Zabezpieczenie logistyczne (np. materiały biurowo-kancelaryjne, napoje, żywność) 
Naczelnik Wydziału 
Promocji i Rozwoju 

Sekretarz Gminy 
Obieg informacji w relacji: Rzecznik Prasowy – 
Dyrektor BOU 

Zapewnienie opieki nad pracującymi w MPI dziennikarzami 
Naczelnik Wydziału 
Promocji i Rozwoju 

Sekretarz Gminy 
Obieg informacji w relacji: Rzecznik Prasowy – 
Dyrektor BOU – Dyrektor WBiZK 

10. Wyznaczenie na miejscu zdarzenia miejsca do kontaktów z mediami (jeżeli jest taka możliwość) 

Działanie Kieruje działaniem 
Wykonawca/ 

dokumentujący 

Obieg informacji pomiędzy uczestnikami 
zadania (zew. i wew.) 

Ocena miejsca zdarzenia pod kątem wyznaczenia bezpiecznego miejsca dla dziennikarzy 
Naczelnik Wydziału 
Promocji i Rozwoju 

Pracownik Wydziału 
Promocji i Rozwoju 

Zgodnie z ustaleniami 

Zabezpieczenie miejsca do kontaktów z mediami, aby dziennikarze, ze względów na swoje 
bezpieczeństwo, nie mogli poruszać się po miejscu zdarzenia 

Kierujący działaniami 
ratowniczymi 

Pracownik Wydziału 
Organizacyjnego 

Zgodnie z przyjętymi procedurami 

Wyznaczenie osób, które na miejscu byłyby do dyspozycji mediów (nie chodzi  
o wypowiedzi dla mediów, tylko o pomoc techniczną/logistyczną) 

Naczelnik Wydziału 
Promocji i Rozwoju 
w porozumieniu z 

Naczelnikiem WSO 

Pracownik Wydziału 
Promocji i Rozwoju 

Zgodnie z przyjętymi procedurami 

11. Koordynacja polityki informacyjnej w kryzysie. Uzgadnianie, jeżeli istnieje taka konieczność, przesłania i przekazów z rzecznikiem prasowym 
podmiotu wiodącego na poziomie centralnym 

Działanie Kieruje działaniem 
Wykonawca/ 

dokumentujący 

Obieg informacji pomiędzy uczestnikami 
zadania (zew. i wew.) 

Nawiązanie kontaktu z rzecznikiem prasowym instytucji wiodącej, ustalenie zasad 
komunikowania 

Naczelnik Wydziału 
Promocji i Rozwoju 

Pracownik Wydziału 
Promocji i Rozwoju 

Zgodnie z przyjętymi zasadami 

Jeżeli jest taka konieczność, powołanie kryzysowego zespołu prasowego 
Naczelnik Wydziału 
Promocji i Rozwoju 

Pracownik Wydziału 
Promocji i Rozwoju 

Zgodnie z przyjętymi zasadami 
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Ustalenie przesłań i przekazów 
Naczelnik Wydziału 
Promocji i Rozwoju 

Pracownik Wydziału 
Promocji i Rozwoju 

Zgodnie z przyjętymi zasadami 

Ustalenie zasad wzajemnego informowania się w przypadku wystąpienia działań 
dezinformacyjnych, dotyczących uczestników procesu zarządzania kryzysem 

Uwaga: Naczelnik WPromocji i Rozwoju musi być bezwzględnie informowany o wszystkich 
działaniach dezinformacyjnych podejmowanych w stosunku instytucji zaangażowanych  
w rozwiązywanie kryzysu. 

Naczelnik Wydziału 
Promocji i Rozwoju 

Pracownik Wydziału 
Promocji i Rozwoju 

Zgodnie z ustalonymi zasadami 

W przypadku działań dezinformacyjnych, nawiązanie kontaktu z rzecznikiem prasowym danej 
instytucji na poziomie centralnym. 

Ustalenie innej strategii działania (jeżeli sytuacja wymaga zaangażowania poziomu centralnego) 

Naczelnik Wydziału 
Promocji i Rozwoju 

Pracownik Wydziału 
Promocji i Rozwoju 

Zgodnie z przyjętymi zasadami 

Monitorowanie polityki informacyjnej prowadzonej przez instytucje zaangażowane  
w rozwiazywanie sytuacji kryzysowej 

Naczelnik Wydziału 
Promocji i Rozwoju 

Pracownik Wydziału 
Promocji i Rozwoju 

Zgodnie z przyjętymi zasadami 

Wspieranie rzeczników prasowych podmiotów zaangażowanych w komunikację społeczną 
Naczelnik Wydziału 
Promocji i Rozwoju 

Pracownik Wydziału 
Promocji i Rozwoju 

Zgodnie z przyjętymi zasadami 

Jeżeli jest taka konieczność, przejęcie prowadzenia komunikacji społecznej 
Naczelnik Wydziału 
Promocji i Rozwoju 

Pracownik Wydziału 
Promocji i Rozwoju 

Zgodnie z przyjętymi zasadami 

Ustalenie alternatywnych kanałów komunikacji pomiędzy rzecznikami prasowymi podmiotów 
zaangażowanych (telefony dostępne publicznie mogą być oblegane przez media) 

Naczelnik Wydziału 
Promocji i Rozwoju 

Pracownik Wydziału 
Promocji i Rozwoju 

Do ustalenia 

12. Informowanie o sytuacji Centrum Informacyjnego Rządu oraz Rządowego Centrum Bezpieczeństwa 

Działanie Kieruje działaniem 
Wykonawca/ 

dokumentujący 

Obieg informacji pomiędzy uczestnikami 
zadania (zew. i wew.) 

Przekazanie Wydziałowi Polityki Informacyjnej RCB informacji o sytuacji kryzysowej 
Inspektor ds. zarządzania 

kryzysowego i spraw 
obronnych 

Pracownik Wydziału 
Organizacyjnego 

Zgodnie z przyjętymi ustaleniami 

Przekazanie Centrum Informacyjnemu Rządu informacji o sytuacji kryzysowej 
Inspektor ds. zarządzania 

kryzysowego i spraw 
obronnych  

Pracownik Wydziału 
Organizacyjnego 

Zgodnie z przyjętymi ustaleniami 

Ustalenie zasad wymiany informacji 
Inspektor ds. zarządzania 

kryzysowego i spraw 
obronnych  

Pracownik Wydziału 
Organizacyjnego 

Zgodnie z przyjętymi ustaleniami 

V. WSPARCIE ZE STRONY INNYCH INSTYTUCJI 

NIE DOTYCZY. 

VI. BUDŻET ZADANIA 

Budżet Gminy Namysłów  

VII. PODSTAWY PRAWNE DZIAŁAArt. 19 i 20 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym. 

✓ Art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 8 ust. 1, art. 11 28 ustawy z dnia ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. 

✓ Art. 2a ust.1, art. 13 pkt 2 i10  29 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. 

✓ Art. 34 70 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe. 

Podpisy: 

Podpisy uczestników modułu zadaniowego znajdują się w ARKUSZU UZGODNIEŃ 
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MODUŁ ZADANIOWY 3. MZ I.7 

OPRACOWAŁ – 

BURMISTRZ NAMYSŁOWA 

2020 

Treść zadania  Zorganizowanie systemu informowania o ofiarach sytuacji kryzysowej 

Wykonawca 
zadania 

BURMISTRZ NAMYSŁOWA 

Uczestnicy 
1. Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich. 
2. Naczelnik Wydziału Edukacji, Sportu i Zdrowia. 
3. Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju. 

I. CEL ZADANIA 
Określenie sposobu przekazywania informacji dla ludności w sytuacjach kryzysowych, przede wszystkim o osobach rannych i poszkodowanych, oraz zdarzeniach ze 
skutkiem śmiertelnym wśród ludności.  

EFEKT – zapewnienie skutecznego sposobu informowania ludności, a tym samym skrócenia czasu informowania mieszkańców gminy Namysłów o skutkach zdarzeń 

nadzwyczajnych i zmniejszenia negatywnych postaw społecznych 

II. WARUNKI OPERACYJNE REALIZACJI ZADANIA 

1. Presja czasu. 

2. Możliwość niekorzystnego rozwoju sytuacji. 

3. Możliwość niepoprawnego funkcjonowania zaplanowanego modelu prowadzenia działań. 

4. Brak zasilania w energię elektryczną. 

5. Brak łączności telefonicznej i utrudniona łączność radiowa – utrudnienia w obiegu informacji. 

6. Absencja pracowników. 

7. Atmosfera niepokoju, niepewności, strach personelu i ludności  

III. PRZEDSIĘWZIĘCIA DO WYKONANIA W RAMACH ZADANIA 

1. Przyjęcie, weryfikacja, przygotowanie informacji. 

2. Zorganizowanie punktu informacyjnego dla ludności. 

3. Informowanie ludności o ofiarach sytuacji kryzysowej poprzez: 

1) konferencje prasowe Burmistrza Namysłowa lub na jego polecenie organów służb, inspekcji, straży, 

2) konferencje prasowe rzeczników prasowych służb, inspekcji, straży w zakresie uzgodnionym z Naczelnikiem Wydziału Promocji I Rozwoju, 

3) bezpośrednie przekazywanie informacji do mediów, 

4) umieszczanie informacji na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Namysłowie,  

5) punkt informacyjny dla ludności. 

4. Nadzorowanie pracy punktu informacyjnego. 

5. Zorganizowanie oddzielnego punktu informacyjnego dla cudzoziemców 
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IV. KONCEPCJA DZIAŁANIA 

A. Tryb uruchamiania zasobów 

a) Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego GCZK), zapewnia – zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym – przepływ informacji na potrzeby zarządzania 

kryzysowego, w tym informacji o ofiarach sytuacji kryzysowej, a tym samym działa w trybie natychmiastowym. 

Punkt informacyjny, konferencje prasowe organizowane są stosownie do rodzaju zagrożenia i jego zasięgu, a jego tryb uruchomienia zależy od decyzji Burmistrza 

Namysłowa. 

Umieszczanie informacji na stronach internetowych Urzędu Miejskieo w Namyłowie następuję na polecenie Inspektora ds. ZKiSO po konsultacji z Burmistrzem 

Namysłowa w trybie natychmiastowym (po otrzymaniu i uwiarygodnieniu informacji).  

Punkt informacyjny dla cudzoziemców uruchamiany jest na polecenie Sekretarza Gminy po konsultacji z Burmistrzem Namysłowa – w trybie natychmiastowym (po 

podjęciu decyzji). 

b) Siły i środki własne: 

➢ siły:  

‒ pracownicy Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz osoby wytypowane do wsparcia działań – zgodnie z Regulaminem Gminnego Centrum 

Zarządzania Kryzysowego, 

‒ Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju, 

‒ siły do zabezpieczenia informatycznego przedsięwzięć realizowanych przez ww. pracowników, 

➢ środki – komputery, telefony, fax. 

c) Koncentracja personelu i sprzętu: 

➢ GCZK, 

➢ Biuro Naczelnika Wydziału Promocji i Rozwoju. 

d) Inne informacje – w przypadku braku łączności lub utrudnień w łączności radiowej – do informowania będą siły i środki Państwowej Straży Pożarnej, Policji, 

samochód służbowy Urzędu Miejskiego w Namysłowie. 

B. Organizacja kierowania/dowodzenia 

Wymiana informacji pomiędzy poszczególnymi podmiotami – w poziomie i pionie – funkcjonuje zgodnie z przyjętymi zasadami, wynikającymi z przedmiotowych aktów 

normatywno-prawnych – odpowiedzialny Naczelnik WSO. 

Decyzje w kwestiach: sposobów przedstawienia informacji i jej zakresu oraz organizowania punktu informowania ludności podejmuje Burmistrza Namysłowa.  

Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju uzgadnia treść i zakres informacji z rzecznikami prasowymi służb, inspekcji i straży oraz przekazuje stosowne informacje 

bezpośrednio do mediów. 

Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju umieszczają stosowne informacje na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Namysłowie. 

Punkt informowania ludności oraz punkt informacyjny dla cudzoziemców organizuje Sekretarz Gminy. 

Miejsce pracy: pomieszczenia GCZK, Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju oraz rzeczników prasowych członków GZZK. 

Sposób wysłania dokumentów: zgodnie z przyjętymi zasadami i wg funkcjonujących systemów w poszczególnych zaangażowanych podmiotach. 

Dane teleadresowe zaangażowanych podmiotów: znajdują się w oddzielnym zbiorze GCZK, bez możliwości wglądu osób trzecich. 

C. Przedsięwzięcia reagowania 

a) Uporządkowany katalog głównych przedsięwzięć:  

PRZYJĘCIE, WERYFIKACJA I PRZYGOTOWANIE INFORMACJI  

➢ monitorowanie i analizowanie sytuacji, 

➢ przyjmowanie informacji w ramach przyjętych zasad w powiecie brzeskim, 
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➢ weryfikacja informacji o zdarzeniach i ofiarach sytuacji kryzysowej, 

➢ przygotowanie projektów komunikatów dla społeczeństwa w przedmiotowej sprawie, 

➢ zatwierdzenie treści ww. komunikatów. 

ZORGANIZOWANIE PUNKTU INFORMACYJNEGO DLA LUDNOŚCI 

➢ podjęcie decyzji o zorganizowaniu punktu informacyjnego dla ludności, 

➢ wyznaczenie kierownika punktu oraz osób do pracy zmianowej, 

➢ udzielenie instruktażu z zakresu i sposobie przekazywania informacji – po ich akceptacji przez Burmistrza Namysłowa, 

➢ nawiązanie współpracy Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju z zainteresowanymi podmiotami w poziomie i pionie. 

INFORMOWANIE LUDNOŚCI O OFIARACH SYTUACJI KRYZYSOWEJ 

➢ przygotowanie koncepcji realizacji zadania przez Naczelnik Wydziału Kultury i Sportu we współdziałaniu z Kierownikiem GCZK, 

➢ akceptacja przyjętych rozwiązań przez Burmistrza Namysłowa (lub osobę wyznaczoną), 

➢ informowanie ludności o ofiarach sytuacji kryzysowej poprzez: 

‒ konferencje prasowe Burmistrza Namysłowa lub na jego polecenie organów służb, inspekcji, straży, 

‒ konferencje prasowe rzeczników prasowych służb, inspekcji, straży w zakresie uzgodnionym z Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju, 

‒ bezpośrednie przekazywanie informacji do mediów przez Burmistrza Namysłowa lub Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju, 

‒ umieszczanie informacji na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Namysłowie,  

‒ za pośrednictwem punktu informacyjnego dla ludności. 

➢ przekazywanie stosownych komunikatów do organów administracji publicznej oraz miejskich/ gminnych centrów zarządzania kryzysowego. 

NADZOROWANIE PRACY PUNKTU INFORMACYJNEGO 

➢ prowadzenie kontroli punktu informacyjnego dla ludności przez Kierownika ZdsZKSWiO, 

➢ akceptacja przez Burmistrza Namysłowa rozwiązań proponowanych przez Naczelnika Wydziału Promocji i Rozwoju. 

ZORGANIZOWANIE ODDZIELNEGO PUNKTU INFORMACYJNEGO DLA CUDZOZIEMCÓW 

➢ podjęcie decyzji przez Burmistrza Namysłowa odnośnie zorganizowania punktu informacyjnego dla cudzoziemców, 

➢ zorganizowanie punktu, współdziałającego z Gminnym Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju, w którym pracę podejmą 

osoby ze znajomością języków obcych. 

ZAKOŃCZENIE INFORMOWANIA LUDNOŚCI 

➢ podjęcie decyzji przez Burmistrza Namysłowa o zakończeniu informowania ludności o ofiarach sytuacji kryzysowej, 

➢ rozwiązanie punktów informacyjnych zorganizowanych przez GCZK 

b) Kierowanie działaniami: 

➢ wiążące decyzje podejmuje Burmistrz Namysłowa, po konsultacjach z przedstawicielami stosownych podmiotów, 

➢ zorganizowanie pracy w punktach informacyjnych – Sekretarz Gminy, 

➢ przygotowanie konferencji i wystąpień Burmistrza Namysłowa – Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju. 

c) Dokumentowanie czynności – kierownik punktu informacyjnego dla cudzoziemców, Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju – zgodnie z kompetencyjnym zakresem 

odpowiedzialności. 

d) Współdziałanie odbywa się w relacjach: 

➢ Burmistrz Namysłowa – Sekretarza Gminy – zorganizowanie punktu informacyjnego dla ludności, 

➢ Burmistrz Namysłowa – Sekretarza Gminy – zorganizowanie punktu informacyjnego dla cudzoziemców,  

➢ Burmistrz Namysłowa – Naczelnik Wydziału Kultury i Sportu – sprecyzowanie sposobów komunikowania się bezpośredniego, 
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➢ Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju – rzecznicy prasowi zaangażowanych podmiotów – uzgadnianie treści przekazywanych informacji i komunikatów. 

e) Przyjęte procedury komunikacji społecznej – zgodnie z MZ.I.6  

➢ utworzenie w Urzędzie Miejskim punktu informacyjnego dla ludności oraz punktu informacyjnego dla cudzoziemców z zadaniem informowania o ofiarach sytuacji 

kryzysowej, 

➢ uruchomienie własnej służby prasowej przez Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju w celu przekazywania stosownych informacji oraz utrzymywania łączności 

ze społeczeństwem – m.in. poprzez organizowanie konferencji prasowych, briefingów prasowych itp., 

➢ współpraca GCZK z powiatowym i gminnymi centrami zarządzania kryzysowego odnośnie informowania ludności 

f) Monitorowanie realizacji zadań – na podstawie meldunków przesyłanych do GCZK, jeśli wybrane informacje dla ludności są emitowane poza Urzędem Miejskim  

w Namysłowie. 
 

V. WSPARCIE ZE STRONY INNYCH INSTYTUCJI 

NIE DOTYCZY 

VI. BUDŻET ZADANIA 

Budżet Gminy Namysłów 

VII. PODSTAWY PRAWNE DZIAŁAŃ 

1. Art. 20 ust. 1 30 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym. 

2. Art. 31, 6 ustawy z dnia 19 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. 
 

Podpisy: 
Podpisy uczestników modułu zadaniowego znajdują się w ARKUSZU UZGODNIEŃ  
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MODUŁ ZADANIOWY 4. MZ I.8 

OPRACOWAŁ – 

BURMISTRZ NAMYSŁOWA 

2020 

Treść zadania:  Zorganizowanie systemu wsparcia psychologicznego dla ofiar sytuacji kryzysowej 

Wykonawca zadania Burmistrz Namysłowa 

Uczestnicy 

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego (GZZK), w rozszerzonym składzie o: 
1) Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 
2) Kierownik Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego (WCZK), 
3) Kierownik Centrum Powiadamiania Ratunkowego (CPR). 

I. CEL ZADANIA 

Określenie zasad organizowania, prowadzenia i koordynacji wsparcia i pomocy psychologicznej dla osób poszkodowanych w wyniku powstałej sytuacji kryzysowej, ich bliskich, 

 a także członków służb ratowniczych. 

EFEKT –  zminimalizowanie zaburzeń lękowych, będących skutkami przeżyć traumatycznych mogących spowodować kryzys psychiczn 

II. WARUNKI OPERACYJNE REALIZACJI ZADANIA 

1. Chaos organizacyjny. 

2. Wystąpienie sytuacji wpływającej negatywnie na zdrowie uczestników sytuacji kryzysowych. 

3. Atmosfera niepokoju i niepewności. 

4. Bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. 

5. Możliwość wystąpienia zakłóceń publicznych i porządku publicznego 

III. PRZEDSIĘWZIĘCIA DO WYKONANIA W RAMACH ZADANIA 

1. Dysponowanie informacją o zdarzeniu. 

2. Organizacja interwencji. 

3. Refundacja kosztów związanych z udzielaniem wsparcia i pomocy psychologicznej 

IV. KONCEPCJA DZIAŁANIA 

A. Tryb uruchamiania zasobów 

a) Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego (GCZK), w trybie ciągłym pozyskuje informacji o zdarzeniach od: świadków zdarzeń, właściwych do miejsca zdarzenia 

KPP, KP PSP. 

Posiedzenie GZZK zwoływane jest w trybie nadzwyczajnym (natychmiastowym). 

b) Siły i środki własne: 

➢ siły: 

− członkowie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, inne osoby zaproszone przez przewodniczącego Zespołu,  

➢ środki – telefony stacjonarne i komórkowe (z komunikatorem SMS), komputery, sala konferencyjna starostwa, zapasowe miejsce pracy 

c) Koncentracja personelu i sprzętu: 

➢ miejsce pracy GZZK, PCZK,  

➢ miejsce zdarzenia – wytypowani psycholodzy,  

➢ specjalistyczne ośrodki – etatowi psycholodzy, 

➢ miejsca pracy grup psychologów dla prowadzących działania ratownicze określają specjalistyczne przepisy i procedury określonych podmiotów. 
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d) Inne informacje : 

Etapy wsparcia psychologicznego:  

➢ pomoc bezpośrednio po zaistnieniu zdarzenia: 

‒ osoby prowadzące działania ratownicze: ratownik medyczny, pielęgniarz, lekarz – udzielają pierwszego wsparcia emocjonalnego osobom wymagających 

hospitalizacji, 

‒ psycholodzy udzielają pomocy psychologicznej osobom lekko rannym lub bez urazów fizycznych, a ponadto identyfikują przedmiotowe bieżące potrzeby  

i zgłaszają je właściwym służbom oraz prowadzą obserwację zachowań, objawów oraz identyfikację osób wymagających pomocy psychologicznej; 

➢ pomoc po zakończeniu działań ratowniczych : 

‒ psycholodzy prowadzą obserwację zachowań, objawów oraz identyfikację osób hospitalizowanych wymagających pomocy psychologicznej, a także ich bliskich, 

‒ psycholodzy identyfikują bieżące potrzeby socjalno-bytowe i zgłaszają je właściwym organom, w tym m.in. możliwości uzyskania dalszej pomocy; 

➢ pomoc długoterminowa dla osób poszkodowanych: 

‒ psycholodzy i inne wyznaczone osoby informują o możliwych formach dalszej pomocy, 

‒ pracownicy specjalistycznych ośrodków (pomocy społecznej, interwencji kryzysowej itp.) monitorują potrzeby psychologiczne osób poszkodowanych,  

na podstawie imiennych wykazów; 

➢ pomoc dla świadków zdarzenia: 

‒ psycholodzy obserwują zachowania, objawy oraz identyfikują świadków zdarzenia, wymagających pomocy psychologicznej i dostarczają niezbędne informacje 

stosownym organom, w tym uzyskania dalszej pomocy psychologicznej, jak również prawnej i socjalnej 

B. Organizacja kierowania/dowodzenia 

Burmistrz jest odpowiedzialny za zorganizowanie systemu wsparcia i pomocy psychologicznej, w zależności od miejsca zdarzenia a zadania w tym zakresie 

znajdują odzwierciedlenie w gminnych planach zarządzania kryzysowego. 

Burmistrz Namysłowa przy pomocy GZZK koordynuje wsparciem i pomocą psychologiczną w przypadku zaistnienia zdarzenia nadzwyczajnego, a poprzez Inspektora ds. 

ZKiSO organizuje wymianę i dysponowanie informacjami o zdarzeniach.  

Burmistrz Namysłowa poprzez Inspektora ds ZKiSO przyjmuje informacje o sposobach realizowania przedmiotowego zadania przez psychologów. 

Miejsca pracy: pracownicy Urzędu Miejskiego w Namysłowie – pomieszczenia własne.  

Miejsca pracy psychologów – miejsce zdarzenia, specjalistyczne ośrodki, podmioty lecznicze. 

Dane kontaktowe psychologów znajdują się w zbiorach OPS w Namysłowie, itp.  

C. Przedsięwzięcia reagowania 

a) Uporządkowany katalog głównych przedsięwzięć: 

➢ dysponowanie informacją o zdarzeniu: 

‒ pozyskiwanie przez GCZK informacji o poszkodowanych, 

‒ przekazywanie przez KPP do GCZK danych o ofiarach zdarzeń, 

‒ przyjmowanie przez GCZK informacji z innych GCZK o ofiarach i poszkodowanych z innych gmin, 

❖ opracowują wykazy osób wymagających wsparcia psychologicznego (poszkodowani, ich bliscy, członkowie służb ratowniczych), 

❖ weryfikują konieczności kierowania psychologów do konkretnego poszkodowanego, 

❖ aktualizują wykazy psychologów do udzielenia ewentualnego wsparcia; 

➢ organizacja interwencji: 

‒ podział kompetencji w zakresie wsparcia psychologicznego: 

❖ udzielanie pomocy psychologicznej osobom poszkodowanym podczas zdarzenia, 
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❖ udzielanie pomocy psychologicznej osobom prowadzącym działania ratownicze, 

❖ udzielanie pomocy psychologicznej osobom bliskim poszkodowanych, 

‒ koordynowanie działań w zakresie udzielania pomocy psychologicznej na szczeblu gminnym; 

‒ koordynowanie działań pomocy psychologicznej mieszkańcom gminy, których bliscy uczestniczyli w zdarzeniu kryzysowym poza granicami kraju; 

➢ refundacja kosztów związanych z udzielaniem wsparcia i pomocy psychologicznej: 

‒ rozliczenie kosztów pracy psychologów wykonujących zadania wsparcia osób poszkodowanych na miejscu zdarzenia, 

‒ rozliczenie kosztów pracy psychologów będących na etatach specjalistycznych ośrodków (interwencji kryzysowej, pomocy społecznej itp.), 

b) Kierowanie działaniami: 

➢ Burmistrz na terenie administrowanym kieruje systemem wsparcia i pomocy psychologicznej, 

➢ na terenie gminy Burmistrz Namysłowa koordynuje działania związane z udzieleniem wsparcia i pomocy psychologicznej. 

c) Dokumentowanie czynności – na szczeblu gminnym: 

➢ GCZK w zakresie pozyskiwania i dysponowania informacjami o zdarzeniu, 

➢ Wydział Organizacyjny w zakresie posiedzeń GZZK, 

➢ Wydział Spraw Obywatelskich w zakresie aktualizacji dokumentów specjalistycznych. 

d) Współdziałanie odbywa się w relacjach:  

➢ Burmistrz Namysłowa – Inspektor ds. ZKiSO – w zakresie wymiany informacji o zdarzeniu, 

➢ Burmistrz Namysłowa – Kierownik Namysłowskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – w zakresie koordynowania pomocą psychologiczną w gminie. 

e) Przyjęte procedury komunikacji społecznej zgodnie z MZ I.6. 

f) Monitorowanie realizacji przedmiotowych zadań – na podstawie meldunków z miejsca zdarzenia i innych miejsc prowadzenia pomocy psychologicznej, 

wykorzystywanych także do prowadzenia bieżącej analizy, doskonalenia systemu wsparcia psychologicznego, w tym okresowej weryfikacji stosownych procedur  

i niniejszego modułu zadaniowego. 

V. WSPARCIE ZE STRONY INNYCH INSTYTUCJI 

Na podstawie porozumień zawartych pomiędzy organami jednostek samorządów terytorialnych, a specjalistycznymi podmiotami realizującymi usługi w zakresie pomocy 
psychologicznej. 

VI.BUDŻET ZADANIA 

1. Budżet Państwa – na podstawie MZ I.10. 

2. Środki własne jednostek samorządów terytorialnych – zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym. 

VI. PODSTAWY PRAWNE DZIAŁAŃ 

1. Art. 19 ust. 1 pkt 1,  33 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym. 

2. Art. 1 ust. 1, art. 4 ust. 1 34 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego. 

3. Art. 22 pkt 4 i 8 35 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

Podpisy: 

Podpisy uczestników modułu zadaniowego znajdują się w ARKUSZU UZGODNIEŃ  
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MODUŁ ZADANIOWY 5. MZ I.9 

OPRACOWAŁ – 

BURMISTRZ NAMYSŁOWA 

2020 

Treść zadania  
Wnioskowanie o użycie pododdziałów lub oddziałów Sił Zbrojnych (SZ) RP do wsparcia działań w sytuacji kryzysowej 
na terenie gminy Namysłów. 

Wykonawca zadania Burmistrz Namysłowa 

Uczestnicy 
1. Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich. 

2. Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Brzegu. 

I. CEL ZADANIA 

1. Określenie sposobu wnioskowania o wsparcie działań siłami i środkami wojska, a także ich odwołania. 

2. Uzgodnienie działań pomiędzy oddziałami i pododdziałami SZ a strukturami administracji publicznej. 

EFEKT – zapewnienie Burmistrzowi Namysłowa możliwości przeciwdziałania zagrożeniom i zminimalizowania ich skutków. 

II. WARUNKI OPERACYJNE REALIZACJI ZADANIA 

1. Nieadekwatność posiadanych sił i środków przez zaangażowane struktury administracji publicznej. 

2. Presja czasu. 

3. Bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi i ich mienia. 

III. PRZEDSIĘWZIĘCIA DO WYKONANIA W RAMACH ZADANIA 

1. Pozyskiwanie danych z jednostek samorządu terytorialnego o potrzebach wsparcia ich działań – Kierownik PCZK. 

2. Planowanie wsparcia działań oddziałami i pododdziałami SZ RP – na podstawie „Wykazu sił i środków wojska wydzielanych w przypadku wystąpienia sytuacji 

kryzysowych na terenie gminy Namysłów” – Naczelnik WSO. 

3. Przedstawienie wniosków i potrzeb wsparcia Burmistrzowi Namysłowa – Naczelnik WSO. 

4. Podjęcie decyzji o wystąpieniu z wnioskiem za pośrednictwem Starosty Namysłowskiego do Wojewody Opolskiego o wsparcie siłami i środkami wojska – Burmistrz 

Namysłowa. 

5. Przygotowanie i przesłanie wniosku do Wojewody Opolskiego oraz do wiadomości do Komendanta WKU w Brzegu –Naczelnik WSO. 

6. Koordynowanie udziału przydzielonych pododdziałów SZ odnośnie realizacji stosownych działań. Stawianie zadań, organizacja logistycznego zabezpieczenia działań – 

Burmistrz Namysłowa. 

7. Podjęcie decyzji o zakończeniu działania przez wydzielone pododdziały SZ i przesłanie do Wojewody Opolskiego stosownego wniosku – Burmistrz Namysłowa. 

IV. KONCEPCJA DZIAŁANIA 

A. Tryb uruchamiania zasobów 

a) W fazie przygotowania w Zespole ds. Zarządzania Kryzysowego, na podstawie zaistniałych zdarzeń nadzwyczajnych, ćwiczeń własnych i innych podmiotów itp., 

prowadzi się aktualizację wparcia działań oddziałami i pododdziałami SZ RP. Po dokonaniu oceny, podczas spotkania roboczego z przedstawicielem WKU, uzgadnia 

się ostateczny kształt zmian w zakresie wsparcia SZ RP 

b) W fazie reagowania i odbudowy w Gminnym Centrum Zarządzania Kryzysowego, pozyskiwane są informację dotyczące konkretnych zdarzeń, w aspekcie wsparcia 

jednostek samorządu terytorialnego. W przypadku nieadekwatności sił i środków na szczeblu gminnym przygotowuje się projekt wniosku o wsparcie działań siłami 
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wojska. Po jego zatwierdzeniu przez Burmistrza Namysłowa wniosek za pośrednictwem Starosty, przesyła się do Wojewody Opolskiego z powiadomieniem 

Komendanta WKU w Brzegu. 

c) Siły i środki własne, w dyspozycji do działań: 

➢ siły – pracownicy Urzędu Miejskiego. 

➢ środki – komputery, telefony, fax. 

d) Koncentracja personelu i sprzętu: GCZK. 

e) Inne informacje: po uzyskaniu zgody dotyczącej wsparcia działań siłami wojska, kierowane są one w miejsce prowadzenia działań, do dyspozycji stosownego organu 

jednostki samorządu terytorialnego. 

B. Organizacja kierowania/dowodzenia 

W fazie przygotowania pisma opracowane przez Inspektora ds. ZKiSO podpisuje Burmistrz Namysłowa, które rozsyłane są metodami wskazanymi w pkt. A. Wpływające 

odpowiedzi kierowane są do pracownika merytorycznie odpowiedzialnego za daną sprawę, który zgodnie z otrzymaną dekretacją aktualizuje stosowne dokumenty. 

W fazie reagowania i odbudowy – Kierownik PCZK odpowiedzialny jest za pozyskiwanie informacji o potrzebach wsparcia działań w gminie. Po przeprowadzonej 

analizie i ocenie zebranych dokumentów przygotowuję projekt wniosku do Wojewody Opolskiego. Po jego akceptacji Burmistrz Namysłowa podpisuje wniosek,  

a Naczelnik WSO odpowiada za przesłanie wniosku do właściwych adresatów. 

Przydzielone siły wojska przekazywane są do dyspozycji Burmistrza Namysłowa w składzie etatowym albo jako tworzone doraźnie zgrupowania zadaniowe. Następnie 

po skierowaniu ich do miejsca zadania, koordynowaniem ich udziału w realizacji stosownych działań zapewniają właściwe organy administracji samorządowej, między 

innymi poprzez zorganizowanie współdziałania z innymi podmiotami, zabezpieczenie logistyczne itp. 

Decyzję o zakończeniu działania przez wydzielone pododdziały i oddziały SZ RP podejmuję Burmistrz Namysłowa na podstawie meldunków z jednostek samorządu 

terytorialnego o zakończeniu prowadzenia działań. Projekt wniosku zatwierdza Burmistrz Namysłowa (lub osoba przez niego upoważniona), a Naczelnik WSO jest 

odpowiedzialny za wysłanie wniosku do zainteresowanych adresatów 

Miejsce pracy: pomieszczenia Urzędu. 

Sposób wysłania dokumentów: z wykorzystaniem E-PUAP (do podmiotów będących w systemie), pisemnie (do podmiotów będących poza systemem E-PUAP), 

dublowane z wykorzystaniem poczty elektronicznej. 

C. Przedsięwzięcia reagowania 

a) Katalog zadań:  

➢ pozyskiwanie danych o potrzebie wsparcia i ich analiza, 

➢ przygotowanie projektu wniosku o wsparcie (odwołanie wsparcia), 

➢ zatwierdzenie projektu i jego przesłanie do adresatów, 

➢ przyjmowanie pododdziałów i oddziałów SZ RP i kierowanie ich do właściwych jednostek samorządu terytorialnego, 

➢ stawianie zadań wspierającym siłom, zabezpieczenie logistyczne itp. 

b) Kierowanie działaniami – Burmistrz Namysłowa poprzez Naczelnika WSO, a w szczególności: 

➢ aktualizacja „Wykazu…” – Inspektor ds. ZKiSO, 

➢ pozyskiwanie danych,  przygotowanie projektu wniosku i wysłanie zatwierdzonego wniosku – Inspektor ds. ZKiSO, 

➢ podejmowanie decyzji o wsparciu (odwołaniu), zatwierdzanie wniosku – Burmistrz Namysłowa,  

➢ koordynowanie działań przydzielonych sił – Burmistrz Namysłowa. 

c) Dokumentowanie przebiegu działań: 

➢ Inspektor ds. ZKiSO – dokumentuje wszelkie czynności związane z pozyskiwaniem i analizowaniem informacji o potrzebie wsparcia, opracowuje projekt wniosku 
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o wsparcie (odwołanie), archiwizuje wnioski w przedmiotowej sprawie zatwierdzone przez Wojewodę, prowadzi dokumentację zadań realizowane przez siły 

wsparcia. 

d) Współdziałanie odbywa się w relacjach:  

➢ Inspektor ds. ZKiSO – organy jednostek samorządu terytorialnego  – odnośnie informacji o potrzebach wsparcia, uzgodnień w zakresie  

sił i środków wsparcia, 

➢ Burmistrz Namysłowa – Inspektor ds. ZKiSO – przyjęcie i podpisanie stosownych wniosków, 

➢ Inspektor ds. ZKiSO – Opolski Urząd Wojewódzki – przesłanie wniosku, 

➢ Inspektor ds. ZKiSO – Burmistrz Namysłowa – dowódca jednostki wspierającej – przyjęcie sił wsparcia, postawienie zadań, zabezpieczenie logistyczne, ocena  

i analiza realizacji zadań przez siły wsparcia. 

e) Przyjęte procedury komunikacji społecznej – zgodnie z MZ I.6: 

➢ utworzenie w PCZK punktu informacyjnego, z zadaniem informowania stosownych podmiotów i mieszkańców o wsparciu działań siłami i środkami wojska 

w danych miejscowościach, z podaniem zakresu działań, terminu ich realizacji, miejsca stacjonowania sił i środków wojska, sposobu współdziałania z innymi 

podmiotami itp., 

➢ uruchomienie własnej służby prasowej przez Naczelnika Wydziału Promocji i Rozwoju w celu przekazywania informacji oraz utrzymywania łączności ze 

społeczeństwem – m.in. poprzez organizowanie konferencji prasowych, briefingów prasowych itp. 

f) Monitorowanie realizacji zadań – NIE DOTYCZY 

V. WSPARCIE ZE STRONY INNYCH INSTYTUCJI 

Wsparcie ze strony SZ RP odbywa się za pośrednictwem i wiedzą Komendanta WKU w Brzegu. 

VI. BUDŻET ZADANIA 

Budżet Państwa – Ministerstwo Obrony Narodowej 

VII. PODSTAWY PRAWNE DZIAŁAŃ 

1. Art. 14 ust. 6 pkt 12  38 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym. 

2. Art. 8, art. 9 ust. 5, art. 10 ust. 5, art. 11 ust. 4 39 ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej. 

3. § 2, 5  40 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad udziału pododdziałów i oddziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej 

Polskiej w zapobieganiu skutkom klęski żywiołowej lub ich usuwania.  

Podpisy: 

Podpisy uczestników modułu zadaniowego znajdują się w ARKUSZU UZGODNIEŃ  
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MODUŁ ZADANIOWY 6. MZ I.10 

OPRACOWAŁ – 

BURMISTRZ NAMYSŁOWA 

2020 

Treść zadania  
Wnioskowanie o dodatkowe środki finansowe na potrzeby reagowania i odbudowy podmiotów zaangażowanych 
w sytuacji kryzysowej. 

Wykonawca 

zadania 
Burmistrz Namysłowa 

Uczestnicy 
1. Inspektor ds. ZKiSO. 

2. Skarbnik Gminy. 

I. CEL ZADANIA 

Określenie sposobu postępowania w celu uzyskania dodatkowych środków finansowych w związku z sytuacją kryzysową. 

EFEKT –  zapewnienie Burmistrzowi Namysłowa możliwości zwiększenia środków finansowych na realizację zadań zarządzania kryzysowego, a tym samym zmniejszenia 

czasu negatywnego oddziaływania skutków zdarzeń na ludzi, mienie, środowisko, infrastrukturę, w tym krytyczną 

II. WARUNKI OPERACYJNE REALIZACJI ZADANIA 

1. Presja czasu. 

2. Możliwość niekorzystnego rozwoju sytuacji. 

3. Częściowa lub całkowita niemożność realizacji przyjętego modelu prowadzenia działań. 

4. Wystąpienie chaosu, paniki i możliwości powstania zbiorowych zakłóceń porządku publicznego 

III. PRZEDSIĘWZIĘCIA DO WYKONANIA W RAMACH ZADANIA 

1. Uzyskanie informacji o przebiegu zdarzeniach i dotychczasowych działaniach. 

2. Przygotowanie stosownych analiz. 

3. Uruchomienie własnych środków finansowych. 

4. Podjęcie działań w przypadku niewystarczających własnych środków finansowych. 

5. Przekazywanie środków finansowych wykonawcom zadania. 

IV. KONCEPCJA DZIAŁANIA 

A. Tryb uruchamiania zasobów 

a) Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego (GCZK) pozyskuje informacje o przebiegu zdarzenia i dotychczasowych działaniach – zadanie uruchamiane jest 

w trybie natychmiastowym. Następnie przeprowadza analizę zagrożeń, określa możliwości przeciwdziałania i wstępne potrzeby finansowe (na podstawie informacji 

pozyskanych od wykonawców danego zadania), prowadzi analizę porównawczą i określa wysokość dodatkowych środków finansowych na całościową realizacje 

działania. 

Skarbnik Gminy kieruje opracowaniem projektu uruchomienia własnych środków finansowych, a w przypadku jej niewystarczającej wielkości przygotowuje projekt 

o ich pozyskanie do Wojewody Opolskiego i przedstawia ww. dokumentu Burmistrzowi Namysłowa do akceptacji – zadania w trybie natychmiastowym, 

po uzyskaniu danych z GCZK.  

Po uzyskaniu decyzji o uruchomienie środków –  w trybie natychmiastowym następuję ich przekazanie do wykonawców.  

b) Siły i środki własne: 
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➢ siły – pracownicy etatowi WSO i Wydziału Finansowego, 

➢ środki – komputery, telefony, faxy. 

c) Koncentracja personelu i sprzętu: WSO i Fn. 

d) Inne informacje – niniejszy moduł zadaniowy realizowany jest w FAZIE ODBUDOWY 

B. Organizacja kierowania/dowodzenia 

Decyzje podejmuje Burmistrz Namysłowa. 

Zadania dotyczące pozyskiwania informacji, prowadzenia analiz i innych ocen – organizuje inspektor ds. ZKiSO. 

Przedsięwzięcia dotyczące uruchamianie środków własnych i pozyskanych z instytucji centralnych realizowane są pod nadzorem Skarbnika Gminy. 

Przekazywanie pozyskanych dodatkowych środków realizuje Skarbnik Gminy. 

Miejsce pracy: pomieszczenia PCZK i Fn. 

Sposób wysłania dokumentów: z wykorzystaniem E-PUAP  

C. Przedsięwzięcia reagowania 

a) Katalog zadań: 

➢ uzyskanie informacji o przebiegu zdarzeń i dotychczasowych działaniach; 

➢ przygotowanie stosownych analiz: 

‒ przeprowadzenie analizy zagrożenia, 

‒ określenie możliwości przeciwdziałania – likwidacji skutków zdarzeń, 

‒ oszacowanie potrzeb finansowych – na podstawie danych pozyskanych od wykonawców; 

➢ uruchomienie własnych środków finansowych: 

‒ opracowanie projektu przeniesienia środków własnych na realizację zadań zarządzania kryzysowego, 

‒ akceptacja projektu przez Burmistrza Namysłowa, 

‒ przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków; 

➢ podjęcie działań w przypadku niewystarczających własnych środków finansowych: 

‒ przygotowanie przedmiotowych pism i ich akceptacja, 

‒ wystąpienie Burmistrza Namysłowa do Wojewody Opolskiego z wnioskiem o uruchomienie środków z rezerwy celowej lub rezerwy ogólnej budżetu państwa lub 

instytucji typu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o współfinansowania realizacji przedmiotowego zadania, 

‒ w przypadku wykorzystania pozyskanej kwoty środków finansowych, i po oszacowaniu potrzeby dodatkowych środków, ponowne wystąp ienie Burmistrza 

Namysłowa do Wojewody Opolskiego o wyasygnowanie dodatkowych środków finansowej z rezerwy ogólnej budżetu państwa; 

➢ przekazywanie środków finansowych wykonawcom zadania: 

‒ przekazanie własnych środków finansowych wykonawcom, 

‒ przyjęcie informacji o przyznaniu dodatkowych środków i ich przekazanie wykonawcom. 

UWAGI  

1. W przypadku wystąpienia poważnej klęski (klęski naturalnej, klęski technologicznej lub przemysłowej, zamachu terrorystycznego lub sytuacji zagrożenia zdrowia 

publicznego), powodującej powstanie szkód ocenionych na ponad 3 miliardy euro w cenach z 2011 r. lub na ponad 0,6% dochodu narodowego brutto państwa, 

niezależnie od krajowych źródeł finansowania, istnieje możliwość wystąpienia o dotację z Funduszu Solidarności Unii Europejsk iej. Wniosek o udzielenie dotacji 

należy złożyć do Komisji Europejskiej jak najszybciej, nie później niż 10 tygodni po pierwszych szkodach wyrządzonych przez klęskę. 

2. W przypadku wprowadzenia jednego ze stanów nadzwyczajnych na terytorium państwa lub na jego części: stanu wyjątkowego, klęski żywiołowej lub wojennego, 
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Rada Ministrów może, w drodze rozporządzenia dokonywać przeniesienia planowanych wydatków budżetowych między częściami i działami budżetu państwa 

w celu realizacji zadań wynikających z przepisów dotyczących wprowadzenia tego stanu. W przypadku wprowadzenia stanu nadzwyczajnego na terytorium 

państwa lub na jego części, nie ma zastosowania ograniczenie dot. wykorzystania rezerw celowych oraz zakaz przeznaczania rezerwy ogólnej na zwiększenie 

wydatków, które zostały zmniejszone w trakcie realizacji budżetu w wyniku przeniesień określonych w art. 171 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych. 

b) Kierowanie działaniami – Burmistrz Namysłowa poprzez Skarbnika Gminy, a w szczególności: 

➢ pozyskiwanie informacji, ich analiza i ocena oraz opracowywanie i przesyłanie przedmiotowych pism, 

➢ opracowywanie propozycji zmian budżetowych na szczeblu starostwa, 

➢ przekazywanie pozyskanych dodatkowych środków finansowych wykonawcom – Skarbnik Gminy. 

c) Dokumentowanie czynności: 

➢ Wydział Finansowy dokumentuje czynności związane z pozyskiwaniem i analizowaniem informacji o potrzebie pozyskania dodatkowych środków finansowych, 

w zakresie przygotowywanych pism, 

➢ Skarbnik Gminy dokumentuje czynności związane z rozdziałem wykonawcom przyznanych środków. 

d) Współdziałanie odbywa się w relacjach: 

➢ Burmistrz Namysłowa – Skarbnik Gminy – w zakresie opracowywania i akceptacji wniosków o pozyskanie dodatkowych środków, przeniesień wydatków własnych 

środków finansowych miedzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji Urzędu, a także rozdziałów środków dla wykonawców, 

➢ Naczelnik WSO – w zakresie pozyskiwania danych, szacunkowych kosztów,  

➢ Skarbnik Gminy – w zakresie uzgadniania wystąpień do Wojewody Opolskiego  oraz rozdziału przyznanych środków wykonawcom. 

e) Przyjęte procedury komunikacji społecznej: 

➢ WSO przyjmuje informacje o potrzebach finansowych wykonawców, informuje o tym Skarbnika Gminy a po uzyskaniu dodatkowych środków przekazuje 

informacje do zainteresowanych, 

➢ Skarbnik Gminy przygotowuje treści wystąpień o pozyskanie dodatkowych środków oraz rozdziału po ich uzyskaniu. 

f) Monitorowanie realizacji zadań – NIE DOTYCZY  

V. WSPARCIE ZE STRONY INNYCH INSTYTUCJI 

NIE DOTYCZY  

VI. BUDŻET ZADANIA 

Zadania realizowane bez angażowania budżetu Urzędu 

VII. PODSTAWY PRAWNE DZIAŁAŃ 

1. Art. 26 ust. 5 42 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym. 

2. Art. 34, pkt 1a 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. 

3. Art. 2 pkt 1 i 8 oraz art. 171 ust. 1 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 

Podpisy: 

Podpisy uczestników modułu zadaniowego znajdują się w ARKUSZU UZGODNIEŃ  
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MODUŁ ZADANIOWY 7. MZ I.11 

OPRACOWAŁ – 

BURMISTRZ NAMYSŁOWA 

2020 

Treść zadania  
Wprowadzenie obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych w warunkach obowiązującego stanu klęski żywiołowej  
(art. 22 ustawy o stanie klęski żywiołowej) 

Wykonawca 
zadania 

Burmistrz Namysłowa 

Uczestnicy 

1. Sekratarz Gminy. 

2. Skarbnik Gminy. 

3. Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich. 

4. Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju. 

5. Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego (GZZK). 

6. Gminne jednostki organizacyjne. 

7. Podmioty wyznaczone przedmiotowym rozporządzeniem do egzekwowania obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych: 

1) wyznaczone podmioty leczniczegminy Namysłów; 

2) kierownicy placówek udostępniających pomieszczenia osobom ewakuowanym; 

3) dyspozytorzy źródeł wody pitnejinne; 

4) organy, wskazane w przedmiotowym rozporządzeniu 

I. CEL ZADANIA 
Opracowanie skutecznego sposobu wdrożenia zapisów prawnych obowiązujących w wyniku obowiązywania stanu klęski żywiołowej, w tym przede wszystkim odnoszących 

się do wprowadzenia obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych. 

EFEKT – zapewnienie Burmistrzowi Namysłowa możliwości wsparcia działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego siłami i środkami 

pozyskanymi w wyniku nałożenia świadczeń 

II. WARUNKI OPERACYJNE REALIZACJI ZADANIA 

1. Presja czasu. 

2. Wystąpienie chaosu, paniki i możliwości zakłóceń porządku publicznego. 

3. Wystąpienie sytuacji kryzysowej – wpływającej negatywnie na poziom bezpieczeństwa ludzi, mienia lub środowiska, powodujące znaczne ograniczenia w działaniu 

właściwych organów administracji publicznej 

III. PRZEDSIĘWZIĘCIA DO WYKONANIA W RAMACH ZADANIA 

1. Przyjęcie informacji o wprowadzeniu stanu klęski żywiołowej, z jednoczesnym monitorowaniem rozwoju sytuacji. 

2. Przyjęcie informacji o niedoborze sił i środków powodujących ograniczenia w działaniu stosownych podmiotów. 

3. Przygotowanie rozporządzenia wprowadzającego obowiązek świadczeń osobistych i rzeczowych. 

4. Publikacja rozporządzenia i jego realizacja. 

5. Wydanie rozporządzenia odwoławczego. 

6. Wyrównywanie strat majątkowych wynikających z wprowadzenia obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych – zgodnie z SPO–11 .  



 

Gminny Plan Zarządzania Kryzysowego 

122  Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Namysłowie 

 

IV. KONCEPCJA DZIAŁANIA 

A. Tryb uruchamiania zasobów 

a) Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego (GCZK), w trybie ciągłym monitoruje sytuację oraz pozyskuje informacje o jej rozwoju,  w tym m.in. informację  

o wprowadzeniu stanu klęski żywiołowej, o wielkości sił i środków będących w dyspozycji podmiotów prowadzących działania (np. o ich niedoborze).  

Powyższe informacje przekazuje Burmistrzowi Namysłowa – w trybie natychmiastowym. 

Ewentualne uruchomienie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – w trybie wskazanym przez Burmistrza Namysłowa, zgodnie z MZ I.2. 

Przygotowanie, wydanie stosownych aktów prawa miejscowego i ich publikacja – w trybie wskazanym przez Burmistrza Namysłowa. 

Wyrównywanie strat majątkowych wynikających z wprowadzenia obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych – w trybie określonym stosownymi ustawami.  

b) Siły i środki własne: 

➢ siły –pracownicy: 

− GCZK, 

− Wydziału Organizacyjnego, 

− Wydziału Finansowego, 

− Wydziału Promocji i Rozwoju, 

➢ środki: komputery, telefony, faxy itp. 

c) Koncentracja personelu i sprzętu: miejsca pracy GCZK, Wdział Organizacyjny, Wydział Finansowy, Wydział Promocji i Rozwoju.  

d) Inne informacje – nie dotyczy  

B. Organizacja kierowania/dowodzenia 

Burmistrz Namysłowa podejmuje decyzję i kieruje działaniami w zakresie: uruchomienia GZZK, przygotowania zarządzenia (decyzji) o wprowadzeniu obowiązku 

świadczeń osobistych i rzeczowych oraz zatwierdza dokumenty określające wyrównywanie strat majątkowych wynikających z wprowadzenia obowiązku świadczeń. 

Zadania dotyczące pozyskiwania informacji, prowadzenia analiz i innych ocen, a także monitorowania sytuacji – organizuje Inspektor ds. ZKiSO. 

Inspektor ds. ZKiSO kieruje uruchomieniem GZZK – zgodnie z MZ I.2. 

Naczelnik Wydziału Organizacyjnego kierują procesem przygotowania projektu stosownego rozporządzenia (decyzji), a następnie umieszczają je na stronie internetowej  

Urzędu Miejskiego. 

Skarbnik Gminy kieruje zadaniami dotyczącymi opracowania dokumentów – zestawienia, faktury itp. – wykorzystywane do wyrównywania strat majątkowych 

wynikających z wprowadzenia obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych. 

Skarbnik Gminy kieruje wypłatami należności z tytułu wprowadzenia obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych. 

Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju kieruje informowaniem społeczeństwa o zaistniałej sytuacji oraz podjętych zadaniach – zgodnie z MZ I.7. 

Naczelnik WSO koordynuje zadaniami wymienionym w rozporządzeniu (decyzji), w tym egzekwowaniem nałożonych świadczeń osobistych i rzeczowych. 

Miejsce pracy: pomieszczenia służbowe uczestników modułu zadaniowego, a dla GZZK – pomieszczenia wskazane przez Burmistrza Namysłowa. 

Sposób wysłania dokumentów: z wykorzystaniem E-PUAP (do podmiotów będących w systemie), pisemnie (do podmiotów będących poza systemem E-PUAP), 

dublowane z wykorzystaniem poczty elektronicznej. 

Dane teleadresowe zaangażowanych podmiotów: znajdują się w oddzielnym zbiorze GCZK, bez możliwości wglądu osób trzecich. 

C. Przedsięwzięcia reagowania 

a) Uporządkowany katalog głównych przedsięwzięć: 

➢ przyjmowanie informacji: 

− przyjęcie informacji o wprowadzeniu stanu klęski żywiołowej, 
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− monitorowanie rozwoju sytuacji, 

− przyjęcie informacji o niedoborze sił i środków powodujących ograniczenia w działaniu stosownych podmiotów, 

− przekazywanie danych, wiadomości i informacji Burmistrzowi Namysłowa;  

➢ wydanie zarządzenia (decyzji) wprowadzającego m.in. obowiązek świadczeń osobistych i rzeczowych: 

− uruchomienie GZZK, 

− przygotowanie przez GZZK propozycji świadczeń rzeczowych i osobistych, 

− opracowanie projektu zarządzenia (decyzji) w przedmiotowej sprawie i jego podpisanie, 

− koordynacja egzekwowaniem nałożonych świadczeń osobistych i rzeczowych; 

➢ publikacja rozporządzenia (decyzji), informowanie społeczeństwa o podjętych działaniach – zgodnie z SPO-6 „Zasady informowania ludności o zagrożeniach”,  

w tym: 

− umieszczanie treści rozporządzenia decyzji) na stronie internetowej Urzędu, 

− organizowanie konferencji prasowych,  

− uruchamianie punktu informowania ludności itp.; 

− poinformowanie podmiotów wyznaczonych przedmiotowym rozporządzeniem (decyzją) do egzekwowania wprowadzonego obowiązku świadczeń; 

➢ wydanie rozporządzenia (decyzji) odwołującego obowiązek świadczeń osobistych i rzeczowych; 

➢ wyrównywanie strat majątkowych wynikających z wprowadzenia obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych – zgodnie z SPO–11: 

− zebranie faktur, wykonanie zestawienia, pracowanie stosownych dokumentów – przelewów, 

− wypłacanie należności z tytułu wprowadzenia obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych. 

b) Kierowanie działaniami: 

➢ wiążące decyzje podejmuje Burmistrz Namysłowa, po konsultacjach z przedstawicielami stosownych podmiotów, 

➢ przyjmowanie informacji o sytuacji w zakresie sił i środków wykorzystywanych przez podmioty podczas prowadzenia działań ratowniczych, w tym informacji  

o niedoborze środków – kieruje Naczelnik WSO. 

➢ przygotowanie projektu przedmiotowego rozporządzenia (decyzji) – kieruje Naczelnik Wydziału Organizacyjnego, 

➢ publikacja na  stronie internetowej Urzędu Miejskiego – kieruje Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju, 

➢ organizowanie konferencji i wystąpień Burmistrza Namysłowa – przygotowuje Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju, 

➢ wyrównywanie strat majątkowych wynikających z wprowadzenia obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych – kieruje Skarbnik Gminy, 

➢ informowanie podmiotów wyznaczonych przedmiotowym rozporządzeniem (decyzją) do egzekwowania wprowadzonego obowiązku świadczeń osobistych  

i rzeczowych – kieruje Naczelnik WSO. 

c) Dokumentowanie czynności: 

➢ obieg informacji – realizowane przez GCZK, 

➢ funkcjonowanie GZZK – Wydział Organizacyjny, 

➢ opracowanie rozporządzenia (decyzji) o obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych i jego publikacja na stornach internetowych urzędu – Sekretarza Gminy, 

➢ realizacja nałożonych świadczeń osobistych i rzeczowych – Naczelnik WSO, 

➢ przygotowywanie stosownych materiałów i organizowanie konferencji prasowych i wystąpień Burmistrza Namysłowa – Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju, 

➢ wyrównywanie strat majątkowych wynikających z wprowadzenia obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych – SkarbnikGminy. 

d) Współdziałanie odbywa się w relacjach: 

➢ Burmistrz Namysłowa – Inspektor ds. ZKiSO – w zakresie obiegu informacji, uruchamiania PZZK,  

➢ Burmistrz Namysłowa – Sekretarz Gminy - przygotowania projektu rozporządzenia (decyzji) obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych  
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➢ Burmistrz Namysłowa – Naczelnik WSO – podmioty  realizujące świadczenia osobiste i rzeczowe – w zakresie egzekwowania przedsięwzięć wymienionych  

w przedmiotowym rozporządzeniu (decyzji),  

➢ Burmistrz Namysłowa – Sekretarz Gminy – w zakresie publikacji ww. rozporządzenia (decyzji), 

➢ Burmistrz Namysłowa – Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju – w zakresie precyzowania sposobów informowania społeczeństwa i mediów, 

➢ Burmistrz Namysłowa – Skarbnik Gminy – w zakresie wyrównywania strat majątkowych wynikających z wprowadzenia obowiązku świadczeń osobistych  

i rzeczowych. 

e) Przyjęte procedury komunikacji społecznej – zgodnie z MZ.I.6, w tym m.in.:  

➢ uruchomienie własnej służby prasowej przez Naczelnika Wydziału Promocji i Rozwoju w celu przekazywania stosownych informacji oraz utrzymywania łączności 

ze społeczeństwem – m.in. poprzez organizowanie konferencji prasowych, briefingów prasowych itp.,  

➢ utworzenie w Urzędzie punktu informacyjnego, 

f) Monitorowanie realizacji zadań – na podstawie meldunków przesyłanych do GCZK, przede wszystkim z jednostek samorządu terytorialnego i kierującego działaniami 

ratowniczymi. 

V. WSPARCIE ZE STRONY INNYCH INSTYTUCJI 

NIE DOTYCZY 

VI. BUDŻET ZADANIA 

Budżet Powiatu Brzeskiego 

VII. PODSTAWY PRAWNE DZIAŁAŃ 

1. Art. 22 ust. 1, art. 23 ust. 1 pkt 2 i ust. 4 i 5 45 ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej 

Podpisy: 

Podpisy uczestników modułu zadaniowego znajdują się w ARKUSZU UZGODNIEŃ 
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MODUŁ ZADANIOWY 8. MZ I.12 

OPRACOWAŁ – 

BURMISTRZ NAMYSŁOWA 

2020 

Treść zadania:  
Utrzymanie zdolności do zarządzania sytuacją kryzysową w przypadku uszkodzenia lub niedostępności obiektów  
i infrastruktury przewidywanej dla funkcjonowania GZZK 

Wykonawca zadania Burmistrz Namysłowa 

Uczestnicy 

1. Kierownik Zespołu ds. Zarządzania Kryzysowego, Spraw Wojskowych i Obronnych. 
2. Naczelnik Wydziału Organizacyjno - Prawnego 
3. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu 
4. Naczelnik Wydziału Kultury i Sportu 

I. CEL ZADANIA 
Określenie sposobu uruchomienia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (PZZK) w przypadku uszkodzenia lub niedostępności obiektów i infrastruktury w Starostwie 
Powiatowym w Brzegu, przewidywanej dla jego funkcjonowania. 

EFEKT – zapewnienie Staroście Brzeskiemu skutecznego zarządzania sytuacją kryzysową 

II. WARUNKI OPERACYJNE REALIZACJI ZADANIA 
1. Presja czasu. 
2. Możliwość niekorzystnego rozwoju sytuacji. 
3. Uszkodzenie lub niedostępność obiektów wykorzystywanych na posiedzenie PZZK 

III. PRZEDSIĘWZIĘCIA DO WYKONANIA W RAMACH ZADANIA 
1. Wyznaczenie zapasowego miejsca do pracy PZZK lub wskazanie innej lokalizacji. 
2. Określenie składu trybu pracy i trybu uruchomienia PZZK. 
3. Zapewnienie funkcjonowania miejsca pracy PZZK. 
4. Zapewnienie obsługi administracyjno-biurowej PZZK. 
5. Przekazanie do wiadomości publicznej informacji związanych z ustaleniami PZZK 

IV. KONCEPCJA DZIAŁANIA 

A. Tryb uruchamiania zasobów 

a) Uzgodnienie miejsca pracy GZZK (innych lokalizacji) – w trybie określonym przez Buirmistrza Namysłowa -  

Inspektor ds. ZKiSO podejmuje współpracę z KP PSP w Namysłowie oraz Sekretarzem Gminy - Prawnego odnośnie zapasowego miejsca pracy – zgodnie z trybem 

wskazanym przez Burmistrza Namysłowa. 

b) Siły i środki własne: 

➢ siły: 

‒ członkowie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, 

‒ inne osoby zaproszone przez przewodniczącego Zespołu (Burmistrza Namysłowa), 

‒ Inspektor ds. ZKiSO, Sekretarz Gminy oraz KP PSP w Namysłowie, a także inne osoby potrzebne do obsługi posiedzenia Zespołu; 

c) środki: telefony stacjonarne i komórkowe (z komunikatorem SMS), komputery, sala konferencyjna KP PSP, zapasowe miejsce.  

d) Koncentracja personelu i sprzętu:  

➢ pomieszczenia w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie – wskazane przez KP PSP w Namysłowie, w przypadku wykorzystania 

dodatkowego miejsca pracy GZZK,  
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➢ lokalizacja i pomieszczenia uzgodnione z danym administratorem, zarządcą, właścicielem – w przypadku innej lokalizacji pracy GZZK wskazane przez Burmistrza 

Namysłowa, np. w miejscu zdarzenia. 

e) Inne informacje – w przypadku braku łączności lub utrudnień w łączności radiowej – do informowania o zwołaniu posiedzenia Zespołu w innym niż przyjęte miejscu 

pracy (zapasowe). 

B. Organizacja kierowania/dowodzenia 

Burmistrz Namysłowa jako przewodniczący Zespołu podejmuje decyzję o zwołaniu posiedzenia, określając tryb jego uruchomienia, miejsce pracy (zapasowe lub inne 

miejsce pracy) oraz w zależności od zagrożenia skład (członkowie Zespołu i/lub zaproszeni goście), stawiając określone zadania do wykonania Naczelnikowi WSO. 

Inspektor ds. ZKiSO, po dokonaniu stosownych uzgodnień co do miejsca posiedzenia, powiadamia wytypowane osoby o miejscu, terminie i trybie zwołania posiedzenia 

Zespołu oraz o planowanej do umówienia tematyce.  

Inspektor ds. ZKiSO we współdziałaniu z Sekretarzem Gminy kierują przygotowaniem pomieszczeń w zapasowym miejscu pracy, w którym odbędzie się posiedzenie 

Zespołu. 

Inspektor ds. ZKiSO kieruje procedurą aktualizowania danych teleadresowych GZZK, ekspertów, konsultantów itd.”, w celu wykorzystywania ich w procesie 

powiadamiania. sposoby przekazywania decyzji przewodniczącego Zespołu:  

 telefonami stacjonarnymi i komórkowymi (z komunikatorami SI SMS); 

 komputerami do powiadamiania drogą elektroniczną; 

 samochodami służbowymi starostwa powiatowego wykorzystywanymi do informowania o decyzjach w przypadku zakłóceń teleinformatycznych. 

Miejsce pracy GZZK: wskazane pomieszczenia lub miejsce wskazane przez Burmistrza Namysłowa.  

Miejsca pracy osób przygotowujących posiedzenia GZZK w zapasowym stanowisku lub miejscu wskazanym przez Burmistrza Namysłowa– pomieszczenia służbowe 

uczestników niniejszego modułu. 

Sposób wysłania dokumentów: z wykorzystaniem E-PUAP (do podmiotów będących w systemie), pisemnie (do podmiotów będących poza systemem E-PUAP), 

dublowane z wykorzystaniem poczty elektronicznej. 

Dane teleadresowe zaangażowanych podmiotów: znajdują się w oddzielnym zbiorze GCZK, bez możliwości wglądu osób trzecich 

C. Przedsięwzięcia reagowania 

a) Uporządkowany katalog głównych przedsięwzięć: 

➢ wyznaczenie zapasowego miejsca do pracy GZZK lub wskazanie innej lokalizacji: 

‒ wskazanie innej lokalizacji, np. w miejscu zdarzenia, 

‒ postawienie zadań wykonawcom w zakresie przygotowania miejsca pracy GZZK; 

➢ określenie składu, trybu pracy i trybu uruchomienia GZZK: 

‒ wskazanie trybu uruchomienia GZZK (zwyczajny lub nadzwyczajny), 

‒ poinformowanie członków GZZK o trybie i miejscu pracy oraz rozpatrywanej tematyce; 

➢ zapewnienie funkcjonowania miejsca pracy GZZK: 

‒ uzgodnienie kwestii zabezpieczenia logistycznego i teleinformatycznego posiedzenia GZZK; 

➢ zapewnienie obsługi administracyjno-biurowej GZZK; 

➢ przekazanie do wiadomości publicznej informacji związanych z ustaleniami GZZK – zgodnie z MZ I.1. 

b) Kierowanie działaniami: 

➢ Burmistrz Namysłowa podejmuje kluczowe decyzje odnośnie uruchomienia Zespołu, w tym decyzji o miejscu pracy, a także w zakresie organizacji posiedzenia 

oraz przekazywania informacji społeczeństwu o rozwoju sytuacji. 

➢ Naczelnik WSO, we spółdziełaniu z Sekretarzem Gminy kieruje przedsięwzięciami dotyczącymi zabezpieczenia zapasowego miejsca pracy pod względem 
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teleinformatycznym i logistycznym oraz informowania wybranych członków GZZK o miejscu, trybie, terminie posiedzenia. 

➢ Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju, kieruje przygotowaniami materiałów informacyjnych skierowanych do ludności.  

c) Dokumentowanie przebiegu przedsięwzięć – przedstawiciel Sekretarz Gminy:  

➢ Burmistrz Namysłowa – Inspektor ds. ZKiSO – w zakresie terminu i trybu uruchomienia Zespołu, składu i miejsca posiedzenia oraz jego tematyki, 

➢ Burmistrz Namysłowa – Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju – w zakresie przygotowywania materiałów informacyjnych o zaistniałej sytuacji skierowanych do 

ludności gminy Namysłów, 

➢ Sekretarz Gminy – w zakresie zabezpieczenia miejsca posiedzenia Zespołu pod względem teleinformatycznym i logistycznym, 

➢ zakres współdziałania pomiędzy Burmistrzem Namysłowa a zaproszonymi osobami będzie miał miejsce podczas posiedzenia w zakresie oceny danego 

zagrożenia propozycji działań i przekazywania określonych wiadomości do informacji publicznej. 

d) Przyjęte procedury komunikacji społecznej 

➢ utworzenie punktu informacyjnego dla ludności, z zadaniem informowania mieszkańców o zagrożeniach i sposobach postępowania poprzez stacji, telewizyjne  

i radiowe, prasę, za pomocą ulotek i plakatów, z wykorzystaniem telefonii cyfrowej 

➢ uruchomienie własnej służby prasowej przez Naczelnika Wydziału Promocji i Rozwoju w celu przekazywania informacji oraz utrzymywania łączności ze 

społeczeństwem – m.in. poprzez organizowanie konferencji prasowych, briefingów prasowych itp. 

➢ przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniami – zadanie realizowane zgodnie z art. 19 ustawy o zarządzaniu kryzysowym; 

➢ współdziałanie pomiędzy członkami Zespołu, Naczelnikiem Wydziały Promocji i Rozwoju w kwestii przedstawiania kompatybilnych przedmiotowych treści; 

➢ uruchamianie urządzeń nagłaśniających, będących w gestii członków Zespołu (własne, Państwowa Straż Pożarna) w celu alarmowania ludności  

o zagrożeniach,uruchamianie przez GCZK systemu radiowych urządzeń sterowania syrenami alarmowymi DFP50/OC; 

e) Wnioski z posiedzenia Zespołu przekazane wykonawcom do realizacji – projekt  protokół z posiedzenia Zespołu przesyła się do uczestników drogą elektroniczną 

w celu akceptacji lub ewentualnego przesłania uwag. Po wprowadzeniu dodatkowych wniosków protokół przedstawiany jest przewodniczącemu zespołu do akceptacji 

i zatwierdzenia. Po zakończeniu tego procesu protokół przesyłany jest do uczestników posiedzenia – do służbowego wykorzystania oraz realizacji przez stosowne 

podmioty wniosków i rekomendacji zawartych w protokole. 

f) Monitorowanie realizacji przyjętych wniosków/rekomendacji Zespołu – na szczeblu GCZK tworzony jest zbiór danych, w którym umieszcza się treść zadania 

(rekomendacji), termin realizacji i wykonawcę oraz sposób informowania o zrealizowaniu przyjętego przedsięwzięcia. W zbiorze tym odnotowuję się fakt 

zrealizowania zadania przez dany podmiot, a w przypadku jego niezrealizowania wysyła się informację przypominającą o realizacji danego wniosku (rekomendacji). 

V. WSPARCIE ZE STRONY INNYCH INSTYTUCJI 

W przypadku braku łączności telefonicznej i utrudnionej łączności radiowej do powiadamiania członków Zespołu oraz osób zaproszonych przedmiotowe zadania wspierane 
jest przez siły i środki Państwowej Straży Pożarnej i Policji 

VI. BUDŻET ZADANIA 

Budżet Gminy.  

VII. PODSTAWY PRAWNE DZIAŁAŃ 

Art. 19 ust. 4 49 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym.  

Art. 31, pkt 1a 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie gminnym. 

4. Zarządzenie Nr 202 /VIII/2019 Burmistrza Namysłowa z dnia 24 września 2019 roku w sprawie utworzenia Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 

I Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz sposobu ich funkcjonowania. 

Podpisy: 

Podpisy uczestników modułu zadaniowego znajdują się w ARKUSZU UZGODNIEŃ 
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MODUŁ ZADANIOWY 9. MZ I.13 

OPRACOWAŁ – 

BURMISTRZ NAMYSŁOWA 

2020 

Treść zadania  
Działanie w przypadku wprowadzenia stopnia alarmowego lub stopnia alarmowego CRP, z uwzględnieniem każdego ze stopni 
alarmowych 

Wykonawca zadania Burmistrz Namysłowa  

Uczestnicy 
1. Sekretarz Gminy 
2. Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich. 

I. CEL ZADANIA 
Określenie działań umożliwiających wprowadzanie na terenie powiatu brzeskiego stopni alarmowych. 

EFEKT –  zapewnienie skutecznych możliwości Burmistrzowi Namysłowa ostrzegania i alarmowania ludności o wystąpieniu zagrożenia terrorystycznego 

II. WARUNKI OPERACYJNE REALIZACJI ZADANIA 
1. Presja czasu. 

2. Możliwość niekorzystnego rozwoju sytuacji. 

3. Możliwość niepoprawnego funkcjonowania zaplanowanego modelu prowadzenia działań. 

4. Utrudnienie w obiegu informacji w wyniku braku lub zakłóceń łączności telefonicznej, przewodowej i radiowej 

III. PRZEDSIĘWZIĘCIA DO WYKONANIA W RAMACH ZADANIA 
1. Potwierdzenie – przesłanie do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (WBiZK))  – potwierdzenia informacji o otrzymaniu zarządzenia Prezesa Rady 

Ministrów o wprowadzeniu stopnia alarmowego lub stopnia alarmowego CRP (alternatywnie). 

2. Realizacja zadań określonych w zarządzeniach wprowadzających, zmieniających i odwołujących stopnie alarmowe lub stopnia alarmowego CRP (alternatywnie). 

3. Rozpatrywanie wniosków i udzielenie pomocy w realizacji zadań w zakresie sił i środków posiadanych przez Burmistrza. 

4. Uruchomienie i realizacja modułu zadaniowego dla Urzędu Miejskiego w Namysłowie. 

5. Monitorowanie zadań realizowanych przez stosowne podmioty. 

6. Opracowanie raportu o stanie realizacji zadań wynikających z wprowadzonego stopnia i przesłanie do WBiZK – w czasie nie dłuższym niż 12 godzi. 

IV. KONCEPCJA DZIAŁANIA 
A. Tryb uruchamiania zadania 

a) Potwierdzenie o otrzymaniu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów o wprowadzenia stopnia alarmowego lub stopnia alarmowego CRP następuje w trybie 

natychmiastowym przez GCZK, z jednoczesnym poinformowaniem o tym zarządzeniu Burmistrza Namysłowa. 

Realizacja zadań następuje w trybie określonym w przedmiotowym zarządzeniu. Rozpatrywanie wniosków o udzielenie pomocy następuje po wykonaniu ich 

zestawienia ogólnego i ich weryfikacji. Uruchomienie i realizacja modułu zadaniowego dla Urzędu Miejskiego w Namysłowie – zgodnie z zarządzeniem. 

Monitorowanie czynności – w trybie ciągłym od momentu postawienia zadań.  

Opracowanie raportu o stanie realizacji zadań i przesłanie do WBiZK–  w trybie do 12 godzin. 

b) Siły i środki własne: 

➢ siły – pracownicy Urżedu Miejskiego i Wydziału Organizacyjnego, 

➢ środki – komputery, telefony, faxy. 

c) Koncentracja personelu i sprzętu: GCZK. 

d) Inne informacje – rodzaje stopni alarmowych znajdują się w załączniku. 
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B. Organizacja kierowania/dowodzenia 

GCZK przyjmuje informacje o wydaniu zarządzenia wprowadzającego, zmieniającego i odwołującego stopnie alarmowe lub stopnie alarmowe CRP, potwierdza jego 

otrzymanie do WBiZK oraz informuje o tym Burmistrza Namysłowa. 

Burmistrz Namysłowa, Sekretarz Gminy, Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich analizują treść zarządzenia i przedsięwzięcia w nim wymienione w aspekcie 

uruchomienia i realizacji właściwego modułu zadaniowego Urzędu Miesjkiego w Namysłowie. 

Przyjmowanie wniosków o udzielenie pomocy w realizacji zadań w ramach sił i środków posiadanych przez Burmistrza Namysłowa, wykonanie zestawienia zbiorczego  

i przedstawienie wyników Burmistrzowi Namysłowa – realizuje Inspektor ds. ZKiSO. Po rozpatrzeniu wniosku i ich akceptacji realizowane są przedsięwzięcia. 

Monitorowanie zadań oraz opracowanie raportu o stanie ich realizacji należy do GCZK. 

Miejsce pracy: pomieszczenia służbowe uczestników niniejszego modułu zadaniowego. 

C. Przedsięwzięcia reagowania 

a) Katalog zadań: 

➢ pozyskanie i przeprowadzenie analizy przedmiotowego zarządzenia Prezesa Rady Ministrów, 

➢ potwierdzenie do WBiZK informacji o otrzymaniu zarządzenia, 

➢ poinformowanie Burmistrza Namysłowa o wprowadzeniu przez Radę Ministrów stopni alarmowych lub stopni alarmowych CRP, 

➢ zwołanie posiedzenia Gminnego Zespołu Zarządzenia Kryzysowego – zgodnie z MZ I.2, 

➢ powiadomienie stosownych podmiotów o sytuacji, 

➢ uruchomienie i realizacja modułu zadaniowego dla Urzędu Miejskiego w Namysłowie, 

➢ przyjęcie informacji o wsparciu jednostek samorządu terytorialnego w zakresie sił i środków Burmistrza Namysłowa, ich rozpatrzenie i akceptacja 

➢ przekazanie środków zainteresowanym podmiotów 

➢ monitorowanie zadań realizowanych przez stosowne podmioty, 

➢ opracowanie raportu o stanie realizacji zadań wynikających  z wprowadzonego stopnia i przesłanie do WBiZK. 

b) Kierowanie działaniami: 

➢ pozyskanie i przeprowadzenie analizy przedmiotowego zarządzenia Prezesa Rady Ministrów – GCZK, 

➢ potwierdzenie do WBiZK informacji o otrzymaniu zarządzenia – WCZK, 

➢ poinformowanie Burmistrza Namysłowa o wprowadzeniu przez Radę Ministrów stopni alarmowych lub stopni alarmowych CRP, 

➢ zwołanie posiedzenia Gminnego Zespołu Zarządzenia Kryzysowego – zgodnie z MZ.I.2 – Inspektor ds. ZKiSO  na polecenie Burmistrza Namysłowa. 

➢ powiadomienie stosownych podmiotów o sytuacji – Inspektor ds. ZKiSO, 

➢ uruchomienie i realizacja modułu zadaniowego dla Urzędu Miejskiego w namysłowie – Sekretarz Gminy, 

➢ przyjęcie informacji o wsparciu jednostek samorządu terytorialnego w zakresie sił i środków Burmistrza namysłowa, ich rozpatrzenie i akceptacja – Burmistrz 

Namysłowa w zakresie decyzyjnym, po przedstawieniu zestawienia ogólnego opracowanego w WSO,  

➢ przekazanie środków zainteresowanym podmiotom – Inspektor ds. ZKiSO, 

➢ monitorowanie zadań realizowanych przez stosowne podmioty – Inspektor ds. ZKiSO, 

➢ opracowanie raportu o stanie realizacji zadań wynikających  z wprowadzonego stopnia i przesłanie do WBiZK – Inspektor ds. ZKiSO, 

c) Dokumentowanie działań:  

➢ GCZK dokumentuje działania związane z pozyskaniem informacji o wydaniu zarządzenia oraz jej potwierdzenia, opracowywania raportów o stanie realizacji 

zadań, 

➢ GCZK dokumentuje wnioski podmiotów o wsparcie ich siłami i środkami Burmistrza Namysłowa, 

➢ GCZK dokumentuje realizacje zadań w zakresie uruchomienie modułu zadaniowego w Urzędzie Miejskim w Namysłowie. 
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d) Współdziałanie odbywa się w nw. relacjach: 

➢ Burmistrza Namysłowa – Inspektor ds. ZKiSO – GCZK – w zakresie obiegu informacji (przyjęcia, potwierdzenia, opracowania raportu itp.), 

➢ Burmistrza Namysłowa – Inspektor ds. ZKiSO – GCZK – w zakresie wsparcia podmiotów siłami i środkami Burmistrza Namysłowa (przyjęcie wniosków, ich 

analiza, opracowanie zestawienia zbiorczego, a po akceptacji przekazywanie stosownego sprzętu potrzebującym), 

➢ Burmistrza Namysłowa – Sekretarz Gminy – w zakresie uruchomienia i realizacji modułu zadaniowego dla Urzędu Miejskiego w Namysłowie, 

➢ Burmistrza Namysłowa – Inspektor ds. ZKiSO –w zakresie monitorowania zadań realizowanych przez podmioty. 

e) Przyjęte procedury komunikacji społecznej – zgodnie z MZ.I.6: 

➢ utworzenie w GCZK punktu informacyjnego dla ludności z zadaniem informowania mieszkańców gminy Namysłów o zadaniach realizowanych w ramach 

zarządzenia o wprowadzeniu stopni alarmowych lub stopni alarmowych CRP, 

➢ uruchomienie własnej służby prasowej przez Naczelnika Wydziału Promocji i Rozwoju w celu przekazywania informacji oraz utrzymywania łączności ze 

społeczeństwem – m.in. poprzez organizowanie konferencji prasowych, briefingów prasowych itp., 

➢ współdziałanie pomiędzy członkami Zespołu, Naczelnikiem Wydziału Promocji i Rozwoju w kwestii przedstawiania kompatybilnych przedmiotowych treści, 

➢ uruchamianie przez GCZK systemu radiowych urządzeń serowania syrenami alarmowymi DFP50/OC, 

f) Monitorowanie realizacji zadań – NIE DOTYCZY  

V. WSPARCIE ZE STRONY INNYCH INSTYTUCJI 

NIE DOTYCZY 

VI. BUDŻET ZADANIA 

Budżet Gminy   

VII. PODSTAWY PRAWNE DZIAŁAŃ 

1. Art. 16 ust. 1 i 2 51 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniu antyterrorystycznym. 

2. § 4 52 zarządzenie nr 18 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie wykazu przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania. 

3. § 3 i 4 63 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych  

i stopniach alarmowych CRP 

Podpisy: 

Podpisy uczestników modułu zadaniowego znajdują się w ARKUSZU UZGODNIEŃ  
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MODUŁ ZADANIOWY 10. MZ I.14 

OPRACOWAŁ – 

BURMISTRZ NAMYSŁOWA 

2020 

Treść zadania:  

Organizacja wykonywania zadań wynikających z podwyższania gotowości obronnej państwa czasu kryzysu 

i/lub wojny (zgodnie z Planem operacyjnego funkcjonowania gminy Namysłów na czas zewnętrznego 

zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny) 

Wykonawca zadania Burmistrz Namysłowa 

Uczestnicy 

1. Sekretarz Gminy, 

2. Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich, 

3. Kierownicy podległych Burmistrzowi Namysłowa jednostek organizacyjnych. 

4. Przedsiębiorcy i organizacje społeczne wytypowane do wykonania zadań obronnych. 

I. CEL ZADANIA – określenie szczegółowych kierunków działania w zakresie realizacji zadań obronnych, a w tym w szczególności: 

1. w stanie stałej gotowości obronnej państwa: 

a) kształtowanie bezpiecznego środowiska, 

b) utrzymywanie odpowiednich zdolności obronnych; 

2. w stanie gotowości obronnej państwa czasu kryzysu: 

a) przeciwdziałanie zaskoczeniu, 

b) demonstracja gotowości, siły i woli narodu do obrony państwa; 

3. w stanie gotowości obronnej państwa czasu wojny: 

a) przeciwdziałanie agresji,  

b) osiągnięcie pełnej gotowości do obrony państwa 

EFEKT – zapewnienie Burmistrzowi Namysłowa skutecznych mechanizmów do umacniania obronności kraju, przygotowanie ludności i mienia na wypadek kryzysu wojny  

II. WARUNKI OPERACYJNE REALIZACJI ZADANIA 

1. Wystąpienie chaosu i paniki. 

2. Możliwość wystąpienia zbiorowych zakłóceń porządku publicznego. 

3. Brak łączności telefonicznej, utrudniona łączność radiowa pomiędzy służbami, utrudnienia w obiegu informacji. 

4. Presja czasu. 

5. Możliwość występowania zdarzeń z kategorii przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu oraz mieniu  

III. PRZEDSIĘWZIĘCIA DO WYKONANIA W RAMACH ZADANIA 

1. Utworzenie i funkcjonowanie systemu stałych dyżurów. 

2. Zadania stałej gotowości obronnej państwa – realizacja zadań planistycznych, organizacyjnych, szkoleniowych i kontrolnych utrzymujących w sprawności system obronny 

państwa.  

3. Zadania gotowości obronnej państwa czasu kryzysu. 

4. Zadania gotowości obronnej państwa czasu wojny 
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IV. KONCEPCJA DZIAŁANIA 

A. Tryb uruchamiania zasobów 

a) Stan stałej gotowości obronnej państwa utrzymuje się w czasie pokoju, gdy nie stwierdza się istotnych zagrożeń zewnętrznego bezpieczeństwa państwa. 

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego (GCZK), pozyskuje przedmiotowe informacje (np. postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o wprowadzenie 

danej gotowości obronnej państwa) i w trybie natychmiastowym przekazuje bezpośrednio Burmistrzowi. 

Burmistrz Namysłowa w trybie określonym ww. dokumentami podejmuje stosowne decyzje i stawia określonym podmiotom zadania. 

Kierownik ZdsZKSWiO oraz kierownicy określonych podmiotów, realizują zadania w trybie określonym przez Burmistrza Namysłowa. 

b) Siły i środki własne: 

− siły – pracownicy etatowi PCZK,  

− środki – komputery, telefony, fax.  

c) Koncentracja personelu i sprzętu: WCZK. 

d) Inne Informacje:  

Burmistrz Namysłowa tworzy system stałych dyżurów – w celu zapewnienia ciągłości przekazywania decyzji organów uprawnionych do uruchamiania realizacji zadań 

ujętych w Planie Reagowania Obronnego Rzeczypospolitej Polskiej: Burmistrzom i nadzorowanych jednostek organizacyjnym, przedsiębiorcom i organizacjom 

społecznym wytypowanym do wykonania określonych zadań obronnych, mających swoją siedzibę na terenie gminy Namysłów. 

B. Organizacja kierowania/dowodzenia 

Burmistrz Namysłowa: 

a) określa szczegółowe kierunki działania dla kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży, organów administracji niezespolonej oraz jednostek samorządu 

terytorialnego w zakresie realizacji zadań obronnych, 

b) organizuje wykorzystanie miejscowych sił i środków na potrzeby obronności państwa i obszaru gminy, w tym ochrony ludności oraz dóbr materialnych i kultury 

przed środkami rażenia, jak również niesienia pomocy poszkodowanym, 

c) kontroluje i ocenia wykonywanie zadań obronnych przez organy, podmioty, jednostki organizacyjne i organizacje, 

d) organizuje edukację społeczeństwa dotyczącą przygotowania obronnego oraz prowadzi szkolenia i ćwiczenia obronne. 

Sekretarz Gminy kieruje działaniami Stałego Dyżuru, który zadania szczegółowe realizuje zgodnie z „Instrukcją Stałego Dyżuru” 

Miejsce pracy Stałego Dyżuru – sekretariat. 

Miejsca pracy podmiotów systemu Stałego Dyżuru – zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami. 

Sposób wysłania dokumentów: z wykorzystaniem E-PUAP (do podmiotów będących w systemie), pisemnie (do podmiotów będących poza systemem E-PUAP), 

dublowane z wykorzystaniem poczty elektronicznej. 

Dane teleadresowe zaangażowanych podmiotów: znajdują się w oddzielnym zbiorze GCZK, bez możliwości wglądu osób trzecich 

C. Przedsięwzięcia reagowania 

a) Katalog działań: 

➢  utworzenie i funkcjonowanie systemu stałych dyżurów 

‒ uruchamianie, w warunkach wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa państwa, procedur związanych z podwyższaniem gotowości obronnej państwa, 

‒ przekazywanie decyzji upoważnionych organów w sprawie uruchomienia określonych zadań wynikających z wprowadzania wyższych stanów gotowości obronnej 

państwa, 

‒ przekazywanie właściwym organom informacji o stanie sił uruchamianych podczas podwyższania gotowości obronnej państwa; 

➢ zadania stałej gotowości obronnej państwa – realizacja zadań planistycznych, organizacyjnych, szkoleniowych i kontrolnych a w szczególności: 
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− utrzymanie sprawności systemu obronnego państwa poprzez:  

❖ monitorowanie i ocena potencjalnych zagrożeń, 

❖ kierowanie przygotowaniami obronnymi w czasie pokoju, 

❖ planowanie operacyjne i programowanie obronne, 

❖ utrzymywanie gotowości sił i środków, 

❖ rozdział kompetencji i zadań, 

❖ prowadzenie szkoleń, ćwiczeń, treningów i kontroli, 

❖ rozwój nowych zdolności. 

− dbałość o bezpieczeństwo państwa:  

❖ wychowanie patriotyczne, 

❖ umacnianie więzi politycznych,  ekonomicznych, organizacyjnych i kulturowych, 

❖ realizacja innych zadań; 

➢  zadania gotowości obronnej państwa czasu kryzysu: 

− rozwijanie wybranych elementów systemu obronnego państwa:  

❖ realizacja zadań wynikających z wprowadzenia stanu wyjątkowego, 

❖ zabezpieczenie mobilizacyjnego i operacyjnego rozwinięcia Sił Zbrojnych RP, 

❖ przygotowanie do rozwinięcia stanowisk kierowania, 

❖ przegląd i aktualizacja planów operacyjnych, 

❖ intensyfikacja współpracy cywilno-wojskowej, 

− reagowanie kryzysowe:   

❖ przyjęcie i zabezpieczenie przegrupowania sojuszniczych sił wzmocnienia; 

❖ ochrona infrastruktury krytycznej; 

❖ ochrona ludności przed bronią konwencjonalną i BMR; 

❖ ochrona dóbr kultury; 

− minimalizowanie skutków zagrożeń: 

❖ walka z przestępczością i dywersją, 

❖ podniesienie efektywności organizacyjnej i wsparcia społecznego, 

❖ działania medialne. 

❖ realizacja innych zadań, zgodnie z „Planem operacyjnym funkcjonowania gminy Namysłów w warunkach zewnętrznego zagrożenia państwa i w czasie 

wojny”; 

➢  zadania gotowości obronnej państwa czasu wojny: 

− pełne rozwinięcie systemu obronnego państwa: 

❖ realizacja zadań wynikających z wprowadzenia stanu wojennego, 

❖ integracja wysiłków  w celu  zabezpieczenia potrzeb sił zbrojnych RP i sojuszniczych sił wzmocnienia, 

❖ uruchomienie głównych i  zapasowych stanowisk kierowania, 

❖ uruchamianie planów operacyjnych, 

− działania obronne: 

❖ ochrona ważnych obiektów państwowych, 
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❖ pomoc przy inżynieryjnej rozbudowie terenu, 

❖ utrzymanie szlaków komunikacyjnych; 

− minimalizacja strat i zniszczeń: 

❖ ochrona ludności przed bronią konwencjonalną i broni masowego rażenia, 

❖ ochrona infrastruktury krytycznej i dóbr kultury, 

❖ ewakuacja ludności z zagrożonych obszarów, 

❖ walka z przestępczością i dywersją, 

❖ organizacja wsparcia społecznego, 

❖ utrzymanie w  najwyższej gotowości systemów ratownictwa, pomocy medycznej i współdziałania, 

❖ działania medialne, 

❖ realizacja innych zadań, zgodnie z „Planem operacyjnym funkcjonowania gminy Namysłów w warunkach zewnętrznego zagrożenia państwa i w czasie 

wojny”. 

KOMPETENCJE ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W ZAKRESIE PRZYGOTOWAŃ OBRONNYCH 

Samorządy gminne 

1) opracowują Plan operacyjny funkcjonowania Gminy Namysłów; 

2) kierują realizacją przedsięwzięć związanych z przygotowaniem stanowiska kierowania Urzędu Miejskiego w Namysłowie (w tym organizację stałego Dyżuru) oraz 

podległych podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz przygotowuje organizację Zespołów Zastępczych Miejsc Szpitalnych (ZZMSz); 

3) opracowują plan akcji kurierskiej w zakresie rejonów i tras bezpośredniego doręczania dokumentów powołania adresatom, po 1 egzemplarzu planu przesyła staroście 

i WKU w Brzegu, 

4) opracowują plan rozplakatowania obwieszczeń, 

5) organizują edukację społeczeństwa dotyczącą przygotowania obronnego oraz prowadzi szkolenia i ćwiczenia obronne szczebla gminnego; 

6) nakładają decyzje administracyjne do wykonywania świadczeń osobistych i rzeczowych oraz opracowuje gminny plan świadczeń na okres pokoju i wojny 

b) Kierowanie działaniami: 

Burmistrz Namysłowa: 

➢ kieruje realizacją przedsięwzięć związanych z podwyższaniem gotowości obronnej państwa wykonywanych przez burmistrza, przedsiębiorców oraz inne jednostki 

organizacyjne i organizacje społeczne mające swoją siedzibę na terenie gminy, 

➢ kieruje realizacją przedsięwzięć związanych z przygotowaniem stanowisk kierowania dla organów terenowych, 

➢ koordynuje przedsięwzięcia niezbędne dla zabezpieczenia mobilizacji jednostek wojskowych i wykonywania świadczeń na rzecz obrony. 

c) Dokumentowanie działań – realizuje Inspektor ds. ZKiSO przez GCZK 

d) Współdziałanie odbywa się w relacjach  

➢ Burmistrz Namysłowa – Inspektor ds. ZKiSO – w zakresie przygotowania dokumentów i ich przesłania do wykonawców, 

➢ Burmistrz Namysłowa – Inspektor ds. ZKiSO – kierownicy zaangażowanych jednostek organizacyjnych – w zakresie realizacji określonych przez Burmistrza 

Namysłowa zadań i wymiany informacji w przedmiotowych sprawach. 

e) Przyjęte procedury komunikacji społecznej – zgodnie z modułem zadaniowym MZ I.6. 

f) Monitorowanie realizacji zadań – na podstawie meldunków przesyłanych do Stałego Dyżuru, 

V. WSPARCIE ZE STRONY INNYCH INSTYTUCJI 
NIE DOTYCZY 
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VI. BUDŻET ZADANIA 
Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań 
obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego 

VII. PODSTAWY PRAWNE DZIAŁAŃ 

1. Art. 20 ust. 2 57 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym. 

2. Art. 17 ust.6, 7, Art. 18 ust. 2 58 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. § 2 ust. 1, § 8  ust. 2 pkt 3 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie gotowości obronnej państwa. 

4. § 14 69 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach 

przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego. 

Podpisy: 
NIE DOTYCZY 

 

MODUŁ ZADANIOWY 11. MZ I.15 

OPRACOWAŁ – 

BURMISTRZ NAMYSŁOWA 

2020 

Treść zadania:  
Wsparcie działań zmierzających do odtworzenia i zapewnienia ciągłości działania infrastruktury krytycznej 

znajdującej się na obszarze gminy Namysłów w zakresie właściwym dla Burmistrza. 

Wykonawca zadania  

Uczestnicy  

Zadanie nie jest realizowane na poziomie gminy 
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4. PROCEDURY REAGOWANIA KRYZYSOWEGO, OKREŚLAJĄCE 

POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH 
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4.1. Wykaz procedur reagowania kryzysowego (PRK)  

Lp. Rodzaj zagrożenia 
Numer 

procedury 
Nazwa procedury Strona 

1 
Powodzie (w tym zalania, zatopienia  
i katastrofalne zatopienia) 

PRK – 1 
Postępowanie w przypadku zagrożenia oraz 
wystąpienie powodzi 

138 

2 Pożary  PRK – 2 Postępowanie podczas pożarów 140 

3 Huraganowe wiatry/trąby powietrzne PRK – 3 
Postępowanie podczas wiatru 
huraganowego/trąby powietrznej 

142 

4 Mrozy i opady śniegu PRK – 4 
Postępowanie w przypadku wystąpienia mrozu 
i opadów śniegu  

144 

5 Susza i upały PRK – 5 Postępowanie podczas suszy i upałów 146 

6 Skażenia chemiczno – ekologiczne  PRK – 6 
Postępowanie w przypadku skażenia  
chemiczno - ekologicznego 

148 

7 Wystąpienie zdarzeń radiacyjnych PRK – 7 
Postępowanie podczas wystąpienia zdarzeń  
radiacyjnych  

150 

8 Zagrożenia epidemiczne i epidemia PRK – 8 
Postępowanie w przypadku zagrożeń 
epidemicznych  i epidemii  

153 

9.1 Zakłócenia w dostawie energii PRK – 9.1 
Postępowanie podczas wystąpienia zakłóceń 
 w dostawie energii   

155 

9.2 Zakłócenia w dostawie paliwa PRK – 9.2 
Postępowanie podczas wystąpienia zakłóceń 
 w dostawie paliwa 

157 

9.3 Zakłócenia w dostawie gazu PRK – 9.3 
Postępowanie podczas wystąpienia zakłóceń 
 w dostawie gazu 

158 

9.4 
Zakłócenia w dostawie energii 
cieplnej 

PRK – 9.4 
Postępowanie podczas wystąpienia zakłóceń  
w dostawie energii cieplnej 

159 

9.5 Zakłócenia w dostawie wody PRK – 9.5 
Postępowanie podczas wystąpienia zakłóceń  
w dostawie wody 

160 

10.1 Katastrofy budowlane PRK – 10.1 Postępowanie podczas zagrożenia wystąpienia 
katastrof budowlanych 

161 

10.2 Katastrofy drogowe PRK – 10.2 Postępowanie podczas zagrożenia wystąpienia 
katastrof drogowych 

164 

10.3 Katastrofy kolejowe PRK – 10.3 Postępowanie podczas zagrożenia wystąpienia 
katastrof kolejowych 

166 

11 
Zagrożenie wystąpienia lub 
wystąpienie choroby zwierząt 

PRK – 11 
Postępowanie podczas zagrożenia wystąpienia 
lub wystąpienie choroby zwierząt 

167 

12 
Zagrożenie wystąpienia lub 
wystąpienie organizmu szkodliwego 

PRK – 12 
Postępowanie podczas zagrożenia wystąpienia 
lub wystąpienie organizmu szkodliwego 

169 

13 Zagrożenie terrorystyczne PRK – 13 
Postępowanie podczas zagrożeń 
terrorystycznych  

171 

14 Awaria sieci teleinformatycznych PRK – 14 
Postępowanie w przypadku awarii sieci 
teleinformatycznych  

173 

15 Strajki, zamieszki i demonstracje PRK – 15 
Postępowanie w przypadku strajków, zamieszek 
i demonstracji 

174 
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PRK 1. Postępowanie podczas zagrożenia powodziowego lub wystąpienia powodzi 

Zadania 
Uprawnienia wynikające                            

z przepisów prawa 
(załącznik 57 poz…) 

Podstawa prawna 

URZĄD MIEJSKI w NAMYSŁOWIE  

Burmistrz Namysłowa  

1. Uruchomienie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8 (s. 188) 
Art. 19, pkt.4 i 5  
Art. 14, ust. 8 poz.2 

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. 2020, poz. 1856 ze zm.). 

2. Kierowanie realizacją zadań ujętych w Gminnym Planie Zarządzania Kryzysowego.   Art. 19, ust. 4 i 5 poz.2  

3. Wnioskowanie do Wojewody o wsparcie działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych 
RP – zgodnie z SPO – 21 (s. 206)  

Art. 19, ust. 1 poz.4 

4. Wnioskowanie do wojewody o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej – zgodnie z SPO – 23 
(s. 209) 

Art. 5, ust. 1 poz. 5 
Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej 
(Dz.U. 2017, poz. 1897). 

5. Uruchomienie komisji do spraw weryfikacji i strat spowodowanych przez klęskę żywiołową 
zgodnie z SPO – 12 (s. 193). 

Art. 19, poz.9 

Art. 2 poz..11 
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. 2020, poz. 1856). 

Wydział Organizacyjny 

1. Organizowanie punktu informacyjnego dla ludności – zgodnie z SPO – 1 (s. 178). 

Art. 19 poz.9 

1. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. 2020, poz. 1856). 

2. Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego 
w Namysłowie. 

2. Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty aktów prawnych 
Burmistrza Namysłowa – zgodnie z SPO – 4 (s. 182). 

Wydział Spraw Obywatelskich 

1. Wykorzystywanie sprzętu z magazynu ppow. – zgodnie z SPO – 11 (s. 192).  

Art. 19 ust. 3 poz. 9  
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. 2020, poz. 1856). 

2. Kierowanie do działań podczas prognozowanego zagrożenia i jego wystąpienia zgodnie 
z SPO – 20 (s. 204). 

3. Działanie na stanowisku po otrzymaniu ostrzeżenia hydrologiczno-meteorologicznego – 
zgodnie z SPO – 9 (s. 190).  

4. Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty aktów prawnych – 
zgodnie z SPO – 4 (s. 182). 

5. Ostrzeganie i alarmowanie o zagrożeniach wynikających ze zjawisk hydrometeorologicznych 
– zgodnie z SPO – 6 (s. 184). 

6. Ostrzeganie i alarmowanie ludności – zgodnie z SPO – 7 (s. 186). 

7. Planowanie wsparcia działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych RP – na podstawie 
„Wykazu sił i środków wojska wydzielanych w przypadku wystąpienia sytuacji 
kryzysowych na terenie województwa opolskiego”. 

file://///serwer2008/dokumenty/hendzak.zbigniew/Plan%20Zarządzania%20Kryzysowego%2011/ZAŁĄCZNIKI%20DO%20PLANU%20ZK/57.%20Zbiór%20przypisów%20prawnych%20do%20PRK.doc
../../AppData/Roaming/Microsoft/Word/ZAŁĄCZNIKI%20DO%20PLANU%20ZK/57.%20Zbiór%20przypisów%20prawnych%20do%20PRK.doc
../../AppData/Roaming/Microsoft/Word/ZAŁĄCZNIKI%20DO%20PLANU%20ZK/57.%20Zbiór%20przypisów%20prawnych%20do%20PRK.doc
../../AppData/Roaming/Microsoft/Word/ZAŁĄCZNIKI%20DO%20PLANU%20ZK/57.%20Zbiór%20przypisów%20prawnych%20do%20PRK.doc
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Zadania 
Uprawnienia wynikające                            

z przepisów prawa 
(załącznik 57 poz…) 

Podstawa prawna 

Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji  

1. Monitorowanie sytuacji na drogach gminy Namysłów 

1. Art. 2 poz. 8  

       Art. 19 poz.9 

2. Art. 20 poz.16 
 

1. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. 2020, poz. 1856). 

2. Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego 
w Namysłowie. 

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 
(Dz. U. 2020, poz. 470). 

2. Prowadzenie monitoringu środowiska 

3. Przekazywanie informacji do Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego o sytuacji.  

4. Zabezpieczanie, we współdziałaniu z Policją, przejezdności na drogach gminnych – 
organizacja objazdów. 

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego 

Działanie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z procedurą SPO – 8  
(s. 188). 

Art. 19, pkt.4 i 5  
Art. 14, ust. 8 poz. 2  

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. 2020, poz. 1856). 

GMINNE SPÓŁKI I JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE 

EKOWOD Sp. z o.o. Namysłowie 

Realizacja zadań zgodnie z posiadanymi planami. § 38 poz.21 

Uchwała Nr XXXVI/282/06 Rady Miejskiej w Namysłowie 
z dnia 7 lipca 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania 
wody i odprowadzania ścieków (Dz. Urz. Województwa 
Opolskiego z 2006 r., Nr 49, poz. 1578). 

Gminne jednostki OSP 

Realizacja zadań zgodnie z dyspozycjami SK PSP. Art. 23 ust. 1 poz.21 
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 
przeciwpożarowej (Dz.U. 2020, poz.961). 

INNE PODMIOTY 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie 

Działania Państwowej Straży Pożarnej podczas sytuacji kryzysowych – zgodnie z PZK – 3  
(s. 236) 

1. Art. 1 poz. 10 

2. Art. 25 ust. 1 poz. 11 

1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży 
Pożarnej (Dz.U. 2020, poz. 1123). 

2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 
przeciwpożarowej (Dz.U. 2020, poz.961). 

Komenda Powiatowa Policji w Namysłowie  

Działania Policji podczas sytuacji kryzysowych  – zgodnie z PZK – 4 (s. 238) Art. 1 i 6 poz. 12 
Ustawa z dnia z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. 2020, 
poz. 360). 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie 

Działania Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej podczas zagrożenia 
powodziowego lub wystąpienia powodzi – zgodnie z PZK – 2 (s. 232) 

Art. 1 poz. 17 
Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej (Dz.U. 2019, poz. 59) 
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Zadania 
Uprawnienia wynikające                            

z przepisów prawa 
(załącznik 57 poz…) 

Podstawa prawna 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzór Wodny w Namysłowie 

Działania Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nadzór Wodny  
w Namysłowie podczas zagrożenia powodziowego lub wystąpienia powodzi zgodnie z PZK 
– 1 (s. 230) 

§ 6 poz. 18 Ustawa z dnia 18 lipca 2011 r. prawo wodne (Dz. U. 2020, 
poz. 310) 

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Brzegu 

Działania wzmocnienie osoby funkcyjnej pełniącej dyżur telefoniczny w Wojskowej Komendzie 
Uzupełnień w Brzegu podczas katastrofy budowlanej – na podstawie „Wykazu sił i środków 
wojska wydzielanych w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych na terenie 
województwa opolskiego”.   

Art. 25 ust. 1, 2, 3 poz.19 Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. 2020, poz. 1856). 

UWAGA: W przypadku wystąpienia innych zagrożeń – POSTĘPOWAĆ ZGODNIE ZE STOSOWNYMI PROCEDURAMI REAGOWANIA KRYZYSOWEGO 

PRK 2. Postępowanie podczas pożarów  

Zadania 
Uprawnienia wynikające                            

z przepisów prawa 
(załącznik 57 poz…) 

Podstawa prawna 

URZĄD MIEJSKI w NAMYSŁOWIE  

Burmistrz Namysłowa  

1. Uruchomienie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8 (s. 188) 
Art. 19, pkt.4 i 5  
Art. 14, ust. 8 poz. 2 

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. 2020, poz. 1856). 

2. Kierowanie realizacją zadań ujętych w Gminnym Planie Zarządzania Kryzysowego.   Art. 19, ust. 4 i 5 poz.2  

3. Wnioskowanie do Wojewody o wsparcie działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych RP  
– zgodnie z SPO – 21 (s. 206)  

Art. 19, ust. 1 poz. 4 

4. Wnioskowanie do wojewody o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej – zgodnie  
z SPO – 23 (s. 209) 

Art. 5, ust. 1 poz. 5 
Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej 
(Dz.U. 2017, poz. 1897). 

5. Uruchomienie komisji do spraw weryfikacji i strat spowodowanych przez klęskę żywiołową 
zgodnie z SPO – 12 (s. 193). 

Art. 19, poz.9 

Art. 2 poz..11 
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. 2020, poz. 1856). 

Wydział Organizacyjny 

1. Organizowanie punktu informacyjnego dla ludności – zgodnie z SPO – 1 (s. 178) 

Art. 19 poz.9 

1. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym ((Dz. U. 2020, poz. 1856). 

2. Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego 
w Namysłowie. 

2. Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty aktów prawnych 
Burmistrza Namysłowa – zgodnie z SPO – 4 (s. 182)    
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Wydział Spraw Obywatelskich 

1. Wykorzystywanie sprzętu z magazynu ppow. – zgodnie z SPO – 11 (s. 192).  

Art. 19 ust. 3 poz. 9  
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. 2020, poz. 1856). 

2. Kierowanie do działań podczas prognozowanego zagrożenia i jego wystąpienia zgodnie 
z SPO – 20 (s. 204) 

3. zgodnie z SPO – 22 (s. 208) – oraz zgodnie z „Planem ewakuacji (przyjęcia) ludności II 
stopnia gminy Namysłów” 

4. Planowanie wsparcia działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych RP – na podstawie 
„Wykazu sił i środków wojska wydzielanych w przypadku wystąpienia sytuacji 
kryzysowych na terenie województwa opolskiego”. 

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego 

Działanie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z procedurą SPO – 8 (s. 188) 
Art. 19, pkt.4 i 5  
Art. 14, ust. 8 poz. 2  

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. 2020, poz. 1856). 

GMINNE SPÓŁKI I JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE 

EKOWOD Sp. z o.o. Namysłowie 

Realizacja zadań zgodnie z posiadanymi planami. § 38 poz.21 

Uchwała Nr XXXVI/282/06 Rady Miejskiej w Namysłowie  
z dnia 7 lipca 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania 
wody i odprowadzania ścieków (Dz. Urz. Województwa 
Opolskiego z 2006 r., Nr 49, poz. 1578) 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie 

Realizacja zadań zgodnie z posiadanymi planami. Art. 19 ust. 3 poz. 9  
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. 2020, poz. 1856). 

Gminne jednostki OSP 

Realizacja zadań zgodnie z dyspozycjami SK PSP. Art. 23 ust. 1 poz.21 
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 
przeciwpożarowej ( Dz.U. 2020, poz.961.). 

INNE PODMIOTY 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie 

Działania Państwowej Straży Pożarnej podczas sytuacji kryzysowych – zgodnie z PZK – 3  
(s. 236) 

1. Art. 1 poz. 10 

2. Art. 25 ust. 1 poz. 11 

1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży 
Pożarnej (Dz.U. 2020, poz. 1123). 

2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 
przeciwpożarowej (Dz.U. 2020, poz.961). 

Komenda Powiatowa Policji w Namysłowie  

Działania Policji podczas sytuacji kryzysowych  – zgodnie z PZK – 4 (s. 238) Art. 1 i 6 poz. 12 
Ustawa z dnia z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. 
2020, poz.360). 
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PRK 3. Postępowanie podczas huraganowych wiatrów i trąb powietrznych 

Zadania 
Uprawnienia wynikające                            

z przepisów prawa 

(załącznik 57 poz…) 
Podstawa prawna 

URZĄD MIEJSKI w NAMYSŁOWIE  

Burmistrz Namysłowa  

1. Uruchomienie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8 (s. 188) 
Art. 19, pkt.4 i 5  
Art. 14, ust. 8 poz. 2 

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 
(Dz. U. 2020, poz. 1856). 

2. Kierowanie realizacją zadań ujętych w Gminnym Planie Zarządzania Kryzysowego.   Art. 19, ust. 4 i 5 poz.2  

3. Wnioskowanie do Wojewody o wsparcie działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych 
RP  – zgodnie z SPO – 21 (s. 206)  

Art. 19, ust. 1 poz. 4 

4. Wnioskowanie do wojewody o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej – zgodnie  
z SPO – 23 (s. 209) 

Art. 5, ust. 1 poz. 5 
Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej 
(Dz.U. 2017, poz. 1897). 

5. Uruchomienie komisji do spraw weryfikacji i strat spowodowanych przez klęskę żywiołową 
zgodnie z SPO – 12 (s. 193). 

Art. 19, poz.9 

Art. 2 poz..11 
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 
(Dz. U. 2020, poz. 1856). 

Wydział Organizacyjny 

1. Organizowanie punktu informacyjnego dla ludności – zgodnie z SPO – 1 (s. 178) 

Art. 19 poz.9 

1. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. 2020, poz. 1856). 

2. Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Namysłowie. 
2. Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty aktów prawnych 

Burmistrza Namysłowa – zgodnie z SPO – 4 (s. 182) 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach Nadleśnictwo w Namysłowie 

9. Prowadzenie monitoringu – dozoru zagrożonego rejonu, z wykorzystaniem systemu wież 
obserwacyjnych  (punktów alarmowo-dyspozycyjnych). 

Art. 10,18 i 34  poz.24  Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. 2020, 
poz. 1463). 

10. Przekazanie informacji z wież obserwacyjnej (punktów alarmowo-dyspozycyjnych) do 
Nadleśnictwa Namysłów oraz Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie 

11. Zorganizowanie działań obserwacyjno-gaśniczych,  

12. Współdziałanie z podmiotami biorącymi udział w gaszeniu pożarów. 

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Brzegu 

Działania  wzmocnienie osoby funkcyjnej pełniącej dyżur telefoniczny w Wojskowej Komendzie 
Uzupełnień w Brzegu podczas katastrofy budowlanej – na podstawie „Wykazu sił i środków 
wojska wydzielanych w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych na terenie 
województwa opolskiego”.   

Art. 25 ust. 1, 2, 3 poz.19 Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. 2020, poz. 1856). 

UWAGA: W przypadku wystąpienia innych zagrożeń – POSTĘPOWAĆ ZGODNIE ZE STOSOWNYMI PROCEDURAMI REAGOWANIA KRYZYSOWEGO 
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Wydział Spraw Obywatelskich 

1. Działanie stanowiska ds. zarządzania kryzysowego po otrzymaniu ostrzeżenia 
hydrologiczno-meteorologicznego – silne burze, silne wiatry – zgodnie z SPO – 9 (s. 190) 

Art. 19 ust. 3 poz. 9  
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 
(Dz. U. 2020, poz. 1856). 

2. Wykorzystywanie sprzętu z magazynu ppow. – zgodnie z SPO – 11 (s. 192). 

3. Kierowanie do działań podczas prognozowanego zagrożenia i jego wystąpienia zgodnie 
z SPO – 20 (s. 204) 

4. Ostrzeganie i alarmowanie o zagrożeniach wynikających ze zjawisk 
hydrometeorologicznych   – zgodnie z SPO – 6 (s. 184) 

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego 

Działanie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z procedurą SPO – 8 (s. 188) 
Art. 19, pkt.4 i 5  
Art. 14, ust. 8 poz. 2  

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 
((Dz. U. 2020, poz. 1856). 

GMINNE SPÓŁKI I JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE 

EKOWOD Sp. z o.o. w Namysłowie 

Realizacja zadań zgodnie z posiadanymi planami. Art. 19 ust. 3 poz. 9  
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 
(Dz. U. 2020, poz. 1856). 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie 

Realizacja zadań zgodnie z posiadanymi planami. Art. 19 ust. 3 poz. 9  
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 
(Dz. U. 2020, poz. 1856). 

Gminne jednostki OSP 

Realizacja zadań zgodnie z dyspozycjami SK PSP. Art. 23 ust. 1 poz.21 
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej 
(Dz.U. 2020, poz. 961). 

INNE PODMIOTY 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie 

Działania Państwowej Straży Pożarnej podczas sytuacji kryzysowych – zgodnie z PZK – 3  
(s. 236) 

1. Art. 1 poz. 10 

2. Art. 25 ust. 1 poz. 11 

1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży 
Pożarnej (Dz.U. 2020, poz. 1123). 

2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 
przeciwpożarowej (Dz.U. 2020, poz.961). 

Komenda Powiatowa Policji w Namysłowie  

Działania Policji podczas sytuacji kryzysowych  – zgodnie z PZK – 4 (s. 238) Art. 1 i 6 poz. 12 
Ustawa z dnia z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U.2020, 
poz 360). 
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Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach Nadleśnictwo w Namysłowie 

1. Monitorowanie sytuacji w lasach. 

Art. 10,18 i 34  poz. 24 Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. 2020, poz. 
1463). 

2. Usuwanie wiatrołomów. 

3. Szacowanie szkód. 

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Brzegu 

Działania wzmocnienie osoby funkcyjnej pełniącej dyżur telefoniczny w Wojskowej Komendzie 
Uzupełnień w Brzegu podczas katastrofy budowlanej – na podstawie „Wykazu sił i środków 
wojska wydzielanych w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych na terenie 
województwa opolskiego”.   

Art. 25 ust. 1, 2, 3 poz.19 Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 
(Dz. U. 2020, poz. 1856). 

UWAGA: W przypadku wystąpienia innych zagrożeń – POSTĘPOWAĆ ZGODNIE ZE STOSOWNYMI PROCEDURAMI REAGOWANIA KRYZYSOWEGO 

PRK 4. Postępowanie podczas mrozów i opadów śniegu 

Zadania 
Uprawnienia wynikające                            

z przepisów prawa 
(załącznik 57 poz…) 

Podstawa prawna 

URZĄD MIEJSKI w NAMYSŁOWIE  

Burmistrz Namysłowa  

1. Uruchomienie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8 (s. 188) 
Art. 19, pkt.4 i 5  
Art. 14, ust. 8 poz. 2 

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. 2020, poz. 1856). 

2. Kierowanie realizacją zadań ujętych w Gminnym Planie Zarządzania Kryzysowego.   Art. 19, ust. 4 i 5 poz.2  

3. Wnioskowanie do Wojewody o wsparcie działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych 
RP – zgodnie z SPO – 21 (s. 206) 

Art. 19, ust. 1 poz. 4 

4. Wnioskowanie do wojewody o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej – zgodnie  
z SPO – 23 (s. 209) 

Art. 5, ust. 1 poz. 5 
Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej 
(Dz.U. 2017, poz. 1897). 

5. Uruchomienie komisji do spraw weryfikacji i strat spowodowanych przez klęskę żywiołową 
zgodnie z SPO – 12 (s. 193). 

Art. 19, poz.9 

Art. 2 poz..11 
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. 2020, poz. 1856). 

Wydział Organizacyjny 

1. Organizowanie punktu informacyjnego dla ludności – zgodnie z SPO – 1 (s. 178) 

Art. 19 poz.9 

1. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. 2020, poz. 1856). 

2. Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego 
w Namysłowie. 

2. Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty aktów prawnych 
Burmistrza Namysłowa – zgodnie z SPO – 4 (s. 182)  
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Wydział Spraw Obywatelskich 

1. Działanie stanowiska ds. zarządzania kryzysowego po otrzymaniu ostrzeżenia 
hydrologiczno-meteorologicznego – silne mrozy, intensywne opady śniegu – zgodnie 
z SPO – 9 (s.190) 

Art. 19 ust. 3 poz. 9  
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. 2020, poz. 1856). 2. Kierowanie do działań podczas prognozowanego zagrożenia i jego wystąpienia zgodnie 

z SPO – 20 (s. 204) 

3. Ostrzeganie i alarmowanie o zagrożeniach wynikających ze zjawisk 
hydrometeorologicznych   – zgodnie z SPO – 6 (s. 184) 

4. Planowanie do Wojewody o wsparcie działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych RP 
– na podstawie  „Wykazu sił i środków wojska wydzielanych w przypadku 
wystąpienia sytuacji kryzysowych na terenie województwa opolskiego”. 

Art. 25 ust. 1, 2, 3 poz.19 Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. 2020, poz. 1856). 

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego 

Działanie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z procedurą SPO – 8 (s. 188) 
Art. 19, pkt.4 i 5  
Art. 14, ust. 8 poz. 2  

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. 2020, poz. 1856). 

GMINNE SPÓŁKI I JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE 

EKOWOD Sp. z o.o. w Namysłowie 

Realizacja zadań zgodnie z posiadanymi planami. Art. 19 ust. 3 poz. 9  
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. 2020, poz. 1856). 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie 

Realizacja zadań zgodnie z posiadanymi planami. Art. 19 ust. 3 poz. 9  
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. 2020, poz. 1856). 

INNE PODMIOTY 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie 

Działania Państwowej Straży Pożarnej podczas sytuacji kryzysowych – zgodnie z PZK – 3  
(s. 236) 

1. Art. 1 poz. 10 

2. Art. 25 ust. 1 poz. 11 

1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży 
Pożarnej ( Dz.U. 2020, poz. 1123). 

2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 
przeciwpożarowej (Dz.U. 2020, poz.961). 

Komenda Powiatowa Policji w Namysłowie  

Działania Policji podczas sytuacji kryzysowych  – zgodnie z PZK – 4 (s. 238) Art. 1 i 6 poz. 12 
Ustawa z dnia z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji  
(Dz. U. 2017, poz.2067). 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzór Wodny w Namysłowie 

Działanie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nadzór Wodny w Namysłowie 
podczas zagrożenia powodziowego lub wystąpienia powodzi (spowodowane zatorami lodowymi)  

§ 6 poz. 18 
Ustawa z dnia 18 lipca 2011 r. prawo wodne (Dz. U. 2020, 
poz. 360) 



 

Gminny Plan Zarządzania Kryzysowego 

146  Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Namysłowie 

 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach Nadleśnictwo w Namysłowie 

1. Monitorowanie sytuacji w lasach. 

Art. 10,18 i 34  poz. 24 

 
Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. 2020, 
poz. 1463). 

2. Usuwanie wiatrołomów. 

3. Szacowanie szkód. 

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Brzegu 

Działania wzmocnienie osoby funkcyjnej pełniącej dyżur telefoniczny w Wojskowej Komendzie 
Uzupełnień w Brzegu podczas katastrofy budowlanej – na podstawie „Wykazu sił i środków 
wojska wydzielanych w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych na terenie 
województwa opolskiego”.   

Art. 25 ust. 1, 2, 3 poz.19 Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. 2020, poz. 1856). 

UWAGA: W przypadku wystąpienia innych zagrożeń – POSTĘPOWAĆ ZGODNIE ZE STOSOWNYMI PROCEDURAMI REAGOWANIA KRYZYSOWEGO 

PRK 5. Postępowanie podczas suszy i upałów 

Zadania 
Uprawnienia wynikające                            

z przepisów prawa 
(załącznik 57 poz…) 

Podstawa prawna 

URZĄD MIEJSKI w NAMYSŁOWIE  

Burmistrz Namysłowa  

1. Uruchomienie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8 (s. 188) 
Art. 19, pkt.4 i 5  
Art. 14, ust. 8 poz. 2 

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. 2020, poz. 1856). 

2. Kierowanie realizacją zadań ujętych w Gminnym Planie Zarządzania Kryzysowego.   Art. 19, ust. 4 i 5 poz.2  

3. Wnioskowanie do Wojewody o wsparcie działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych 
RP – zgodnie z SPO – 21 (s. 206)  

Art. 19, ust. 1 poz. 4 

4. Wnioskowanie do wojewody o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej – zgodnie z SPO – 23 
(s. 209) 

Art. 5, ust. 1 poz. 5 
Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej 
(Dz.U. 2017, poz. 1897). 

5. Uruchomienie komisji do spraw weryfikacji i strat spowodowanych przez klęskę żywiołową 
zgodnie z SPO – 12 (s. 193). 

Art. 19, poz.9 

Art. 2 poz..11 
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. 2020, poz. 1856). 

Wydział Organizacyjny 

1. Organizowanie punktu informacyjnego dla ludności – zgodnie z SPO – 1 (s. 178) 

Art. 19 poz.9 

1. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. 2020, poz. 1856). 

2. Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego 
w Namysłowie. 

2. Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty aktów prawnych 
Burmistrza Namysłowa – zgodnie z SPO – 4 (s. 182) 

Wydział Spraw Obywatelskich 

1. Działanie stanowiska ds. zarządzania kryzysowego po otrzymaniu ostrzeżenia 
hydrologiczno-meteorologicznego – upały – zgodnie z SPO – 9 (s.190) 

Art. 19 ust. 3 poz. 9  
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. 2020, poz. 1856). 
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2. Ostrzeganie i alarmowanie o zagrożeniach wynikających ze zjawisk hydrometeorologicznych  
– zgodnie z SPO – 6 (s. 184) 

 

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. 2020, poz. 1856). 3. Planowanie do Wojewody o wsparcie działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych RP – 

na podstawie  „Wykazu sił i środków wojska wydzielanych w przypadku wystąpienia 
sytuacji kryzysowych na terenie województwa opolskiego”. 

Art. 25 ust. 1, 2, 3 poz.19 

Wydział Rolnictwa i Gospodarką Nieruchomościami 

1. Prowadzenie monitoringu na obszarach wiejskich 

Art. 19 ust. 3 poz. 9  

1. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. 2020, poz. 1856). 

2. Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego 
w Namysłowie. 

2. Przekazywanie informacji do Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego o sytuacji. 

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego 

Działanie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z procedurą SPO – 8 (s. 188) 
Art. 19, pkt.4 i 5  
Art. 14, ust. 8 poz. 2  

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. 2020, poz. 1856). 

GMINNE SPÓŁKI I JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE 

EKOWOD Sp. z o.o. w Namysłowie 

1. Monitorowanie sytuacji w przypadku wystąpienia poważnego zagrożenia odnośnie dostaw 
wody. 

Art. 3, 5 i 6 poz.25  
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu 
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2019, 
poz. 1437) 

2. Przeprowadzenie oceny potrzeb uruchomienia dodatkowych (zapasowych) źródeł 
w zakresie dostaw i dystrybucji wody. 

3. Uruchomienie dodatkowych źródeł dostawczych wody. 

INNE PODMIOTY 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie 

Działania Państwowej Straży Pożarnej podczas sytuacji kryzysowych – zgodnie z PZK – 3  
(s. 236) 

1. Art. 1 poz. 10 

2. Art. 25 ust. 1 poz. 11 

1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży 
Pożarnej (Dz.U. 2020, poz. 1123.). 

2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 
przeciwpożarowej ( Dz.U. 2020, poz.961). 

Komenda Powiatowa Policji w Namysłowie  

Działania Policji podczas sytuacji kryzysowych  – zgodnie z PZK – 4 (s. 238) Art. 1 i 6 poz. 12 
Ustawa z dnia z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. 
2020, poz. 360). 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach Nadleśnictwo w Namysłowie 

1. Monitorowanie sytuacji w lasach. 
Art. 10,18 i 34  poz. 24 Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. 2020. 

Poz. 1463). 2. Szacowanie szkód. 
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Wojskowa Komenda Uzupełnień w Brzegu 

Działania wzmocnienie osoby funkcyjnej pełniącej dyżur telefoniczny w Wojskowej Komendzie 
Uzupełnień w Brzegu podczas katastrofy budowlanej – na podstawie „Wykazu sił i środków 
wojska wydzielanych w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych na terenie 
województwa opolskiego”.   

Art. 25 ust. 1, 2, 3 poz.19 Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. 2020, poz. 1856). 

UWAGA: W przypadku wystąpienia innych zagrożeń – POSTĘPOWAĆ ZGODNIE ZE STOSOWNYMI PROCEDURAMI REAGOWANIA KRYZYSOWEGO 

PRK 6. Postępowanie podczas skażenia chemiczno-ekologicznego 

Zadania 
Uprawnienia wynikające                            

z przepisów prawa 
(załącznik 57 poz…) 

Podstawa prawna 

URZĄD MIEJSKI w NAMYSŁOWIE  

Burmistrz Namysłowa  

1. Uruchomienie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8 (s. 188) 
Art. 19, pkt.4 i 5  
Art. 14, ust. 8 poz. 2 

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. 2020, poz. 1856). 

2. Kierowanie realizacją zadań ujętych w Gminnym Planie Zarządzania Kryzysowego.   Art. 19, ust. 4 i 5 poz.2  

3. Wnioskowanie do Wojewody o wsparcie działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych RP 
– zgodnie z SPO – 21 (s. 206)  

Art. 19, ust. 1 poz. 4 

4. Wnioskowanie do wojewody o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej – zgodnie z SPO – 23 
(s. 209) 

Art. 5, ust. 1 poz. 5 
Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej 
(Dz.U. 2017, poz. 1897). 

5. Uruchomienie komisji do spraw weryfikacji i strat spowodowanych przez klęskę żywiołową 
zgodnie z SPO – 12 (s. 193). 

Art. 19, poz.9 

Art. 2 poz..11 
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. 2020, poz. 1856). 

Wydział Organizacyjny 

1. Organizowanie punktu informacyjnego dla ludności – zgodnie z SPO – 1 (s. 178) 

Art. 19 poz.9 

1. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. 2020, poz. 1856). 

2. Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego 
w Namysłowie. 

2. Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty aktów prawnych 
Burmistrza Namysłowa – zgodnie z SPO – 4 (s. 182) 

Wydział Spraw Obywatelskich 

1. Kierowanie do działań podczas prognozowanego zagrożenia i jego wystąpienia zgodnie 
z SPO – 20 (s. 204) 

Art. 19 ust. 3 poz. 9  
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. 2020, poz. 1856). 

2. Informowanie o przekroczeniach dopuszczalnych albo alarmowych poziomów substancji 
niebezpiecznych w powietrzu albo o możliwości takich przekroczeń – zgodnie z SPO – 5  
(s. 183) 

3. Planowanie wsparcia działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych RP – na podstawie 
„Wykazu sił i środków wojska wydzielanych w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych 

na terenie województwa opolskiego”. 
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Zadania 
Uprawnienia wynikające                            

z przepisów prawa 
(załącznik 57 poz…) 

Podstawa prawna 

Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji  

1. Monitorowanie sytuacji na drogach gminy Namysłów 

1. Art. 2 poz. 8  

Art. 19 poz.9 

2. Art. 20 poz.16 

1. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. 2020, poz. 1856). 

2. Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego 
w Namysłowie. 

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 
(Dz. U. 2020, poz.470). 

2. Prowadzenie monitoringu środowiska 

3. Przekazywanie informacji do Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego o sytuacji.  

4. Zabezpieczanie, we współdziałaniu z Policją, przejezdności na drogach gminnych – 
organizacja objazdów. 

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego 

Działanie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z procedurą SPO – 8 (s. 188) 
Art. 19, pkt.4 i 5  
Art. 14, ust. 8 poz. 2  

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. 2020, poz. 1856). 

GMINNE SPÓŁKI I JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE 

EKOWOD Sp. z o.o. w Namysłowie 

Realizacja zadań zgodnie z posiadanymi planami. Art. 19 ust. 3 poz. 9  
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. 2020, poz. 1856.). 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie 

Realizacja zadań zgodnie z posiadanymi planami. Art. 19 ust. 3 poz. 9  
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. 2020, poz. 1856). 

INNE PODMIOTY 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie 

Działania Państwowej Straży Pożarnej podczas sytuacji kryzysowych – zgodnie z PZK – 3  
(s. 236) 

1. Art. 1 poz. 10 

2. Art. 25 ust. 1 poz. 11 

1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży 
Pożarnej (Dz.U. 2020, poz. 1123.). 

2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 
przeciwpożarowej (Dz.U. 2020, poz.961). 

Komenda Powiatowa Policji w Namysłowie  

Działania Policji podczas sytuacji kryzysowych  – zgodnie z PZK – 4 (s. 238) Art. 1 i 6 poz. 12 
Ustawa z dnia z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. 
2020, poz. 360). 

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Brzegu 

Działania wzmocnienie osoby funkcyjnej pełniącej dyżur telefoniczny w Wojskowej Komendzie 
Uzupełnień w Brzegu podczas katastrofy budowlanej – na podstawie „Wykazu sił i środków 
wojska wydzielanych w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych na terenie województwa 
opolskiego”.   

Art. 25 ust. 1, 2, 3 poz.19 Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. 2020, poz. 1856). 

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

Zadania 
Uprawnienia wynikające                            

z przepisów prawa 
(załącznik 57 poz…) 

Podstawa prawna 

URZĄD MIEJSKI w NAMYSŁOWIE  

Burmistrz Namysłowa  

1. Uruchomienie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8 (s. 188) 
Art. 19, pkt.4 i 5  
Art. 14, ust. 8 poz. 2 Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 

kryzysowym (Dz. U. 2020, poz. 1856). 
2. Kierowanie realizacją zadań ujętych w Gminnym Planie Zarządzania Kryzysowego.   Art. 19, ust. 4 i 5 poz.2  

3. Uruchomienie na obszarze gminy dystrybucji preparatu jodowego w postaci tabletek – 
zgodnie z SPO – 16 (s. 196) oraz „Gminnym Planem dystrybucji preparatu jodowego  

w postaci tabletek ”  

Art. 84 ust. 1, Art. 89, ust. 1 
oraz Art. 90, 91 i 91a poz.26 

Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (Dz. U. 
2019, poz. 1792) 

4. Wnioskowanie do Wojewody o wsparcie działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych 
RP – zgodnie z SPO – 21 (s. 206)  

Art. 19, ust. 1 poz. 4 
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym ((Dz. U. 2020, poz. 1856). 

5. Wnioskowanie do wojewody o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej – zgodnie z SPO – 23 
(s. 209) 

Art. 5, ust. 1 poz. 5 
Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej 
(Dz.U. 2017. Poz. 1897). 

6. Uruchomienie komisji do spraw weryfikacji i strat spowodowanych przez klęskę żywiołową 
zgodnie z SPO – 12 (s. 193). 

Art. 19, poz.9 

Art. 2 poz..11 
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. 2020, poz. 1856). 

Wydział Organizacyjny 

1. Organizowanie punktu informacyjnego dla ludności – zgodnie z SPO – 1 (s. 178) 

Art. 19 poz.9 

1. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. 2020, poz. 1856). 

2. Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego 
w Namysłowie. 

2. Przekazywanie ludności informacji wyprzedzającej o zdarzeniu radiacyjnym   – zgodnie  
z SPO – 2 (s. 180) 

3. Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty aktów prawnych 
Burmistrza Namysłowa – zgodnie z SPO – 4 (s. 182) 

Wydział Spraw Obywatelskich 

1. Wykorzystywanie sprzętu z magazynu ppow. – zgodnie z SPO – 11 (s. 192).  

Art. 19 ust. 3 poz. 9  
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. 2020, poz. 1856). 

2. Kierowanie do działań podczas prognozowanego zagrożenia i jego wystąpienia zgodnie 
z SPO – 20 (s. 204) 

3. Działanie Wydziału po otrzymaniu informacji o zdarzeniu radiacyjnym  – zgodnie z SPO – 9 
(s. 190) 

4. Działanie Wydziału ramach krajowego systemu wykrywania skażeń i alarmowania – zgodnie 
z SPO – 9 (s.190) 

5. Informowanie o przekroczeniach dopuszczalnych albo alarmowych poziomów substancji 
niebezpiecznych w powietrzu albo o możliwości takich przekroczeń – zgodnie z SPO – 5  
(s. 183) 
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Zadania 
Uprawnienia wynikające                            

z przepisów prawa 
(załącznik 57 poz…) 

Podstawa prawna 

6. Planowanie wsparcia działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych RP – na podstawie 
„Wykazu sił i środków wojska wydzielanych w przypadku wystąpienia sytuacji 
kryzysowych na terenie województwa opolskiego”. 

  

Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji  

1. Monitorowanie sytuacji na drogach gminy Namysłów 

1. Art. 2 poz. 8  

Art. 19 poz.9 

2. Art. 20 poz.16 

1. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. 2020, poz. 1856). 

2. Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego 
w Namysłowie. 

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 
(Dz. U. 2020, poz.470). 

2. Prowadzenie monitoringu środowiska 

3. Przekazywanie informacji do Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego o sytuacji.  

4. Zabezpieczanie, we współdziałaniu z Policją, przejezdności na drogach gminnych – 
organizacja objazdów. 

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego 

Działanie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z procedurą SPO – 8 (s. 188) 
Art. 19, pkt.4 i 5  
Art. 14, ust. 8 poz. 2  

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym ((Dz. U. 2020, poz. 1856). 

GMINNE SPÓŁKI I JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE 

EKOWOD Sp. z o.o. w Namysłowie 

Realizacja zadań zgodnie z posiadanymi planami. Art. 19 ust. 3 poz. 9  
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. 2020, poz. 1856). 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie 

Realizacja zadań zgodnie z posiadanymi planami. Art. 19 ust. 3 poz. 9  
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. 2020, poz. 1856). 

INNE PODMIOTY 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie 

Działania Państwowej Straży Pożarnej podczas sytuacji kryzysowych – zgodnie z PZK – 3  
(s. 236) 

1. Art. 1 poz. 10 

2. Art. 25 ust. 1 poz. 11 

1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży 
Pożarnej (Dz.U. 2020, poz. 1123). 

2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 
przeciwpożarowej (Dz.U. 2020, poz.961). 

Komenda Powiatowa Policji w Namysłowie  

Działania Policji podczas sytuacji kryzysowych  – zgodnie z PZK – 4 (s. 238) Art. 1 i 6 poz. 12 
Ustawa z dnia z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. 
2020, poz.360). 
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Zadania 
Uprawnienia wynikające                            

z przepisów prawa 
(załącznik 57 poz…) 

Podstawa prawna 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie  

Działania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego podczas wystąpienia zdarzeń 
radiacyjnych  – zgodnie z PZK – 7 (s. 247) 

1. Art. 89, ust. 1 oraz 
Art. 90, 91 i 91a poz.26   

2. Art. 1 poz. 17  

1. Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe  
(Dz.U. 2019, poz. 1792). 

2. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej (Dz.U. 2019, poz. 59). 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Namysłowie  

1. Koordynowanie wsparcia ewakuacji zwierząt dla jednostek samorządu terytorialnego. 
Art. 14, ust. 1 poz.21    

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej 
(Dz.U. 2018, poz. 1557). 2. Sprawowanie nadzoru nad utylizacją zwłok zwierzęcych. 

3. Kontrola żywności pochodzenia zwierzęcego oraz środków żywienia zwierząt na zgodność   
z  maksymalnymi dozwolonymi poziomami skażeń promieniotwórczych. 

§ 2 poz. 27 

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. z 2004, Nr 98 poz. 988) 

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Brzegu 

1. Działania wzmocnienie osoby funkcyjnej pełniącej dyżur telefoniczny w Wojskowej 
Komendzie Uzupełnień w Brzegu podczas katastrofy budowlanej – na podstawie „Wykazu 
sił i środków wojska wydzielanych w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych na 
terenie województwa opolskiego”.   

Art. 25 ust. 1, 2, 3 poz.19 Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. 2020, poz. 1856). 

2. Współudział w izolowaniu obszaru występowania zagrożeń lub miejsca prowadzenia akcji 
ratowniczej. 

3. Współudział w zapewnieniu przejezdności szlaków komunikacyjnych. 

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

Zadania 
Uprawnienia wynikające                            

z przepisów prawa 
(załącznik 57 poz…) 

Podstawa prawna 

URZĄD MIEJSKI w NAMYSŁOWIE  

Burmistrz Namysłowa  

1. Uruchomienie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8 (s. 188) 
Art. 19, pkt.4 i 5  
Art. 14, ust. 8 poz. 2 Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 

kryzysowym (Dz. U. 2020, poz. 1856). 
2. Kierowanie realizacją zadań ujętych w Gminnym Planie Zarządzania Kryzysowego.   Art. 19, ust. 4 i 5 poz.2  

3. Uruchomienie Koordynowanie przedmiotowymi zadaniami – zgodnie z „ Wojewódzkim 
Planem Działania na Wypadek Epidemii” 

Art. 44 poz. 28  
Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz 
zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. 2019, 
poz. 1239). 

4. Wnioskowanie do Wojewody o wsparcie działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych 
RP – zgodnie z SPO – 21 (s. 206)  

Art. 19, ust. 1 poz. 4 
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. 2020, poz. 1856). 

5. Wnioskowanie do wojewody o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej – zgodnie z SPO – 23 
(s. 209) 

Art. 5, ust. 1 poz. 5 
Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej 
(Dz.U. 2017, poz. 1897). 

Wydział Organizacyjny 

1. Organizowanie punktu informacyjnego dla ludności – zgodnie z SPO – 1 (s. 178) 

Art. 19 poz.9 

1. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. 2020, poz. 1856). 

2. Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego 
w Namysłowie. 

2. Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty aktów prawnych 
Burmistrza Namysłowa – zgodnie z SPO – 4 (s. 182) 

Wydział Spraw Obywatelskich 

1. Wykorzystywanie sprzętu z magazynu ppow. – zgodnie z SPO – 11 (s. 192).  

Art. 19 ust. 3 poz. 9  
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. 2020, poz. 1856). 

2. Kierowanie do działań podczas prognozowanego zagrożenia i jego wystąpienia zgodnie 
z SPO – 20 (s. 204) 

3. Informowanie o przekroczeniach dopuszczalnych albo alarmowych poziomów substancji 
niebezpiecznych w powietrzu albo o możliwości takich przekroczeń – zgodnie z SPO – 5  
(s. 183) 

4. Planowanie wsparcia działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych RP – na podstawie 
„Wykazu sił i środków wojska wydzielanych w przypadku wystąpienia sytuacji 

kryzysowych na terenie województwa opolskiego”. 

Wydział Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami 

1. Prowadzenie monitoringu na obszarach wiejskich 

Art. 19 ust. 3 poz. 9  

1. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. 2020, poz. 1856). 

2. Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego 
w Namysłowie. 

2. Przekazywanie informacji do Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego o sytuacji. 
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Zadania 
Uprawnienia wynikające                            

z przepisów prawa 
(załącznik 57 poz…) 

Podstawa prawna 

Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji  

1. Monitorowanie sytuacji na drogach gminy Namysłów 

1. Art. 2 poz. 8  

   Art. 19 poz.9 

2. Art. 20 poz.16 

1. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. 2020, poz. 1856). 

2. Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego 
w Namysłowie. 

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 
(Dz. U. 2020, poz. 470). 

2. Przekazywanie informacji do Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego o sytuacji.  

3. Zabezpieczanie, we współdziałaniu z Policją, przejezdności na drogach gminnych – 
organizacja objazdów. 

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego 

Działanie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z procedurą SPO – 8 (s. 188) 
Art. 19, pkt.4 i 5  
Art. 14, ust. 8 poz. 2  

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. 2020, poz. 1856). 

GMINNE SPÓŁKI I JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE 

EKOWOD Sp. z o.o. w Namysłowie 

Realizacja zadań zgodnie z posiadanymi planami. Art. 19 ust. 3 poz. 9  
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. 2020, poz. 1856). 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie 

Realizacja zadań zgodnie z posiadanymi planami. Art. 19 ust. 3 poz. 9  
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. 2020, poz. 1856). 

INNE PODMIOTY 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie 

Działania Państwowej Straży Pożarnej podczas sytuacji kryzysowych – zgodnie z PZK – 3  
(s. 236) 

1. Art. 1 poz. 10 

2. Art. 25 ust. 1 poz. 11 

1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży 
Pożarnej (Dz.U. 2020, poz. 1123). 

2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 
przeciwpożarowej (Dz.U. 2020, poz.961). 

Komenda Powiatowa Policji w Namysłowie  

Działania Policji podczas sytuacji kryzysowych  – zgodnie z PZK – 4 (s. 238) Art. 1 i 6 poz. 12 
Ustawa z dnia z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji  
(Dz. U. 2020, poz.360). 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie  

Działania Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego podczas zagrożenia 
epidemicznego i epidemii  – zgodnie z PZK – 8 (s. 249) a w tym m.in.: 

1). Wprowadzenie obowiązkowych szczepień podczas stanu zagrożenia epidemicznego  

lub epidemii,  

1. Art. 89, ust. 1 oraz 
Art. 90, 91 i 91a poz.26   

2. Art. 1 poz. 17  

1. Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe  
(Dz.U. 2019, poz. 1792). 

2. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej (Dz.U. 2019, poz. 59). 

Art. 46 poz. 29   
1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz 

zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi  
(Dz.U. 2019, poz. 1239). 2). Uruchamianie miejsc kwarantanny i izolacji wraz z zabezpieczeniem logistycznym.   
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Zadania 
Uprawnienia wynikające                            

z przepisów prawa 
(załącznik 57 poz…) 

Podstawa prawna 

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Brzegu 

Działania wzmocnienie osoby funkcyjnej pełniącej dyżur telefoniczny w Wojskowej Komendzie 
Uzupełnień w Brzegu podczas katastrofy budowlanej – na podstawie „Wykazu sił i środków 
wojska wydzielanych w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych na terenie 
województwa opolskiego”.   

Art. 25 ust. 1, 2, 3 poz.19 Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. 2020, poz. 1856). 

UWAGA: W przypadku wystąpienia innych zagrożeń – POSTĘPOWAĆ ZGODNIE ZE STOSOWNYMI PROCEDURAMI REAGOWANIA KRYZYSOWEGO 

 

PRK 9.1. Postępowanie podczas zakłóceń w dostawach energii  

Zadania 
Uprawnienia wynikające                            

z przepisów prawa 
(załącznik 57 poz…) 

Podstawa prawna 

URZĄD MIEJSKI w NAMYSŁOWIE  

Burmistrz Namysłowa  

1. Uruchomienie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8 (s. 188) 
Art. 19, pkt.4 i 5  
Art. 14, ust. 8 poz. 2 Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 

kryzysowym (Dz. U. 2020, poz. 1856). 
2. Kierowanie realizacją zadań ujętych w Gminnym Planie Zarządzania Kryzysowego.   Art. 19, ust. 4 i 5 poz.2  

3. Wnioskowanie do Wojewody o wsparcie działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych 
RP – zgodnie z SPO – 21 (s. 206)  

Art. 19, ust. 1 poz. 4 
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. 2020, poz. 1856). 

4. Wnioskowanie do wojewody o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej – zgodnie  
z SPO – 23 (s. 209) 

Art. 5, ust. 1 poz. 5 
Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej 
(Dz.U. 2017, poz. 1897). 

Wydział Organizacyjny 

1. Organizowanie punktu informacyjnego dla ludności – zgodnie z SPO – 1 (s. 178) 

Art. 19 poz.9 

1. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. 2020, poz. 1856). 

2. Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego 
w Namysłowie. 

2. Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty aktów prawnych 
Burmistrza Namysłowa – zgodnie z SPO – 4 (s. 182) 

Wydział Spraw Obywatelskich 

1. Wykorzystywanie sprzętu z magazynu ppow. – zgodnie z SPO – 11 (s. 192).  

Art. 19 ust. 3 poz. 9  
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. 2020, poz. 1856). 

2. Kierowanie do działań podczas prognozowanego zagrożenia i jego wystąpienia zgodnie 
z SPO – 20 (s. 204) 

3. Ostrzeganie i alarmowanie ludności – zgodnie z SPO – 7 (s. 186) 
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Zadania 
Uprawnienia wynikające                            

z przepisów prawa 
(załącznik 57 poz…) 

Podstawa prawna 

4. Planowanie wsparcia działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych RP – na podstawie 
„Wykazu sił i środków wojska wydzielanych w przypadku wystąpienia sytuacji 
kryzysowych na terenie województwa opolskiego”. 

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego 

Działanie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z procedurą SPO – 8 (s. 188) 
Art. 19, pkt.4 i 5  
Art. 14, ust. 8 poz. 2  

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. 2020, poz. 1856). 

GMINNE SPÓŁKI I JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE 

EKOWOD Sp. z o.o. w Namysłowie 

Realizacja zadań zgodnie z posiadanymi planami. Art. 19 ust. 3 poz. 9  
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. 2020, poz. 1856). 

INNE PODMIOTY 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie 

Działania Państwowej Straży Pożarnej podczas sytuacji kryzysowych – zgodnie z PZK – 3  
(s. 236) 

1. Art. 1 poz. 10 

2. Art. 25 ust. 1 poz. 11 

1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży 
Pożarnej (Dz.U. 2020, poz. 1123). 

2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 
przeciwpożarowej (Dz.U. 2020, poz.961). 

Komenda Powiatowa Policji w Namysłowie  

Działania Policji podczas sytuacji kryzysowych  – zgodnie z PZK – 4 (s. 238) Art. 1 i 6 poz. 12 
Ustawa z dnia z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji  
(Dz. U. 2020, poz. 360). 

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Brzegu 

Działania Wojskowej Komendy Uzupełnień w Brzegu  podczas zakłóceń w dostawach energii – 
według oddzielnego planu .   Art. 25 ust. 1, 2, 3 poz.19 Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 

kryzysowym (Dz. U. 2020, poz. 1856). 

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

Zadania 
Uprawnienia wynikające                            

z przepisów prawa 
(załącznik 57 poz…) 

Podstawa prawna 

URZĄD MIEJSKI w NAMYSŁOWIE  

Burmistrz Namysłowa  

1. Uruchomienie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8 (s. 188) 
Art. 19, pkt.4 i 5  
Art. 14, ust. 8 poz. 2 Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 

kryzysowym (Dz. U. 2020, poz. 1856). 
2. Kierowanie realizacją zadań ujętych w Gminnym Planie Zarządzania Kryzysowego.   Art. 19, ust. 4 i 5 poz.2  

3. Wnioskowanie do Wojewody o wsparcie działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych 
RP – zgodnie z SPO – 21 (s. 206)  

Art. 19, ust. 1 poz. 4 
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. 2020, poz. 1856). 

Wydział Organizacyjny 

1. Organizowanie punktu informacyjnego dla ludności – zgodnie z SPO – 1 (s. 178) 

Art. 19 poz.9 

1. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. 2020, poz. 1856). 

2. Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego 
w Namysłowie. 

2. Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty aktów prawnych 
Burmistrza Namysłowa – zgodnie z SPO – 4 (s. 182) 

Wydział Spraw Obywatelskich 

1. Kierowanie do działań podczas prognozowanego zagrożenia i jego wystąpienia zgodnie 
z SPO – 20 (s. 204) Art. 19 ust. 3 poz. 9  

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. 2020, poz. 1856). 

2. Ostrzeganie i alarmowanie ludności – zgodnie z SPO – 7 (s. 186) 

3. Uruchomienie działań „Planu Działań Wdrożenia Ograniczeń w Zakresie Obrotu Paliwami 
oraz Zmniejszenia Zużycia Paliw przez Odbiorców w Województwie Opolskim”– 
wydawanie odbiorcom upoważnień do zakupu paliw  Art. 44 

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, 
produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach  
postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa 
paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym  
(Dz. U. 2020, poz. 411,) 

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego 

Działanie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z procedurą SPO – 8 (s. 188) 
Art. 19, pkt.4 i 5  
Art. 14, ust. 8 poz. 2  

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. 2020, poz. 1856). 

INNE PODMIOTY 

Komenda Powiatowa Policji w Namysłowie  

Działania Policji podczas sytuacji kryzysowych  – zgodnie z PZK – 4 (s. 238) Art. 1 i 6 poz. 12 
Ustawa z dnia z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji  
(Dz. U. 2020, poz. 360). 
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PRK 9.3. Postępowanie podczas zakłóceń w dostawach gazu 

Zadania 
Uprawnienia wynikające                            

z przepisów prawa 
(załącznik 57 poz…) 

Podstawa prawna 

URZĄD MIEJSKI w NAMYSŁOWIE  

Burmistrz Namysłowa  

1. Uruchomienie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8 (s. 188) 
Art. 19, pkt.4 i 5  
Art. 14, ust. 8 poz. 2 Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 

kryzysowym (Dz. U. 2020, poz. 1856). 
2. Kierowanie realizacją zadań ujętych w Gminnym Planie Zarządzania Kryzysowego.   Art. 19, ust. 4 i 5 poz.2  

3. Wnioskowanie do Wojewody o wsparcie działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych 
RP – zgodnie z SPO – 21 (s. 206)  

Art. 19, ust. 1 poz. 4 
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. 2020, poz. 1856). 

Wydział Organizacyjny 

1. Organizowanie punktu informacyjnego dla ludności – zgodnie z SPO – 1 (s. 178) 

Art. 19 poz.9 

1. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. 2020, poz. 1856). 

2. Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego 
w Namysłowie. 

2. Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty aktów prawnych 
Burmistrza Namysłowa – zgodnie z SPO – 4 (s. 182) 

Wydział Spraw Obywatelskich 

1. Kierowanie do działań podczas prognozowanego zagrożenia i jego wystąpienia zgodnie 
z SPO – 20 (s. 204) Art. 19 ust. 3 poz. 9  

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. 2020, poz. 1856). 

2. Ostrzeganie i alarmowanie ludności – zgodnie z SPO – 7 (s. 186) 

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego 

Działanie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z procedurą SPO – 8 (s. 188) 
Art. 19, pkt.4 i 5  
Art. 14, ust. 8 poz. 2  

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym ((Dz. U. 2020, poz. 1856). 

INNE PODMIOTY 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie 

Działania Państwowej Straży Pożarnej podczas sytuacji kryzysowych – zgodnie z PZK – 3  
(s. 236) 

1. Art. 1 poz. 10 

2. Art. 25 ust. 1 poz. 11 

1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży 
Pożarnej (Dz.U. 2020, poz. 1123). 

2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 
przeciwpożarowej (Dz.U. 2018, poz.620). 

Komenda Powiatowa Policji w Namysłowie  

Działania Policji podczas sytuacji kryzysowych  – zgodnie z PZK – 4 (s. 238) Art. 1 i 6 poz. 12 
Ustawa z dnia z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. 
2020, poz. 360). 
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PRK 9.4. Postępowanie podczas zakłóceń w dostawach energii cieplnej 

Zadania 
Uprawnienia wynikające                            

z przepisów prawa 
(załącznik 57 poz…) 

Podstawa prawna 

URZĄD MIEJSKI w NAMYSŁOWIE  

Burmistrz Namysłowa  

1. Uruchomienie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8 (s. 188) 
Art. 19, pkt.4 i 5  

Art. 14, ust. 8 poz. 2 Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. 2020, poz. 1856). 

2. Kierowanie realizacją zadań ujętych w Gminnym Planie Zarządzania Kryzysowego.   Art. 19, ust. 4 i 5 poz.2  

3. Wnioskowanie do Wojewody o wsparcie działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych 
RP – zgodnie z SPO – 21 (s. 206)  

Art. 19, ust. 1 poz. 4 
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym ((Dz. U. 2020, poz. 1856). 

Wydział Organizacyjny 

1. Organizowanie punktu informacyjnego dla ludności – zgodnie z SPO – 1 (s. 178) 

Art. 19 poz.9 

1. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. 2020, poz. 1856). 

2. Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego 
w Namysłowie. 

2. Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty aktów prawnych 
Burmistrza Namysłowa – zgodnie z SPO – 4 (s. 182) 

Wydział Spraw Obywatelskich 

1. Kierowanie do działań podczas prognozowanego zagrożenia i jego wystąpienia zgodnie 
z SPO – 20 (s. 204) Art. 19 ust. 3 poz. 9  

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. 2020, poz. 1856). 

2. Ostrzeganie i alarmowanie ludności – zgodnie z SPO – 7 (s. 186) 

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego 

Działanie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z procedurą SPO – 8 (s. 188) 
Art. 19, pkt.4 i 5  
Art. 14, ust. 8 poz. 2  

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. 2020, poz. 1856). 

GMINNE SPÓŁKI I JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE 

ZEC Sp. z o.o. w Namysłowie 

Realizacja zadań zgodnie z posiadanymi planami. Art. 19 ust. 3 poz. 9  
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. 2020, poz. 1856). 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie 

Realizacja zadań zgodnie z posiadanymi planami. Art. 19 ust. 3 poz. 9  
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. 2020, poz. 1856). 
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Zadania 
Uprawnienia wynikające                            

z przepisów prawa 
(załącznik 57 poz…) 

Podstawa prawna 

INNE PODMIOTY 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie 

Działania Państwowej Straży Pożarnej podczas sytuacji kryzysowych – zgodnie z PZK – 3  
(s. 236) 

1. Art. 1 poz. 10 

2. Art. 25 ust. 1 poz. 11 

1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży 
Pożarnej (Dz.U. 2020, poz. 1123). 

2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 
przeciwpożarowej (Dz.U. 2020, poz.961). 

Komenda Powiatowa Policji w Namysłowie  

Działania Policji podczas sytuacji kryzysowych  – zgodnie z PZK – 4 (s. 238) Art. 1 i 6 poz. 12 
Ustawa z dnia z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. 
2020, poz.360). 

UWAGA: W przypadku wystąpienia innych zagrożeń – POSTĘPOWAĆ ZGODNIE ZE STOSOWNYMI PROCEDURAMI REAGOWANIA KRYZYSOWEGO 

PRK 9.5. Postępowanie podczas zakłóceń w dostawach wody 

Zadania 
Uprawnienia wynikające                            

z przepisów prawa 
(załącznik 57 poz…) 

Podstawa prawna 

URZĄD MIEJSKI w NAMYSŁOWIE  

Burmistrz Namysłowa  

1. Uruchomienie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8 (s. 188) 
Art. 19, pkt.4 i 5  
Art. 14, ust. 8 poz. 2 Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 

kryzysowym (Dz. U. 2020, poz. 1856). 
2. Kierowanie realizacją zadań ujętych w Gminnym Planie Zarządzania Kryzysowego.   Art. 19, ust. 4 i 5 poz.2  

3. Wnioskowanie do Wojewody o wsparcie działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych RP 
– zgodnie z SPO – 21 (s. 206)  

Art. 19, ust. 1 poz. 4 
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. 2020, poz. 1856). 

Wydział Organizacyjny 

1. Organizowanie punktu informacyjnego dla ludności – zgodnie z SPO – 1 (s. 178) 

Art. 19 poz.9 

1. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym ((Dz. U. 2020, poz. 1856). 

2. Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego 
w Namysłowie. 

2. Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty aktów prawnych 
Burmistrza Namysłowa – zgodnie z SPO – 4 (s. 182) 

Wydział Spraw Obywatelskich 

1. Kierowanie do działań podczas prognozowanego zagrożenia i jego wystąpienia zgodnie 
z SPO – 20 (s. 204) Art. 19 ust. 3 poz. 9  

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. 2020, poz. 1856). 

2. Ostrzeganie i alarmowanie ludności – zgodnie z SPO – 7 (s. 186) 
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Zadania 
Uprawnienia wynikające                            

z przepisów prawa 
(załącznik 57 poz…) 

Podstawa prawna 

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego 

Działanie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z procedurą SPO – 8 (s. 188) 
Art. 19, pkt.4 i 5  
Art. 14, ust. 8 poz. 2  

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. 2020, poz. 1856). 

GMINNE SPÓŁKI I JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE 

EKOWOD Sp. z o.o. w Namysłowie 

Realizacja zadań zgodnie z posiadanymi planami. Art. 19 ust. 3 poz. 9  
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. 2020, poz. 1856). 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie 

Realizacja zadań zgodnie z posiadanymi planami. Art. 19 ust. 3 poz. 9  
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. 2020, poz. 1856). 

INNE PODMIOTY 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie 

Działania Państwowej Straży Pożarnej podczas sytuacji kryzysowych – zgodnie z PZK – 3  
(s. 236) 

1. Art. 1 poz. 10 

2. Art. 25 ust. 1 poz. 11 

1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży 
Pożarnej (Dz.U. 2020, poz. 1123). 

2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 
przeciwpożarowej (Dz.U. 2020, poz.961). 

Komenda Powiatowa Policji w Namysłowie  

Działania Policji podczas sytuacji kryzysowych  – zgodnie z PZK – 4 (s. 238) Art. 1 i 6 poz. 12 
Ustawa z dnia z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji  
(Dz. U. 2020, poz.360). 

UWAGA: W przypadku wystąpienia innych zagrożeń – POSTĘPOWAĆ ZGODNIE ZE STOSOWNYMI PROCEDURAMI REAGOWANIA KRYZYSOWEGO 

PRK 10.1. Postępowanie podczas katastrofy budowlanej 

Zadania 
Uprawnienia wynikające                            

z przepisów prawa 
(załącznik 57 poz…) 

Podstawa prawna 

URZĄD MIEJSKI w NAMYSŁOWIE  

Burmistrz Namysłowa  

1. Uruchomienie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8 (s. 188) 
Art. 19, pkt.4 i 5  
Art. 14, ust. 8 poz. 2  Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 

kryzysowym (Dz. U. 2020, poz. 1856.). 
2. Kierowanie realizacją zadań ujętych w Gminnym Planie Zarządzania Kryzysowego.   Art. 19, ust. 4 i 5 poz.2  
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Zadania 
Uprawnienia wynikające                            

z przepisów prawa 
(załącznik 57 poz…) 

Podstawa prawna 

3. Wnioskowanie do Wojewody o wsparcie działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych 
RP  – zgodnie z SPO – 21 (s. 206)  

Art. 19, ust. 1 poz. 4 

Wydział Organizacyjny 

1. Organizowanie punktu informacyjnego dla ludności – zgodnie z SPO – 1 (s. 178) 

Art. 19 poz.9 

1. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. 2020, poz. 1856). 

2. Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego 
w Namysłowie. 

2. Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty aktów prawnych 
Burmistrza Namysłowa – zgodnie z SPO – 4 (s. 182) 

Wydział Spraw Obywatelskich 

1. Wykorzystywanie sprzętu z magazynu ppow. – zgodnie z SPO – 11 (s. 192).  

Art. 19 ust. 3 poz. 9  
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. 2020, poz. 1856). 

2. Kierowanie do działań podczas prognozowanego zagrożenia i jego wystąpienia zgodnie 
z SPO – 20 (s. 204) 

3. Planowanie wsparcia działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych RP – na podstawie 
„Wykazu sił i środków wojska wydzielanych w przypadku wystąpienia sytuacji 
kryzysowych na terenie województwa opolskiego”.     

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego 

Działanie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z procedurą SPO – 8 (s. 188) 
Art. 19, pkt.4 i 5  
Art. 14, ust. 8 poz. 2  

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. 2020, poz. 1856). 

Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji  

W PRZYPADKU KATASTROFY BUDOWLANEJ, W WYNIKU KTÓREJ USZKODZENIU LUB ZNISZCZENIU ULEGNĄ TAKŻE MOSTY, WIADUKTY, ESTAKADY DROGOWE itp. 

1. Monitorowanie sytuacji na drogach gminy Namysłów 
1. Art. 2 poz. 8  

Art. 19 poz.9 

2. Art. 20 poz.16 
 

1. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. 2020, poz. 1856). 

2. Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego 
w Namysłowie. 

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 
(Dz. U. 2020, poz. 470). 

2. Przekazywanie informacji do Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego o sytuacji.  

3. Zabezpieczanie, we współdziałaniu z Policją, przejezdności na drogach gminnych – 
organizacja objazdów. 

GMINNE SPÓŁKI I JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE 

EKOWOD Sp. z o.o. Namysłowie 

W PRZYPADKU KATASTROFY BUDOWLANEJ, W WYNIKU KTÓREJ NASTĄPI ZAKŁÓCENIE W DOSTAWACH WODY 

Realizacja zadań zgodnie z posiadanymi planami. Art. 3,5 i 6 poz.21 
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 
(Dz. U. 2019, poz.1437) 
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Zadania 
Uprawnienia wynikające                            

z przepisów prawa 
(załącznik 57 poz…) 

Podstawa prawna 

ZEC Sp. z o.o. Namysłowie 

W PRZYPADKU KATASTROFY BUDOWLANEJ, W WYNIKU KTÓREJ NASTĄPI ZAKŁÓCENIE W DOSTAWACH CIEPŁA 

Realizacja zadań zgodnie z posiadanymi planami. Art. 9b i 9c poz..36 
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 
(Dz.U. 2020, poz. 833). 

INNE PODMIOTY 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie 

Działania Państwowej Straży Pożarnej podczas sytuacji kryzysowych – zgodnie z PZK – 3  
(s. 236) 

1. Art. 1 poz. 10 

2. Art. 25 ust. 1 poz. 11 

1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży 
Pożarnej (Dz.U. 2020, poz. 1123). 

2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 
przeciwpożarowej (Dz.U. 2020, poz.961). 

Komenda Powiatowa Policji w Namysłowie  

Działania Policji podczas sytuacji kryzysowych  – zgodnie z PZK – 4 (s. 238) Art. 1 i 6 poz. 12 
Ustawa z dnia z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji  
(Dz. U. 2020, poz.360). 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Namysłowie  

Działania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego podczas katastrofy budowlanej – 
zgodnie z PZK - 5 (s. 242) 

Art. 84 ust. 1 poz. 13  
Ustawa z dni 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  
(Dz. U. 2020, poz. 333) 

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Brzegu 

Działania wzmocnienie osoby funkcyjnej pełniącej dyżur telefoniczny w Wojskowej Komendzie 
Uzupełnień w Brzegu podczas katastrofy budowlanej – na podstawie „Wykazu sił i środków 
wojska wydzielanych w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych na terenie 
województwa opolskiego”.   

Art. 25 ust. 1, 2, 3 poz.19 Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. 2020, poz. 1856). 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Opolu Stacja w Namysłowie 

W PRZYPADKU KATASTROFY BUDOWLANEJ, W WYNIKU KTÓREJ USZKODZENIU LUB ZNISZCZENIU ULEGNĄ TAKŻE MOSTY, WIADUKTY, ESTAKADY KOLEJOWE itp. 

1. Typowanie możliwych objazdów stref dotkniętych katastrofą, przygotowanie oznakowania. 
Art. 5 ust. 5 poz.18  

Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym 
(Dz.U. 2020, poz. 1043). 2. Informowanie podróżnych i społeczeństwa o sytuacji i uruchamianie komunikacji zastępczej. 

Podmioty odpowiedzialne za dostawę i dystrybucję energii, gazu,  

Realizacja zadań zgodnie z posiadanymi planami.  
1. Art. 4 ust. 1 i 9b  

ust. 1 i 2 poz. 31  

2. Art. 3, 5 i 6 poz.25  

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 
(Dz.U. 2020, poz. 833). 

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

Zadania 
Uprawnienia wynikające                            

z przepisów prawa 
(załącznik 57 poz…) 

Podstawa prawna 

URZĄD MIEJSKI w NAMYSŁOWIE  

Burmistrz Namysłowa  

1. Uruchomienie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8 (s. 188) 
Art. 19, pkt.4 i 5  
Art. 14, ust. 8 poz. 2  Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 

kryzysowym (Dz. U. 2020, poz. 1856). 
2. Kierowanie realizacją zadań ujętych w Gminnym Planie Zarządzania Kryzysowego.   Art. 19, ust. 4 i 5 poz.2   

Wydział Organizacyjny 

1. Organizowanie punktu informacyjnego dla ludności – zgodnie z SPO – 1 (s. 178) 

Art. 19 poz.9 

1. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. 2020, poz. 1856). 

2. Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego 
w Namysłowie. 

2. Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty aktów prawnych 
Burmistrza Namysłowa – zgodnie z SPO – 4 (s. 182) 

Wydział Spraw Obywatelskich 

1. Kierowanie do działań podczas prognozowanego zagrożenia i jego wystąpienia zgodnie 
z SPO – 20 (s. 204) 

Art. 19 ust. 3 poz. 9  
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. 2020, poz. 1856). 

2. Informowanie ludności o zagrożeniach – zgodnie z SPO – 3 (s. 181) 

3. Informowanie o przekroczeniach dopuszczalnych albo alarmowych poziomów substancji 
niebezpiecznych w powietrzu albo o możliwości takich przekroczeń – zgodnie z SPO – 5  
(s. 183) 

4. Ostrzeganie i alarmowanie ludności – zgodnie z SPO – 7 (s. 186) 

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego 

Działanie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z procedurą SPO – 8 (s. 188) 
Art. 19, pkt.4 i 5  
Art. 14, ust. 8 poz. 2  

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. 2020, poz. 1856). 

Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji  

W PRZYPADKU KATASTROFY BUDOWLANEJ, W WYNIKU KTÓREJ USZKODZENIU LUB ZNISZCZENIU ULEGNĄ TAKŻE MOSTY, WIADUKTY, ESTAKADY 
DROGOWE itp. 

1. Monitorowanie sytuacji na drogach gminy Namysłów 
1. Art. 2 poz. 8  

Art. 19 poz.9 

2. Art. 20 poz.16 
 

1. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. 2020, poz. 1856). 

2. Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego 
w Namysłowie. 

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 
(Dz. U. 2020, poz. 470). 

2. Przekazywanie informacji do Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego o sytuacji.  

3. Zabezpieczanie, we współdziałaniu z Policją, przejezdności na drogach gminnych – 
organizacja objazdów. 
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Zadania 
Uprawnienia wynikające                            

z przepisów prawa 
(załącznik 57 poz…) 

Podstawa prawna 

GMINNE SPÓŁKI I JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE 

EKOWOD Sp. z o.o. Namysłowie 

W PRZYPADKU KATASTROFY DROGOWEJ, W WYNIKU KTÓREJ NASTĄPI ZAKŁÓCENIE W DOSTAWACH WODY 

Realizacja zadań zgodnie z posiadanymi planami. Art. 3, 5 i 6 poz.21 
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu 
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków  
(Dz. U. 2019, poz..1437) 

ZEC Sp. z o.o. Namysłowie 

W PRZYPADKU KATASTROFY DROGOWEJ, W WYNIKU KTÓREJ NASTĄPI ZAKŁÓCENIE W DOSTAWACH CIEPŁA 

Realizacja zadań zgodnie z posiadanymi planami. Art. 9b i 9c poz..26 
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 
(Dz.U. 2020, poz. 833). 

INNE PODMIOTY 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie 

Działania Państwowej Straży Pożarnej podczas sytuacji kryzysowych – zgodnie z PZK – 3  
(s. 236) 

1. Art. 1 poz. 10 

2. Art. 25 ust. 1 poz. 11 

1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży 
Pożarnej (Dz.U. 2020, poz. 1123). 

2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 
przeciwpożarowej (Dz.U. 2020, poz.961). 

Komenda Powiatowa Policji w Namysłowie  

Działania Policji podczas sytuacji kryzysowych  – zgodnie z PZK – 4 (s. 238) Art. 1 i 6 poz. 12 
Ustawa z dnia z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji  
(Dz. U. 2020, poz.360). 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Namysłowie  

Działania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego podczas katastrofy drogowej jak 
podczas katastrofy budowlanej – zgodnie z PZK - 5 (s. 242) 

Art. 84 ust. 1 poz. 13  
Ustawa z dni 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2020, 
333) 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Opolu Stacja w Namysłowie 

W PRZYPADKU KATASTROFY DROGOWEJ DOTYCZĄCEJ MOSTÓW, WIADUKTÓW, ESTAKAD KOLEJOWYCH itp. 

1. Typowanie możliwych objazdów stref dotkniętych katastrofą, przygotowanie oznakowania. 
Art. 5 ust. 5 poz.18  

Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym 
(Dz.U. 2020, poz. 1043). 2. Informowanie podróżnych i społeczeństwa o sytuacji i uruchamianie komunikacji zastępczej. 

Podmioty odpowiedzialne za dostawę i dystrybucję energii, gazu,  

Realizacja zadań zgodnie z posiadanymi planami.     1. Art. 4 ust. 1 i 9b  
ust. 1 i 2 poz. 26 

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 
(Dz.U. 2020, poz. 833). 
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PRK 10.3. Postępowanie podczas katastrofy kolejowej 

Zadania 
Uprawnienia wynikające                            

z przepisów prawa 
(załącznik 57 poz…) 

Podstawa prawna 

URZĄD MIEJSKI w NAMYSŁOWIE  

Burmistrz Namysłowa  

1. Uruchomienie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8 (s. 188) 
Art. 19, pkt.4 i 5  
Art. 14, ust. 8 poz. 2  Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 

kryzysowym (Dz. U. 2020, poz. 1856). 
2. Kierowanie realizacją zadań ujętych w Gminnym Planie Zarządzania Kryzysowego.   Art. 19, ust. 4 i 5 poz.2   

Wydział Organizacyjny 

1. Organizowanie punktu informacyjnego dla ludności – zgodnie z SPO – 1 (s. 178) 

Art. 19 poz.9 

1. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. 2020, poz. 1856). 

2. Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego 
w Namysłowie. 

2. Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty aktów prawnych 
Burmistrza Namysłowa – zgodnie z SPO – 4 (s. 182) 

Wydział Spraw Obywatelskich 

1. Kierowanie do działań podczas prognozowanego zagrożenia i jego wystąpienia zgodnie 
z SPO – 20 (s. 204) 

Art. 19 ust. 3 poz. 9  
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. 2020, poz. 1856). 

2. Informowanie ludności o zagrożeniach – zgodnie z SPO – 3 (s. 181) 

3. Informowanie o przekroczeniach dopuszczalnych albo alarmowych poziomów substancji 
niebezpiecznych w powietrzu albo o możliwości takich przekroczeń – zgodnie z SPO – 5  
(s. 183) 

4. Ostrzeganie i alarmowanie ludności – zgodnie z SPO – 7 (s. 186) 

5. Planowanie wsparcia działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych RP – na podstawie 
„Wykazu sił i środków wojska wydzielanych w przypadku wystąpienia sytuacji 
kryzysowych na terenie województwa opolskiego”.     

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego 

Działanie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z procedurą SPO – 8 (s. 188) 
Art. 19, pkt.4 i 5  
Art. 14, ust. 8 poz. 2  

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. 2020, poz. 1856). 

INNE PODMIOTY 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie 

Działania Państwowej Straży Pożarnej podczas sytuacji kryzysowych – zgodnie z PZK – 3  
(s. 236) 

1. Art. 1 poz. 10 

2. Art. 25 ust. 1 poz. 11 

1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży 
Pożarnej (Dz.U. 2020, poz. 1123). 

2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 
przeciwpożarowej (Dz.U. 2020, poz.961). 



 

Gminny Plan Zarządzania Kryzysowego 

Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Namysłowie  167 

 

Komenda Powiatowa Policji w Namysłowie  

Działania Policji podczas sytuacji kryzysowych  – zgodnie z PZK – 4 (s. 238) Art. 1 i 6 poz. 12 
Ustawa z dnia z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji  
(Dz. U. 2020, poz. 360). 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Namysłowie  

Działania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego podczas katastrofy kolejowej jak 
podczas katastrofy budowlanej – zgodnie z PZK - 5 (s. 242) 

Art. 84 ust. 1 poz. 13  
Ustawa z dni 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  
(Dz.U. 2020, poz. 333) 

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Brzegu 
Działania wzmocnienie osoby funkcyjnej pełniącej dyżur telefoniczny w Wojskowej Komendzie 
Uzupełnień podczas katastrofy kolejowej – na podstawie „Wykazu sił i środków wojska 
wydzielanych w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych na terenie województwa 
opolskiego”.   

Art. 25 ust. 1, 2, 3 poz.23 
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. 2020, poz. 1856). 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Opolu Stacja w Namysłowie 

Działanie PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Zakładu Linii Kolejowych w Opolu podczas 
katastrofy kolejowej – zgodnie z PZK – 13 (s. 261). 

Art. 5 ust. 5 poz.18  
Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym 
(Dz.U. 2020, poz. 1043). 

UWAGA: W przypadku wystąpienia innych zagrożeń – POSTĘPOWAĆ ZGODNIE ZE STOSOWNYMI PROCEDURAMI REAGOWANIA KRYZYSOWEGO 

PRK 11. Postępowanie podczas zagrożenia wystąpieniem lub wystąpienia choroby zwierząt 

Zadania 
Uprawnienia wynikające                            

z przepisów prawa 
(załącznik 57 poz…) 

Podstawa prawna 

URZĄD MIEJSKI w NAMYSŁOWIE  

Burmistrz Namysłowa  

1. Uruchomienie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8 (s. 188) Art. 19, pkt.4 i 5  
Art. 14, ust. 8 poz. 2 

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. 2020, poz. 1856). 2. Kierowanie realizacją zadań ujętych w Gminnym Planie Zarządzania Kryzysowego. 

3. Na wniosek Powiatowego Lekarza Weterynarii określenie w drodze rozporządzenia 
obszaru, na którym występuje choroba zakaźna zwierząt lub zagrożenia wystąpienia tej 
choroby, w szczególności jako obszar zapowietrzony lub zagrożony, oraz sposobu 
oznakowania obszaru zapowietrzonego i zagrożonego. 

Art. 46 ust. 1 i 3 poz. 27 

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt 
oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. 2020, 
poz. 1421). 

4. Wnioskowanie do Wojewody o wsparcie działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych RP 
– zgodnie z SPO – 21 (s. 206) 

Art. 19, ust. 1 poz. 4 
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. 2020, poz. 1856). 

5. Wnioskowanie do Wojewody o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej – zgodnie z SPO – 23 
(s. 209) 

Art. 5, ust. 1 poz. 5 
Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej 
(Dz.U. 2017, poz. 1897). 
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Zadania 
Uprawnienia wynikające                            

z przepisów prawa 
(załącznik 57 poz…) 

Podstawa prawna 

Wydział Organizacyjny 

1. Organizowanie punktu informacyjnego dla ludności – zgodnie z SPO – 1 (s. 178) 

Art. 19 poz.9 

1. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. 2020, poz. 1856). 

2. Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego 
w Namysłowie. 

2. Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty aktów prawnych 
Burmistrza Namysłowa – zgodnie z SPO – 4 (s. 182) 

Wydział Spraw Obywatelskich 

1. Kierowanie do działań podczas prognozowanego zagrożenia i jego wystąpienia zgodnie 
z SPO – 20 (s. 204) 

Art. 19 ust. 3 poz. 9  
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. 2020, poz. 1856). 

2. Informowanie ludności o zagrożeniach – zgodnie z SPO – 3 (s. 181) 

3. Planowanie wsparcia działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych RP – na podstawie 
„Wykazu sił i środków wojska wydzielanych w przypadku wystąpienia sytuacji 
kryzysowych na terenie województwa opolskiego”.     

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego 

Działanie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z procedurą SPO – 8 (s. 188) 
Art. 19, pkt.4 i 5  
Art. 14, ust. 8 poz. 2  

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. 2020, poz. 1856). 

Wydział Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami 

1. Monitorowanie sytuacji na obszarze gminy 

  Art. 2 poz. 8  

Art. 19 poz.9 

1. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. 2020, poz. 1856). 

2. Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego 
w Namysłowie. 

2. Przekazywanie informacji do Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego o sytuacji.  

3. Organizowanie transportów z padłymi zwierzętami; 

4. Wyznaczenie miejsca na grzebowisko lub spalania padłych zwierząt 

GMINNE SPÓŁKI I JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE 

EKOWOD Sp. z o.o. Namysłowie 

Realizacja zadań zgodnie z posiadanymi planami. Art. 19 ust. 2 i 6 poz. 9  
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. 2020, poz. 1856). 

INNE PODMIOTY 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie 

Podejmowanie działań interwencyjnych związanych przede wszystkim z: 
1) dezynfekcją i dekontaminacją;  
2) zabezpieczeniem miejsc spalania zwierząt;  
3) oświetleniem terenu. 

1. Art. 1 poz. 10 

2. Art. 25 ust. 1 poz. 11 

1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży 
Pożarnej (Dz.U. 2020, poz. 1123). 

2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 
przeciwpożarowej (Dz.U. 2020, poz.961). 
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Zadania 
Uprawnienia wynikające                            

z przepisów prawa 
(załącznik 57 poz…) 

Podstawa prawna 

Komenda Powiatowa Policji w Namysłowie  

Działania Policji związane z:  
1). izolacją rejonu i miejsca zdarzenia;  
2). organizacją ruchu w rejonie zagrożenia;  
3). pilotowaniem transportów z padłymi zwierzętami oraz materiałami do badań; 

egzekwowaniem przestrzegania przepisów wydanych w związku ze zwalczaniem choroby 
zakaźnej;  

4). prowadzeniem czynności dochodzeniowo-śledczych. 

Art. 1 i 6 poz. 12 
Ustawa z dnia z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji  

(Dz. U. 2020, poz. 360). 

Powiatowy Inspektorat Weterynaryjny w Namysłowie  
Działanie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii podczas zagrożenia wystąpieniem lub  
wystąpienia choroby zwierząt – zgodnie z PZK – 14 (s. 263)   

Art. 14 poz. 33   
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej 
(Dz.U. 2018, poz. 1557). 

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Namysłowie  

Działania Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego podczas zagrożenia 
wystąpieniem lub wystąpienia choroby zwierząt – zgodnie z PZK – 15 (s. 268)   

1. Art. 89, ust. 1 oraz 
  art. 90, 91 i 91a poz. 26   

2. Art. 1 poz.17 

1. Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe 
(Dz.U. 2019, poz. 1792). 

2. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej (Dz.U. 2019, poz. 59). 

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Brzegu 
Działania wzmocnienie osoby funkcyjnej pełniącej dyżur telefoniczny w Wojskowej Komendzie 
Uzupełnień podczas katastrofy kolejowej – na podstawie „Wykazu sił i środków wojska 
wydzielanych w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych na terenie województwa 
opolskiego”.   

Art. 25 ust. 1, 2, 3 poz.23 
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. 2020, poz. 1856). 

UWAGA: W przypadku wystąpienia innych zagrożeń – POSTĘPOWAĆ ZGODNIE ZE STOSOWNYMI PROCEDURAMI REAGOWANIA KRYZYSOWEGO 

PRK 12. Postępowanie podczas zagrożenia wystąpieniem lub wystąpienia organizmu szkodliwego 

Zadania 
Uprawnienia wynikające                            

z przepisów prawa 
(załącznik 57 poz…) 

Podstawa prawna 

URZĄD MIEJSKI w NAMYSŁOWIE  

Burmistrz Namysłowa  

1. Uruchomienie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8 (s. 188) 

Art. 19,  
Art. 14, ust. 8 poz. 2 

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. 2020, poz. 1856). 

2. Kierowanie realizacją zadań ujętych w Gminnym Planie Zarządzania Kryzysowego. 

3. Powołanie komisji określającej zakres i wysokość szkód – zgodnie z SPO – 12 (s. 193) 

4. Wnioskowanie do Wojewody o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej – zgodnie z SPO – 23 
(s. 209) 

Art. 5, ust. 1 poz. 5 
Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej 
(Dz. U. 2020, poz. 1856. 
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Wydział Organizacyjny 

1. Organizowanie punktu informacyjnego dla ludności – zgodnie z SPO – 1 (s. 178) 

Art. 19 poz.9 

1. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. 2020, poz. 1856). 

2. Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego 
w Namysłowie. 

2. Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty aktów prawnych 
Burmistrza Namysłowa – zgodnie z SPO – 4 (s. 182) 

Wydział Spraw Obywatelskich 

1. Kierowanie do działań podczas prognozowanego zagrożenia i jego wystąpienia zgodnie 
z SPO – 20 (s. 282) Art. 19 ust. 3 poz. 9  

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. 2020, poz. 1856). 

2. Informowanie ludności o zagrożeniach – zgodnie z SPO – 3 (s. 181) 

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego 

Działanie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z procedurą SPO – 8 (s. 188) 
Art. 19, pkt.4 i 5  
Art. 14, ust. 8 poz. 2  

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. 2020, poz. 1856). 

Wydział Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami 

1. Monitorowanie sytuacji na obszarze gminy 
Art. 2 poz. 8  

Art. 19 poz.9 

1. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. 2020, poz. 1856). 

2. Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego 
w Namysłowie. 

2. Przekazywanie informacji do Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego o sytuacji.  

INNE PODMIOTY 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach Nadleśnictwo w Namysłowie 

Działania Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach podczas zagrożenia 
wystąpieniem lub wystąpienia choroby roślin – zgodnie z PZK – 17 (s. 272) 

Art. 10,18 i 34  poz..24  Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. 2020, 
poz. 1463). 

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Namysłowie  

Działania Państwowego Powiatowego  Inspektoratu Sanitarnego podczas zagrożenia  
epidemicznego i epidemii – zgodnie z PZK – 8 (s. 249)   

1. Art. 89, ust. 1 oraz 
  art. 90, 91 i 91a poz. 26   

2. Art. 1 poz.17 

1. Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe 
(Dz.U. 2019, poz. 1792). 

2. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej (Dz.U. 2019, poz. 59). 

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

Zadania 
Uprawnienia wynikające                            

z przepisów prawa 
(załącznik 57 poz…) 

Podstawa prawna 

URZĄD MIEJSKI w NAMYSŁOWIE  

Burmistrz Namysłowa  

1. Uruchomienie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8 (s. 188) 
Art. 19, pkt.4 i 5  
Art. 14, ust. 8 poz. 2  

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. 2020, poz. 1856). 

2. Kierowanie realizacją zadań ujętych w Gminnym Planie Zarządzania Kryzysowego. Art. 19, ust. 4 i 5 poz.2  

3. Wnioskowanie do Wojewody o wsparcie działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych RP – 
zgodnie z SPO – 21 (s. 206)  

Art. 19, ust. 1 poz. 4 

4. Podjęcie działań podczas wprowadzania (zmiany, odwołania) stopni alarmowych na wypadek 
zagrożeń atakiem o charakterze terrorystycznym lub sabotażowym – zgodnie z SPO – 42 (s. 
221) 

Art. 23, ust. 1 poz.58)   
§ 4, ust. 1 poz.58)   

1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. 2020, poz. 1856). 

2 zarządzenia Nr 18 Prezesa Rady Ministrów z dnia  
2 marca 2016 r. w sprawie wykazu przedsięwzięć 
i procedur systemu zarządzania. 

Wydział Organizacyjny 

1. Organizowanie punktu informacyjnego dla ludności – zgodnie z SPO – 1 (s. 178) 

Art. 19 poz.9 

1. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. 2020, poz. 1856). 

2. Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego 
w Namysłowie. 

2. Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty aktów prawnych 
Burmistrza Namysłowa – zgodnie z SPO – 4 (s. 182) 

Wydział Spraw Obywatelskich 

1. Wykorzystywanie sprzętu z gminnego magazynu  – zgodnie z SPO – 11 (s. 192).  

Art. 19 ust. 3 poz. 9  
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. 2020, poz. 1856). 

2. Kierowanie do działań podczas prognozowanego zagrożenia i jego wystąpienia zgodnie  
z SPO – 20 (s. 282) 

3. Informowanie ludności o zagrożeniach – zgodnie z SPO – 3 (s. 181) 

4. Planowanie wsparcia działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych RP – na podstawie 
„Wykazu sił i środków wojska wydzielanych w przypadku wystąpienia sytuacji 
kryzysowych na terenie województwa opolskiego”. 

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego 

Działanie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z procedurą SPO – 8 (s. 188) 
Art. 19, pkt.4 i 5  
Art. 14, ust. 8 poz. 2  

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. 2020, poz. 1856). 
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Zadania 
Uprawnienia wynikające                            

z przepisów prawa 
(załącznik 57 poz…) 

Podstawa prawna 

INNE PODMIOTY – 

JEŻELI, W WYNIKU AKTU TERRORYSTYCZNEGO ZAISTNIEJE ZAGROŻENIE(…) – TO POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z (…) JAK NIŻEJ: 

POWODZIE – PRK – 1 (s. 138) 

UPRAWNIENIA I PODSTAWY PRAWNE WYMIENIONE SĄ  
W POSZCZEGÓLNYCH PROCEDURACH REAGOWANIA KRYZYSOWEGO 

(PRK) 

POŻARY – PRK – 2 (s. 140) 

SKAŻENIA CHEMICZNO-EKOLOGICZNE – PRK – 6 (s. 148) 

ZDARZENIA RADIACYJNE – PRK – 7 (s. 150) 

ZAGROŻENIA EPIDEMICZNE I EPIDEMIA – PRK – 8 (s. 153) 

ZAKŁÓCENIA W DOSTAWIE ENERGII – PRK – 9.1 (s. 155) 

ZAKŁÓCENIA W DOSTAWIE GAZU – PRK – 9.3 (s. 158) 

ZAKŁÓCENIA W DOSTAWIE ENERGII CIEPLNEJ – PRK – 9.4 (s. 159) 

ZAKŁÓCENIA W DOSTAWIE WODY – PRK – 9.5 (s. 160) 

KATASTROFY BUDOWLANE – PRK – 10.1 (s. 161) 

KATASTROFY DROGOWE – PRK – 10.2 (s. 164) 

KATASTROFY KOLEJOWE – PRK – 10.3 (s. 166) 

ZAGROŻENIA WYSTĄPIENIA LUB WYSTĄPIENIE CHOROBY ZWIERZĄT - PRK - 11 (s. 167) 

ZAGROŻENIA WYSTĄPIENIA LUB WYSTĄPIENIE ORGANIZMU SZKODLIWEGO – PRK – 12 
(s. 169) 

ZAGROŻENIE TERRORYSTYCZNE – PRK – 13 (s. 171) 

AWARIE SIECI TELEINFORMATYCZNYCH – PRK – 14 (s. 173) 
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PRK 14. Postępowanie podczas awarii sieci teleinformatycznych 

Zadania 
Uprawnienia wynikające                            

z przepisów prawa 
(załącznik 57 poz…) 

Podstawa prawna 

URZĄD MIEJSKI w NAMYSŁOWIE  

Burmistrz Namysłowa  

1. Uruchomienie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8 (s. 188) 
Art. 19, pkt.4 i 5  
Art. 14, ust. 8 poz. 2  Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 

kryzysowym (Dz. U. 2020, poz. 1856). 
2. Kierowanie realizacją zadań ujętych w Gminnym Planie Zarządzania Kryzysowego.   Art. 19, ust. 4 i 5 poz.2  

Wydział Organizacyjny 

1. Działania Wydziału Organizacyjnego podczas awarii sieci teleinformatycznych w Urzędzie 
Miejskim - zgodnie z PZK – 18 (s. 274) 

Art. 19 poz.9 

1. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. 2020, poz. 1856). 

2. Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego 
w Namysłowie. 

2. Organizowanie punktu informacyjnego dla ludności – zgodnie z SPO – 1 (s. 178)  

3. Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty aktów prawnych 
Burmistrza Namysłowa – zgodnie z SPO – 4 (s. 182)  

4. Opracowywanie i przekazywanie komunikatów i ostrzeżeń dla mieszkańców terenów 
pozbawionych dostępu do sieci teleinformacyjnych – zgodne z SPO – 7 (s. 186)  

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego 

Działanie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z procedurą SPO – 8 (s. 188) 
Art. 19, pkt.4 i 5  
Art. 14, ust. 8 poz. 2  

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. 2020, poz. 1856). 

UWAGA: W przypadku wystąpienia innych zagrożeń – POSTĘPOWAĆ ZGODNIE ZE STOSOWNYMI PROCEDURAMI REAGOWANIA KRYZYSOWEGO 
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PRK 15. Postępowanie podczas strajków, zamieszek i demonstracji  

Zadania 
Uprawnienia wynikające                            

z przepisów prawa 
(załącznik 57 poz. ….) 

Podstawa prawna 

URZĄD MIEJSKI w NAMYSŁOWIE  

Burmistrz Namysłowa  

1. Uruchomienie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8 (s. 188) Art. 19, pkt.4 i 5  

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. 2020, poz. 1856). 

2. Kierowanie realizacją zadań ujętych w Gminnym Planie Zarządzania Kryzysowego. Art. 19, ust. 2, pkt. 1 poz. 9   

3. Wnioskowanie do Wojewody o wsparcie działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych RP 
– zgodnie  z SPO – 21 (s. 206). 

Art. 19, ust. 1 poz. 9 

4. Prowadzenie negocjacji i rozmów. Art. 8 poz.31 Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów 
zbiorowych (Dz. U. 2020, poz. 123) 

Wydział Organizacyjny 

1. Organizowanie punktu informacyjnego dla ludności – zgodnie z SPO – 1 (s. 178) 

Art. 19 poz. 9 

1. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. 2020, poz. 1856). 

2. Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego 
w Namysłowie. 

2. Informowanie ludności o zagrożeniach – zgodnie z SPO – 3 (s. 181) 

3. Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty aktów prawnych 
– zgodnie z SPO – 4 (s. 182) 

Wydział Spraw Obywatelskich 

Planowanie wsparcia działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych RP – na podstawie 
„Wykazu sił i środków wojska wydzielanych w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych 
na terenie województwa opolskiego”.        

Art. 19 ust. 3 poz. 9  
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. 2020, poz. 1856). 

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego 

Działanie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z procedurą SPO – 8  
(s. 188) 

Art. 19, pkt.4 i 5  
Art. 14, ust. 8 poz. 2  

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. 2020, poz. 1856). 

Wydział Gospodarki Komunalnej I Inwestycji  

1. Wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu.  

1. Art. 2 poz. 8  

Art. 19 poz.9 

2. Art. 20 poz.16 
 

1. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. 2020, poz. 1856). 

2. Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego 
w Namysłowie. 

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych  
(Dz. U. 2020, poz. 470). 

2. Wyznaczanie objazdów. 

3. Podjęcie działań interwencyjnych w przypadku skażenia niebezpiecznymi substancjami    
chemicznymi – zgodnie z PZK – 6 (s. 245) 
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Zadania 
Uprawnienia wynikające                            

z przepisów prawa 
(załącznik 57 poz. ….) 

Podstawa prawna 

GMINNE SPÓŁKI I JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie 

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

Art. 19 ust. 2 i 6 poz. 9  
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. 2020, poz. 1856). 

INNE PODMIOTY 

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Brzegu 

Działania wzmocnienie osoby funkcyjnej pełniącej dyżur telefoniczny w Wojskowej Komendzie 
Uzupełnień w Brzegu podczas strajków, zamieszek i demonstracji – na podstawie „Wykazu sił  
i środków wojska wydzielanych w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych na terenie 
województwa opolskiego”.  

Art. 25 ust. 1, 2, 3 poz..23  
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. 2020, poz. 1856). 

UWAGA: W przypadku wystąpienia innych zagrożeń – POSTĘPOWAĆ ZGODNIE ZE STOSOWNYMI PROCEDURAMI REAGOWANIA KRYZYSOWEGO 
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4.2. Wykaz standardowych procedur operacyjnych (SPO) 

Numer 
procedury 

Nazwa procedury Strona 

SPO – 1 Organizowanie punktu informacyjnego dla ludności 178 

SPO – 2 Przekazywanie ludności informacji wyprzedzającej o zdarzeniu radiacyjnym 180 

SPO – 3 Informowanie ludności o zagrożeniach 181 

SPO – 4 
Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty 
aktów prawnych  

182 

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

183 

SPO – 6 
Ostrzeganie i alarmowanie o zagrożeniach wynikających ze zjawisk 
hydrometeorologicznych 

184 

SPO – 7 Ostrzeganie i alarmowanie ludności 186 

SPO – 8 Uruchamianie i działanie zespołu zarządzania kryzysowego 188 

SPO – 9 Działanie centrum zarządzania kryzysowego 190 

SPO – 10 Działanie wojewódzkiej drużyny wykrywania zagrożeń radiacyjnych 
191 

nie dotyczy 

SPO – 11 
Wykorzystywanie sprzętu z magazynu OC oraz magazynu 
przeciwpowodziowego 

192 

SPO – 12 Ocenianie i dokumentowanie szkód 193 

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

194 
nie dotyczy 

SPO – 14 
Przyznawanie odszkodowań za poniesione straty w związku z udziałem w 
zorganizowanej akcji społecznej 

194 
nie dotyczy 

SPO – 15 
Refundowanie kosztów świadczeń zdrowotnych udzielanych w związku ze 
zwalczaniem epidemii 

195 
nie dotyczy 

SPO – 16 Wprowadzanie działań interwencyjnych po zdarzeniu radiacyjnym 196 

SPO – 17 Wprowadzanie świadczeń rzeczowych i osobistych 198 

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

202 

SPO – 19 Pozyskiwanie osadzonych w zakładach karnych 
203 

nie dotyczy 

SPO – 20 
Koordynowanie działań wolontariatu podczas prognozowanego zagrożenia  
i jego wystąpienia 

204 

SPO – 21 Wsparcie działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych 206 

SPO – 22 Wsparcie ewakuacji dla jednostek samorządu terytorialnego 
208 

nie dotyczy 
SPO – 23 Wnioskowanie o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej 209 

SPO – 24 
Wydanie rozporządzenia wojewody, w przypadku wprowadzenia stanu 
wyjątkowego tylko na obszarze województwa 

210 
nie dotyczy 

SPO – 25 Ogłaszanie przez wojewodę stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii 
210 

nie dotyczy 

SPO – 26 
Wprowadzanie obowiązkowych szczepień podczas stanu epidemii lub 
zagrożenia epidemicznego 

211 
nie dotyczy 

SPO – 27 
Uruchamianie miejsc kwarantanny i izolacji wraz z zabezpieczeniem 
logistycznym 

211 
nie dotyczy 

SPO – 28 Podwyższanie stanu gotowości szpitali 
212 

nie dotyczy 

SPO – 29 
Koordynowanie działań jednostek systemu Państwowego Ratownictwa 
Medycznego w sytuacjach kryzysowych 

212 
nie dotyczy 

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

213 
nie dotyczy 

SPO – 31 
Opracowanie wniosku do ministra gospodarki w sprawie zwiększenia dostaw 
paliwa – zmniejszenia zapasów 

213 
nie dotyczy 

SPO – 32 Wydawanie upoważnień do zakupy paliw i nadzorowanie ich dystrybucji 214 
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Numer 
procedury 

Nazwa procedury Strona 

SPO – 33 Udzielanie pomocy turystom w powrocie do kraju 
215 

nie dotyczy 

SPO – 34 
Zawieszanie organów jednostek samorządu terytorialnego i wyznaczanie 
pełnomocnika do kierowania działaniami 

215 
nie dotyczy 

SPO – 35 
Kontrolowanie funkcjonowania administracji rządowej i samorządowej  
w stanie wyjątkowym 

216 
nie dotyczy 

SPO – 36 
Zawieszanie organów jednostek samorządu terytorialnego i wyznaczanie 
komisarza rządowego 

216 
nie dotyczy 

SPO – 37 Wdrożenie rozporządzenia odnośnie ograniczania działalności edukacyjnej 217 

SPO – 38 Postępowanie i wydawanie decyzji w sprawach odosobnienia osób  
218 

nie dotyczy 

SPO – 39 Wprowadzanie cenzury 
218 

nie dotyczy 

SPO – 40 Realizowanie usług pocztowych na obszarach objętych zagrożeniem 
219 

nie dotyczy 
SPO – 41 Uruchamianie zastępczych miejsc szpitalnych 220 

SPO – 42 Wprowadzanie, zmiana i odwołanie stopni alarmowych 221 

SPO – 43 
Procedura udzielania pomocy podróżnym uwięzionym w pociągach, na torach 
kolejowych, w pojazdach na drogach publicznych w wyniku intensywnych 
opadów śniegu i niskich temperatur 

224 
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SPO - 1.  

Rodzaj  
dokumentu 

Standardowa procedura operacyjna Data  

Nazwa  
dokumentu 

Organizowanie punktu informacyjnego  
dla ludności 

Podmiot 
opracowujący 

Wydział Organizacyjny 
UM w Namysłowie 

I. Cel procedury 

Określenie sposobu organizowania punktu informacyjnego. 

II. Lider/uczestnicy procedury  

Burmistrz/ Sekretarz, wyznaczeni pracownicy Urzędu Miejskiego w Namysłowie. 

III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 

Wejścia Wyjścia 
Podstawy prawne realizacji procedury 

(załącznik 58 poz. …..) 

Powstanie zdarzenia 
wymagającego 
zorganizowania punktu 
informacyjnego dla ludności. 

Zakończenie pracy punktu 
informacyjnego. 

Art. 19, ust. 2, pkt 1 poz. 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r.  
o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. 2020, poz. 1856). 
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IV. Przebieg procedury  

Opis postępowania Wykonawcy 

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

 Burmistrz, 
 Sekretarz. 

2. Uruchomienie punktu informacyjnego – pod numerem telefonu ZASTRZEŻONY oraz 987  
(w czasie1 godziny). Powiadomienie wyznaczonych pracowników Urzędu Miejskiego. 

 Sekretarz. 
3. Przekazanie informacji osobom obsługującym punkt informacyjny dla ludności. 

4. Nadzorowanie pracy punktu informacyjnego. 

5. Podjęcie decyzji o zakończeniu pracy punktu informacyjnego. 
 Burmistrz, 
 Sekretarz. 
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SPO - 2.  

Rodzaj  
dokumentu 

Standardowa procedura operacyjna Data  

Nazwa  
dokumentu 

Przekazywanie ludności informacji wyprzedzającej  
o zdarzeniu radiacyjnym 

Podmiot 
opracowujący 

Wydział Organizacyjny 
UM w Namysłowie 

I. Cel procedury 

Przekazanie informacji wyprzedzającej o zdarzeniu radiacyjnym. 

II. Lider/uczestnicy procedury  

Burmistrz/ Sekretarz, wyznaczeni pracownicy Urzędu Miejskiego w Namysłowie. 

III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 

Wejścia Wyjścia 
Podstawy prawne realizacji procedury 

(załącznik 58 poz. …..) 

Otrzymanie rozporządzenia 
wojewody. 

Poinformowanie ludności. 
Art. 92, ust. 1poz. 2 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe 
(Dz.U. 2019, poz. 1792); 

IV. Przebieg procedury  

Opis postępowania  Wykonawcy 

1. Przyjęcie rozporządzenia wojewody zawierającego informację wyprzedzającą  
o zdarzeniu radiacyjnym.  

 Stanowisko ds. obronnych  
i zarządzania kryzysowego . 

2. Umieszczenie treści rozporządzenia na stronie internetowej Urzędu Miejskiego.  Obsługa informatyczna urzędu , 

3. Wydrukowanie treści rozporządzenia w formie ulotek i dystrybuowanie w strefach 
zagrożonych poprzez wyznaczone osoby.  

 Sekretarz.  

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

 Sekretarz. 

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

 Sekretarz. 
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SPO - 3.  

Rodzaj  
dokumentu 

Standardowa procedura operacyjna Data  

Nazwa  
dokumentu 

Informowanie ludności o zagrożeniach 
Podmiot 

opracowujący 
Wydział Organizacyjny 

UM w Namysłowie 

I. Cel procedury 

Przekazanie informacji wyprzedzającej o zdarzeniu radiacyjnym. 

II. Lider/uczestnicy procedury  

Burmistrz/ Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego, Sekretarz, wyznaczeni pracownicy Urzędu Miejskiego w Namysłowie. 

III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 

Wejścia Wyjścia 
Podstawy prawne realizacji procedury 

(załącznik 58 poz. …..) 

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

Poinformowanie ludności. 
Art. 19, ust. 2, pkt 1poz.1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o 
zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. 2020, poz. 1856). 

IV. Przebieg procedury  

Opis postępowania Wykonawcy 

1. Monitorowanie, analizowanie i prognozowanie bezpieczeństwa ludności i środowiska naturalnego 
poprzez wymianę informacji z elementami Gminnego Systemu Wczesnego Ostrzegania.  Stanowisko ds. obronnych i zarządzania 

kryzysowego. 
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 (s. 180), poprzez: 

1) konferencje prasowe Burmistrza lub na jego polecenie wyznaczonych pracowników, 
2) konferencje prasowe rzeczników prasowych służb, inspekcji i straży w zakresie uzgodnionym z 

Burmistrzem, 
3) przekazywanie informacji (zał. 59) do mediów przez Burmistrza, 
4) umieszczanie informacji na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, 
5) ulotki i obwieszczenia. 

 Burmistrz, 
 GZZK, 
 Sekretarz. 

4. Na polecenie Burmistrza zorganizowanie punktu informacyjny dla ludności,  
w  tym uruchomienie infolinii – zgodnie z SPO – 1 (s. 178). 

 Sekretarz. 

5. Przekazanie informacji do gminnych jednostek organizacyjnych.  Sekretarz. 
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SPO - 4.  

Rodzaj  
dokumentu 

Standardowa procedura operacyjna Data  

Nazwa  
dokumentu 

Przekazywanie do publicznej wiadomości  
w sposób zwyczajowo przyjęty aktów prawnych  

Podmiot 
opracowujący 

Wydział Organizacyjny UM w 
Namysłowie 

I. Cel procedury 

Przekazanie informacji wyprzedzającej o zdarzeniu radiacyjnym. 

II. Lider/uczestnicy procedury  

Burmistrz/ Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego, Sekretarz, wyznaczeni pracownicy Urzędu Miejskiego w Namysłowie. 

III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 

Wejścia Wyjścia 
Podstawy prawne realizacji procedury 

(załącznik 58 poz. …..) 

Konieczność podania do publicznej 
wiadomości treści aktu prawnego. 

Przekazanie treści aktu prawnego do 
publicznej wiadomości. 

Art. 13 i 14 poz.3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów 
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. 2019, poz. 1461). 

IV. Przebieg procedury  

Opis postępowania Wykonawcy 

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

2. Przygotowanie do opublikowania aktów prawnych Wojewody (stosownie do zapisów w danym akcie prawnym): 
1) wydrukowanie obwieszczenia, 
2) powielanie odpowiedniej liczby egzemplarzy wydrukowanego aktu prawnego i rozesłanie do zainteresowanych, 
3) umieszczanie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, 
4) przekazywanie pocztą elektroniczną do gminnych jednostek organizacyjnych,  
5) przekazywanie informacji do redaktorów lokalnych gazet oraz nadawców programów telewizji lokalnej,  
6) przeprowadzanie konferencji prasowej. 

 Sekretarz.  

3. Przygotowanie do opublikowania aktów prawnych Burmistrza: 
1) przekazanie do opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, 
2) wydrukowanie obwieszczenia, 
3) powielanie odpowiedniej liczby egzemplarzy i rozesłanie do zainteresowanych, 
4) umieszczanie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, 
5) przekazywanie pocztą elektroniczną do gminnych jednostek organizacyjnych,  
6) przekazywanie informacji do redaktorów lokalnych gazet oraz nadawców programów telewizji lokalnej,  
7) przeprowadzanie konferencji prasowej. 

 Sekretarz. 
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SPO - 5.  

Rodzaj  
dokumentu 

Standardowa procedura operacyjna Data  

Nazwa  
dokumentu 

Informowanie o przekroczeniach dopuszczalnych 
albo alarmowych poziomów substancji 

niebezpiecznych w powietrzu albo  
o możliwości takich przekroczeń 

Podmiot 
opracowujący 

Wydział Organizacyjny 
UM w Namysłowie 

I. Cel procedury 

Przekazanie informacji wyprzedzającej o zdarzeniu radiacyjnym. 

II. Lider/uczestnicy procedury  

Burmistrz/ Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego, Sekretarz, wyznaczeni pracownicy Urzędu Miejskiego w Namysłowie. 

III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 

Wejścia Wyjścia 
Podstawy prawne realizacji procedury 

(załącznik 58 poz. …..) 

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

Poinformowanie ludności 
i zainteresowanych podmiotów. 

➢ Art. 28, ust. 1poz.4 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. 
o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz.U. 2020, poz. 995); 

➢ Art. 19, ust. 2, pkt 1poz. 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. 
o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. 2020, poz. 1856). 

IV. Przebieg procedury  

Opis postępowania Wykonawcy 

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

 Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, 
 Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej  

i Inwestycji, 

2. Powiadomienie ludności i podmiotów korzystających ze środowiska o zagrożeniu 
(przekazanie informacji otrzymanej z WIOŚ) – zgodnie z SPO – 3 (s. 181).  

 Sekretarz,  
 Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej  

i Inwestycji, 

3. Podjęcie decyzji o uruchomieniu pracy punktu informacyjnego -SPO – 1 (s. 178).  Burmistrz 

4. Przekazanie komunikatów odwołujących zagrożenia na podstawie informacji  
od WIOŚ. 

 Sekretarz,  
 Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej  

i Inwestycji. 
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SPO - 6.  

Rodzaj  
dokumentu 

Standardowa procedura operacyjna Data  

Nazwa  
dokumentu 

Ostrzeganie i alarmowanie o zagrożeniach wynikających 
ze zjawisk hydrometeorologicznych 

Podmiot 
opracowujący 

UM w Namysłowie 
WSO 

I. Cel procedury 

Określenie sposobu ostrzegania i alarmowania ludności o zjawiskach hydrometeorologicznych. 

II. Lider/uczestnicy procedury  

Burmistrz/ Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego, wyznaczeni pracownicy Urzędu Miejskiego w Namysłowie. 

III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 

Wejścia Wyjścia 
Podstawy prawne realizacji procedury 

(załącznik 58 poz. …..) 

Wystąpienie zagrożenia 
hydrometeorologicznego na 
obszarze gminy. 

Ostrzeżenie, zaalarmowanie ludności, 
wprowadzenie pogotowia albo alarmu 
przeciwpowodziowego. 

 Art. 31a poz. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020, 
poz. 713 ze zm.). 

 § 2, ust. 1, pkt 37 poz. 6 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). 

IV. Przebieg procedury  

Opis postępowania  Wykonawcy 

1. Przyjęcie informacji od PCZK o powstaniu zdarzenia hydrometeorologicznego lub dużym 
prawdopodobieństwie jego powstania, zagrażającego zdrowiu, życiu ludności czy środowisku.  Stanowisko ds. obronnych i zarządzania 

kryzysowego. 
2. Uzyskanie potwierdzenia otrzymanej informacji. 

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

 Stanowisko ds. obronnych i zarządzania 
kryzysowego. 

 Naczelnik Wydziału Gospodarki 
Komunalnej i Inwestycji,, 

4. Ocenianie, że sytuacja wymaga zaalarmowania lub ostrzeżenia ludności oraz powiadomienie Burmistrza. 

5. Dalsze postępowanie zgodnie z decyzją o ostrzeżeniu, alarmowaniu ludności lub wprowadzeniu pogotowia 
albo alarmu przeciwpowodziowego (zał. 61).  

 GZZK 

6. Opracowanie informacji na stronę www.namyslow.eu, do lokalnych mediów oraz gminnych jednostek 
organizacyjnych. W komunikacie należy uwzględnić: 

1) datę, godzinę i obszar, na którym wystąpiło lub może wystąpić zagrożenie, 

 Stanowisko ds. obronnych i zarządzania 
kryzysowego. 

 Naczelnik Wydziału Gospodarki 

http://www.namyslow.eu/
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Opis postępowania  Wykonawcy 

2) informację o zalecanych sposobach zachowania się, ograniczeniach i innych środkach zaradczych. Komunalnej i Inwestycji, 

7. Przekazanie informacji (co najmniej dwoma środkami łączności np.: tel., fax.): 
1) na stronę www.namyslow.eu, oraz stosownie do zagrożenia do: 
2) gminnych jednostek organizacyjnych. 

 Stanowisko ds. obronnych i zarządzania 
kryzysowego.. 

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

 Stanowisko ds. obronnych i zarządzania 
kryzysowego. 

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

10. Odwołanie zagrożeń, pogotowia lub alarmu przeciwpowodziowego (zał. 62). 
 Stanowisko ds. obronnych i zarządzania 

kryzysowego. 

http://www.namyslow.eu/
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SPO - 7.  
Rodzaj dokumentu Standardowa procedura operacyjna Data  

Nazwa dokumentu Ostrzeganie i alarmowanie ludności 
Podmiot 

opracowujący 
UM w Namysłowie 

WSO 

I. Cel procedury 

Określenie sposobu przekazywania informacji dla ludności w sytuacjach kryzysowych lub w sytuacjach możliwości ich wystąpienia. 

II. Lider/uczestnicy procedury  

Burmistrz/ Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego, wyznaczeni pracownicy Urzędu Miejskiego w Namysłowie. 

III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 

Wejścia Wyjścia 
Podstawy prawne realizacji procedury 

(załącznik 58 poz. …..) 

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

Ostrzeżenie lub zaalarmowanie 
ludności. 

➢ Art. 19, ust. 2 pkt. 1poz. 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. 2020, poz. 1856). 

➢ § 3, pkt 6poz. 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa OCK, szefów obrony 
cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. z 2002 r., Nr 96, poz. 850); 

➢ § 3 i 4)poz. 8 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w 
sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu 
oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. 2013, poz. 96). 

IV. Przebieg procedury  

Opis postępowania Wykonawcy  

1. Monitorowanie, analizowanie i prognozowanie bezpieczeństwa ludności i środowiska naturalnego.  Stanowisko ds. obronnych 
i zarządzania kryzysowego. 

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

środowisku oraz jej analiza i potwierdzenie; 
2) sprawdzenie powiatowego systemu wczesnego ostrzegania; 
3) przekazanie Burmistrzowi informacji o konieczności ostrzeżenia ludności – poprzez Naczelnika Wydziału 

Spraw Obywatelskich; 
4) podjęcie przez Burmistrza decyzji o ostrzeżeniu ludności; 
5) przygotowanie komunikatów ostrzegawczych; 
6) ostrzeżenie ludności zgodnie z SPO – 7 (s. 186) przekazanie zasad postępowania w danej sytuacji. 

 Burmistrz, 
 Naczelnik Wydziału Spraw 

Obywatelskich, 
 Sekretarz,  

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. 

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

potwierdzenie; 
2) przekazanie informacji Burmistrzowi (w przypadku braku możliwości kontaktu z Burmistrzem – Zastępcy); 
3) podjęcie decyzji o zaalarmowaniu ludności; 
4) zaalarmowanie ludności o grożącym niebezpieczeństwie oraz przekazanie zasad postępowania; 

5) przekazanie komunikatu odwołującego zagrożenie. 

 Burmistrz, 
 Naczelnik Wydziału Spraw 

Obywatelskich, 
 Naczelnik Wydziału Rolnictwa  

i Gospodarki Nieruchomościami, 

 Sekretarz, 
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SPO - 8.  

Rodzaj  
dokumentu 

Standardowa procedura operacyjna Data  

Nazwa  
dokumentu 

Uruchamianie i działanie zespołu zarządzania 
kryzysowego 

Podmiot 
opracowujący 

UM w Namysłowie 
WSO 

I. Cel procedury 

Określenie sposobu organizacji pracy i działania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w czasie wystąpienia sytuacji 
kryzysowych. 

II. Lider/uczestnicy procedury  

Burmistrz/ Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego. 

III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 

Wejścia Wyjścia 
Podstawy prawne realizacji procedury 

(załącznik 58 poz. …..) 

Powstanie zdarzenia wymagającego 
uruchomienia GZZK. 

Zlikwidowanie zagrożenia i jego 
skutków. 

➢ Art. 19,ust. 1,5,6,7 poz. 9 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o 
zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. 2020, poz. 1856). 

➢ zarządzenie nr 202/VIII/19poz. 10 Burmistrza Namysłowa z dnia 14 
września 2019 r. w sprawie utworzenia Gminnego Zespołu 
Zarządzania Kryzysowego.  

 
 



 

Gminny Plan Zarządzania Kryzysowego 

Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Namysłowie  189 

 

IV. Przebieg procedury  

Opis postępowania Wykonawcy 

URUCHOMIENIE ZESPOŁU SPO - 8 (s. 188)  

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

 Burmistrz. 

2. Wyznaczenie miejsca pracy Zespołu.  Sekretarz. 

3. Powiadomienie członków Zespołu o posiedzeniu.  Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich, 

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

 Sekretarz. 

5. Przeniesienie miejsca pracy Zespołu w przypadku jego zagrożenia.  Sekretarz. 

6. Zapewnienie obsługi kancelaryjno-biurowej i miejsc pracy dla członków GZZK.  Sekretarz. 

DZIAŁANIE ZESPOŁU SPO - 8 (s. 188) 

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

 Burmistrz, 

 GZZK. 

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

 GZZK. 

3. Przekazanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniem.  Sekretarz. 

4. Określenie terminów cyklicznych odpraw Zespołu w trakcie posiedzenia. 
 Burmistrz, 

 GZZK.. 

5. W przypadku przejęcia koordynacji działań ratowniczych przez Burmistrza, lub na jego 
polecenie – wyznaczenie przedstawicieli do całodobowego dyżurowania w Urzędzie. 

 GZZK. 

6. Podjęcie decyzji o odwołaniu cyklicznych posiedzeń GZZK lub dyżurów wyznaczonych 
przedstawicieli. 

 Burmistrz, 
 GZZK. 

 



 

Gminny Plan Zarządzania Kryzysowego 

190  Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Namysłowie 

 

 

SPO - 9.  

Rodzaj dokumentu Standardowa procedura operacyjna Data  

Nazwa dokumentu 
Działanie centrum zarządzania kryzysowego  

- w stanie normalnym 

Podmiot 
opracowujący 

UM w Namysłowie 
WSO 

I. Cel procedury 

Określenie sposobu funkcjonowania komórki organizacyjnej ds. zarządzania kryzysowego Urzędu Miejskiego w Namysłowie w stanie 
normalnym. 

II. Lider/uczestnicy procedury  

Burmistrz/ stanowisko ds. obronnych i zarządzania kryzysowego. 

III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 

Wejścia Wyjścia 
Podstawy prawne realizacji procedury 

(załącznik 58 poz. …..) 

Art. 19. Ust. 3 ustawy  
o zarządzaniu kryzysowym. 

Realizacja działań kompensujących skutki 
zdarzeń nie mających znamion sytuacji 
kryzysowych. 

Art. 19. Ust. 3poz. 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. 
o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. 2020, poz. 
1856). 

IV. Przebieg procedury  

Opis postępowania Wykonawcy 

1. Monitorowanie sytuacji, zagrożeń na terenie gminy. 

➢ stanowisko ds. obronnych  
i zarządzania kryzysowego. 

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

3. Weryfikacja. Potwierdzenie otrzymywanych informacji. 

4. Prowadzenie analizy otrzymanych ostrzeżeń, komunikatów i informacji. 

5. Przekazanie ostrzeżeń, komunikatów i informacji  – zgodnie z SPO – 3 (s. 181) oraz SPO – 6 (s. 184).  

6. Samodzielne podejmowanie działań w zakresie własnych kompetencji. 

7. Przekazanie Burmistrzowi istotnych informacji oraz informacji o sposobie podjętych działań. ➢ stanowisko ds. obronnych  
i zarządzania kryzysowego. 8. Natychmiastowe przekazanie Burmistrzowi informacji o zdarzeniach wymagających koordynacji działań. 

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

10. Udzielenie wybranych informacji mediom. 
➢ Obsługa informatyczna Urzędu. 

11. Obsługiwanie strony internetowej Urzędu Miejskiego. 

12. Podjęcie decyzji o zmianie trybu pracy – na tryb pracy przewidziany w przypadku zaistnienia sytuacji 
kryzysowej. 

➢ Burmistrz. 
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SPO - 10.  

Rodzaj  
dokument

u 
Standardowa procedura operacyjna Data  

Nazwa  
dokument

u 

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  

Nazwa dokumentu 
Wykorzystywanie sprzętu z magazynu 

OC/przeciwpowodziowego 
Podmiot 

opracowujący 
UM w Namysłowie 

WSO 

I. Cel procedury 

Określenie sposobu wykorzystania sprzętu OC w sytuacjach kryzysowych. 

II. Lider/uczestnicy procedury  

Burmistrz/Szef OC gminy, stanowisko ds. obronnych i zarządzania kryzysowego,  

III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 

Wejścia Wyjścia 
Podstawy prawne realizacji procedury 

(załącznik 58 poz. …..) 

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

Realizacja działań 
kompensujących skutki sytuacji 
kryzysowej. 

➢ § 3, pkt 6 poz. 11 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); 

IV. Opis postępowania   

 Przedsięwzięcia Wykonawcy 

Na szczeblu wojewódzkim funkcjonuje – Wojewódzka Baza Magazynowo-Warsztatowa Sprzętu OC w Luboszycach 

1. Podjęcie decyzji o wsparciu sił ratowniczych sprzętem utrzymywanym w magazynie.   Burmistrz, 
2. Wydanie polecenia osobie odpowiedzialnej za prowadzenie magazynu przygotowania dokumentów 

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

 Stanowisko ds. obronności 
i zarządzania kryzysowego, 

 Naczelnik Wydziału Spraw 
Obywatelskich, 

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

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

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

6. Podjęcie decyzji o przerzucie sprzętu (stanowiącego własność skarbu państwa) pomiędzy gminami  
– w przypadku zaistnienia takiej potrzeby. 
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SPO - 12.  
Rodzaj dokumentu Standardowa procedura operacyjna Data  

Nazwa dokumentu OCENIANIE I DOKUMENTOWANIE SZKÓD 
Podmiot 

opracowujący 
UM w Namysłowie 

WSO 

I. Cel procedury 

Określenie sposobu oceniania i dokumentowania strat. 

II. Lider/uczestnicy procedury  

Burmistrz/Wojewoda Opolski, Naczelnicy Wydziałów Urzędu Miejskiego: Gospodarki Komunalnej i Inwestycji, Rolnictwa i Gospodarki 
Nieruchomościami, Skarbnik Gminy, dyrektorzy stosownych banków, gminne spółki i jednostki organizacyjne.  

III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 

Wejścia Wyjścia 
Podstawy prawne realizacji procedury 

(załącznik 58 poz. …..) 

Otrzymanie informacji o stratach. Przekazanie przez Burmistrza 
wniosku o dotacje celowe. 

➢ Art. 18 poz. 15 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2019, 
poz. 1507); 

➢ § 3 i 4 poz.16 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, Nr 55, poz. 573); 

➢ wytyczne Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  
31 marca 2016 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” poz.17. 

IV. Opis postępowania   

Przedsięwzięcia Wykonawcy 

STRATY W INFRASTRUKTURZE KOMUNALNEJ 

1. Powołanie gminnej komisji ds. oceny i dokumentowania strat.  Burmistrz. 

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

3. Przekazanie przez Burmistrza protokołów strat do Wojewody.  Burmistrz. 

4. Realizacja środków finansowych (dotacji) przyznanych przez Wojewodę.  Skarbnik Gminy, 
 merytoryczny Wydział UM. 

5. Przesłanie informacji do Wojewody o sposobie wykorzystania środków z przyznanych dotacji. 
 Skarbnik Gminy, 
 merytoryczny Wydział UM. 
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SPO - 13.  

Rodzaj dokumentu Standardowa Procedura Operacyjna Data  

Nazwa dokumentu 
Wyrównywanie strat majątkowych wynikających z ograniczenia 

w czasie stanu nadzwyczajnego wolności oraz praw  
człowieka i obywatela 

Podmiot 
opracowujący 

 

 
 
 
 

PROCEDURA REALIZOWANA JEST NA SZCZEBLU WOJEWÓDZKIM 
 

 

 

 

 

 

 

 

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 I ADMINISTRACJI 
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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 WOJEWÓDZTWA 
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SPO - 16.  
Rodzaj dokumentu Standardowa procedura operacyjna Data  

Nazwa dokumentu 
Wprowadzanie działań interwencyjnych 

po zdarzeniu radiacyjnym 
Podmiot 

opracowujący 
UM w Namysłowie 

WSO 

I. Cel procedury 

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

II. Lider/uczestnicy procedury  

Burmistrz/ Naczelnicy Wydziałów Urzędu Miejskiego: Gospodarki Komunalnej i Inwestycji, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami, 
Spraw Obywatelskich, Skarbnik Gminy, gminne spółki i jednostki organizacyjne, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny (PPIS).  

III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 

Wejścia Wyjścia 
Podstawy prawne realizacji procedury 

(załącznik 58 poz. …..) 

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 poz.18 
   ustawy z dnia 29 

listopada 2000 r. Prawo atomowe (Dz.U. 2019, poz. 1792); 

➢ § 7, ust. 3 poz.19 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005 r. 
w sprawie planów postępowania awaryjnego w przypadku zdarzeń 
radiacyjnych (Dz.U. z 2005 r., Nr 20, poz.169). 

IV. Opis postępowania   

Przedsięwzięcia Wykonawcy 

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

 Służba dyżurna 
 Stanowisko ds. obronnych i zarządzania, 

2. Przekazanie Burmistrzowi informacji o zdarzeniach. 
 Naczelnik Wydziału Spraw 

Obywatelskich, 

3. Uruchomienie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8 (s. 188)  Burmistrz. 

4. Na podstawie informacji uzyskanej od Kierownika WCZK/PCZK realizacja procedury podania 
ludności informacji wyprzedzającej – zgodnie z SPO – 2 (s. 180). 

 Burmistrz, 
 Sekretarz. 

5. Realizacja wyznaczonych w rozporządzeniu Wojewody zadań w zakresie wprowadzenia 
działań interwencyjnych. 

 Burmistrz, 
 GZZK.  

6. Przekazanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty aktów prawnych  Sekretarz.  
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Przedsięwzięcia Wykonawcy 

wydanych przez wojewodę/ starostę/Burmistrza – zgodnie z SPO – 4 (s. 182).  

7. Podjęcie decyzji o uruchomieniu punktu informacyjnego dla ludności  
– zgodnie z SPO – 1 (s. 178). 

 Burmistrz. 

8. Kierowanie nw. działaniami interwencyjnymi: 
1) nakaz pozostania w pomieszczeniach zamkniętych; 
2) 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; 

3) podanie preparatów ze stabilnym jodem; 
4) ewakuacja; 
5) czasowe przesiedlenie ludności; 
6) stałe przesiedlenie ludności. 

 Burmistrz, 
 GZZK. 

9. Postępowanie zgodnie z zapisami dokumentów: 
„Gminnego Planu Dystrybucji Preparatu Jodowego w Postaci Tabletek” . 

 Burmistrz, 
 Wyznaczeni pracownicy 
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SPO - 17.  

Rodzaj dokumentu Standardowa procedura operacyjna Data  

Nazwadokumentu 
Wprowadzanie świadczeń rzeczowych i 

osobistych 
Podmiot 

opracowujący 
UM w Namysłowie 

WSO 

I. Cel procedury 

Określenie zasad wprowadzenia świadczeń osobistych i rzeczowych w sytuacjach kryzysowych, stanach nadzwyczajnych  
i w czasie wojny. 

II. Lider/Uczestnicy procedur: 

Burmistrz/ Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego, Wojskowa Komenda Uzupełnień w Brzegu. 

III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury  

Wejścia Wyjścia 
Podstawy prawne realizacji procedury 

(załącznik 58 poz. …..) 

Wystąpienie sytuacji 
kryzysowej, stanu 
nadzwyczajnego  

i czasu wojny 

Rozwój sytuacji kryzysowej 
wymagającej 

wprowadzenia obowiązku 
świadczeń osobistych 

(jeżeli siły i środki, którymi 
dysponuje Burmistrz są 

niewystarczające) 

✓ art. 22 poz.31 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. 2020, 
poz. 1856). 

✓ art. 219 poz.32  ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2019, poz. 1541) 

✓ 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  
z późn. zm.) 
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IV. Opis postępowania   

Opis postępowania Wykonawcy 

1. W ramach świadczeń na rzecz obrony mogą być realizowane: 
1) świadczenia osobiste w czasie pokoju, 
2) świadczenia rzeczowe w czasie pokoju, 
3) świadczenia w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, 
4) świadczenia szczególne. 

 Burmistrz, 

 Komendant WKU w Brzegu 

 Naczelnik Wydziału Spraw 

Obywatelskich, 

 Stanowisko ds. obronności 

i zarządzania kryzysowego, 

2. Tryb postępowania. 
Obowiązek świadczeń osobistych i rzeczowych w drodze decyzji administracyjnej nakłada Burmistrz na 
podstawie wniosków zgłoszonych przez: 

• wojskowego komendanta uzupełnień,  

• kierownika jednostki organizacyjnej wykonującej zadania na potrzeby obrony państwa albo 
zwalczania klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków.  

• właściwego organu obrony cywilnej. 

• dowódców jednostek wojskowych. 

• Wójt, burmistrz (prezydent miasta) w szczególnych sytuacjach, może nakładać obowiązek 
świadczeń osobistych lub rzeczowych w drodze obwieszczeń lub w inny sposób. 
Wnioski Wojskowego Komendanta Uzupełnień o nałożenie obowiązku świadczeń 
osobistych lub o przeznaczenie osób do wykonania tych świadczeń realizuje się  
w pierwszej kolejności. 

3. Czas trwania 
1) czas wykonywania nie może przekraczać jednorazowo dwunastu godzin, a w stosunku do 

kurierów oraz osób dostarczających i obsługujących przedmioty świadczeń rzeczowych - 
czterdziestu ośmiu godzin, 

2) nałożenie obowiązku wykonania świadczenia osobistego może nastąpić najwyżej trzy razy 
wroku, 

4. Na czym polegają: 
1) na wykonywaniu różnego rodzaju prac doraźnych na rzecz przygotowania obrony państwa albo 

zwalczania klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków, 
2) mogą obejmować również obowiązek użycia posiadanych narzędzi prostych, a w stosunku do 

osób wykonujących świadczenia polegające na doręczaniu dokumentów powołania do czynnej 
służby wojskowej oraz wezwań do wykonania świadczeń, zwanych dalej "kurierami" - także 
posiadanych środków, 

 Burmistrz, 
 Naczelnik Wydziału Spraw 

Obywatelskich, 
 Stanowisko ds. obronności 

i zarządzania kryzysowego, 

 Kierownicy jednostek, na rzecz 
których wykonywane jest 
świadczenie 
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Opis postępowania Wykonawcy 

3) transportowych. 
4) Wniosek, o którym mowa w pkt. 2., może również dotyczyć: 

a) dostarczenia i obsługi przedmiotów świadczeń rzeczowych; 

b) dostarczenia, w tym przy użyciu posiadanych środków transportowych, dokumentów 
powołania do czynnej służby wojskowej oraz wezwań do wykonania świadczeń,  
w przypadku sprawdzania gotowości mobilizacyjnej Sił Zbrojnych. 

 Burmistrz, 
 Kierownicy jednostek, na rzecz 
których wykonywane jest 
świadczenie 

5. Planowanie świadczeń osobistych i rzeczowych. 
Jednostki organizacyjne, na rzecz, których mają być wykonywane świadczenia osobiste, sporządzają 
plany wykorzystania tych świadczeń. 

Kierownicy jednostek, na rzecz 
których wykonywane jest świadczenie 

6. Finansowanie świadczeń osobistych i rzeczowych. 

1) Osobom wykonującym świadczenia osobiste, z chwilą zakończenia ich wykonywania, kierownik 
jednostki organizacyjnej, na rzecz której świadczenie osobiste było wykonywane: 

a) za wykonanie świadczenia osobistego przysługuje ryczałt godzinowy w wysokości 1/178 kwoty 
minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w grudniu roku poprzedniego, 
ustalanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę, za każdą godzinę czasu, o którym mowa w pkt. 4; 

b) jeżeli świadczenie osobiste jest wykonywane przez pracownika w czasie pracy  
i pracodawca nie wypłacił wynagrodzenia za czas pracy opuszczony z powodu świadczenia 
osobistego, osobie wykonującej świadczenie przysługuje za opuszczony czas pracy należność 
pieniężna - zamiast ryczałtu, o którym mowa w ppkt. a), w wysokości odpowiadającej 
utraconemu wynagrodzeniu za pracę. Należność tę wypłaca się na podstawie zaświadczenia 
pracodawcy;  

c) jeżeli świadczenie osobiste jest wykonywane przez pracownika w czasie urlopu 
wypoczynkowego, osobie wykonującej świadczenie przysługuje za czas wykonywania 
świadczenia, równy średniemu dziennemu wymiarowi czasu pracy, należność pieniężna, 
zamiast ryczałtu, o którym mowa w ppkt. a), obliczona według zasad obowiązujących przy 
ustalaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy. Należność tę wypłaca się na podstawie 
zaświadczenia pracodawcy.  

d) ryczałt i należność, o których mowa w ppkt. a-c, wypłaca jednostka organizacyjna, na której 
rzecz jest wykonywane świadczenie osobiste; 

 



 

Gminny Plan Zarządzania Kryzysowego 

Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Namysłowie  201 

 

Opis postępowania Wykonawcy 

e) osobom wykonującym świadczenia osobiste przysługuje bezpłatne wyżywienie na zasadach 
określonych dla żołnierzy odbywających zasadniczą służbę wojskową lub ryczałt odpowiadający 
stawkom tego wyżywienia, o ile czas wykonywania świadczenia osobistego jest dłuższy niż 
osiem godzin.  

f) koszty przejazdu do miejsca wykonywania świadczenia osobistego i powrotu do miejsca pobytu 
stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad dwa miesiące ponosi jednostka organizacyjna, 
na której rzecz jest wykonywane świadczenie. 

2)  Osoby wykonujące świadczenia osobiste, w celu wypłacenia im należności, o których mowa w 
pkt. 1), z chwilą zakończenia wykonywania świadczeń, składają w jednostce organizacyjnej, na 
rzecz której wykonywały te świadczenia: 

a) wniosek o zwrot kosztów przejazdu, o których mowa w pakt. f), zawierający oświadczenie o 
sposobie i kosztach przejazdu, a jeżeli przejazd odbywał się środkami komunikacji publicznej 
- zawierający dołączone bilety potwierdzające ten przejazd; 

b) wniosek o zwrot kosztów, z tytułu wykorzystywania przez kuriera własnego środka 
transportowego, zawierający oświadczenie o rodzaju wykorzystanego pojazdu oraz liczbie 
przejechanych kilometrów; 

c) oświadczenie o czasie dojazdu i powrotu, o którym mowa w art. 201 ust. 3 pkt 1 ustawy, w 
celu naliczenia ryczałtu, 

g) zaświadczenie od pracodawcy, w celu naliczenia należności pieniężnej, o której mowa w 
ppkt. b-c. 

h) Należności, o których mowa w pkt. 2), wypłaca się bezpośrednio osobie wykonującej 
świadczenia osobiste w dniu zakończenia ich wykonywania lub przekazuje na rachunek 
bankowy wskazany przez tę osobę. 

 Burmistrz, 
 Skarbnik, 
 Kierownicy jednostek, na 
rzecz których wykonywane 
jest świadczenie 

7. Wykonanie świadczenia: 

Po wykonaniu świadczenia osobistego kierownik jednostki organizacyjnej, na rzecz której zostało 
ono wykonane, na wniosek zainteresowanej osoby, wydaje zaświadczenie stwierdzające rodzaj i 
czas wykonywania świadczenia. 

 Burmistrz, 
 Kierownicy jednostek, na 
rzecz których wykonywane 
jest świadczenie 

 



 

Gminny Plan Zarządzania Kryzysowego 

202  Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Namysłowie 

 

 

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 

UM w Namysłowie 
WSO 

I. Cel procedury 

Określenie sposobu opracowania rozporządzenia w sprawie wprowadzenia czasowych zakazów i ograniczeń na obszarze zagrożenia. 

II. Lider/uczestnicy procedury  

Burmistrz/ Sekretarz, Naczelnicy Wydziałów Urzędu Miejskiego: Gospodarki Komunalnej i Inwestycji, Rolnictwa i Gospodarki 
Nieruchomościami, Skarbnik Gminy, Komendant Straży Miejskiej, gminne spółki i jednostki organizacyjne, Komendant Powiatowy Policji. 

III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 

Wejścia Wyjścia 
Podstawy prawne realizacji procedury 

(załącznik 58 poz. …..) 

Wystąpienie zdarzenia na  obszarze 
gminy wymagającego wprowadzenia 
czasowych ograniczeń na obszarze 
zagrożenia, w tym praw człowieka i 
obywatela  

Przywrócenie konstytucyjnego ustroju 
państwa, bezpieczeństwa obywateli i 
porządku publicznego, oraz zapewnienie 
koordynacji i kontroli funkcjonowania 
administracji rządowej. 

➢ Art. 20 i 21, ust. 1 oraz art. 23, ust. 1 poz.21 ustawy  
z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej  
(Dz. U. 2017, poz. 1897); 

➢ Art. 15, 21 i 22, ust. 3 i 4 poz.22 ustawy z dnia 21 czerwca 
2002 r. o stanie wyjątkowym (Dz.U. 2017, poz. 1928). 

IV. Opis postępowania   

Przedsięwzięcia Wykonawcy 

1. Przyjęcie do realizacji rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o wprowadzeniu stanu 
wyjątkowego. 

 Burmistrz, 

2. Przeprowadzenie analizy zakresu wprowadzenia czasowych ograniczeń – obszarowych, podmiotowych 
i przedmiotowych oraz trybu i sposobu jego wprowadzenia. Postawienie zadań Naczelnikowi Wydziału 
Organizacyjnego. 

 Burmistrz, 

3. Przyjęcie do realizacji wydanego przez Wojewodę Opolskiego rozporządzenia wprowadzającego czasowe 
ograniczenia na obszarze zagrożenia, w tym praw człowieka i obywatela. 

 Burmistrz, 
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4. Realizacja wydanego przez Wojewodę Opolskiego rozporządzenia wprowadzającego czasowe ograniczenia 
na obszarze zagrożenia, w tym praw człowieka i obywatela. 

 Burmistrz, 
 Sekretarz. 

5. Przekazanie treści aktu prawnego do publicznej wiadomości – zgodnie z SPO – 4  
(s. 182). 

 Burmistrz, 
 Sekretarz. 

 
 

 

 

SPO - 19.  

Rodzaj  
dokumentu 

Standardowa Procedura Operacyjna Data  

Nazwa 
dokumentu 

Pozyskiwanie osadzonych w zakładach karnych 
Podmiot 

opracowujący 
 

 
 
 
 

PROCEDURA REALIZOWANA JEST NA SZCZEBLU WOJEWÓDZKIM 
 

 

 



 

Gminny Plan Zarządzania Kryzysowego 

204  Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Namysłowie 

 

 

SPO - 20.  

Rodzaj dokumentu Standardowa procedura operacyjna Data  

Nazwa dokumentu 
Koordynowanie działań wolontariatu podczas 

prognozowanego zagrożenia i jego wystąpienia 
Podmiot 

opracowujący 
UM w Namysłowie 

WSO 

I. Cel procedury 

Określenie procesu decyzyjnego przy kierowaniu osób, grup wolontariatu do działań ratowniczych i pomocowych podczas 
prognozowanych zagrożeń lub ich wystąpienia. 

II. Lider/uczestnicy procedury  

Burmistrz/ Sekretarz, Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego, Naczelnicy Wydziałów Urzędu Miejskiego: Gospodarki Komunalnej 
iInwestycji, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami, Skarbnik Gminy, Komendant Straży Miejskiej, gminne spółki i jednostki 
organizacyjne, 

III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 

Wejścia Wyjścia 
Podstawy prawne realizacji procedury 

(załącznik 58 poz. …..) 

Wystąpienie na obszarze gminy 
sytuacji powodującej wzmocnienie 
prowadzonych działań ratowniczych 
dodatkowymi siłami – podczas 
wystąpienia innych zagrożeń. 

Przywrócenie bezpieczeństwa 
obywateli i porządku publicznego, oraz 
zapewnienie koordynacji i kontroli 
funkcjonowania administracji rządowej.  

➢ Art. 19. Ust. 3poz. 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. 
o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. 2020, poz. 1856). 
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IV. Opis postępowania   

Przedsięwzięcia Wykonawcy 

1. Monitorowanie prowadzonych działań ratowniczych w sytuacji wystąpienia zagrożenia   Burmistrz, 

2. Otrzymanie informacji o zgłaszaniu się grup wolontariatu do udziału w działaniach ratowniczych  Burmistrz, 

3. Opracowanie decyzji (zał. 66) o kierowaniu do działań ratowniczych grup wsparcia – wolontariatu -  
w rejony zagrożone. 

 GZZK 

4. Wydanie przez Burmistrza decyzji o skierowaniu w zagrożone rejony dodatkowych sił  Burmistrz,. 

5. Ubezpieczenie skierowanych osób od następstw nieszczęśliwych wypadków. 
 Burmistrz, 
 Skarbnik Gminy 

6. Zorganizowanie i przygotowanie: 

1) środków transportowych do przewiezienia ww. osób do właściwych rejonów zagrożenia; 

2) odzieży roboczej, narzędzi pracy, środków czystości i warunków higieniczno-sanitarnych w miejscu 
pracy; 

3) posiłków regeneracyjnych i napojów. 

 Burmistrz, 
 Naczelnik Wydziału Spraw 

Obywatelskich, 
 Kierownicy jednostek, na 

rzecz których prowadzone są 
akcje ratownicze. 

7. Przeszkolenie w zakresie BHP: 

1) przed podjęciem pracy; 

2) na miejscu pracy. 

 Kierownicy jednostek, na 
rzecz których prowadzone są 
akcje ratownicze. 

8. Ponoszenie kosztów związanych z realizacją zadań w zakresie: 

1) wyżywienia,  

2) zabezpieczenia warunków pracy. 

 Kierownicy jednostek, na 
rzecz których prowadzone są 
akcje ratownicze. 
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SPO - 21.  
Rodzaj dokumentu Standardowa procedura operacyjna Data  

Nazwa dokumentu 
Wsparcie działań oddziałami i pododdziałami sił 

zbrojnych 
Podmiot 

opracowujący 
UM w Namysłowie 

WSO 

I. Cel procedury 

Określenie sposobu wnioskowania o wsparcie działań siłami i środkami pododdziałów Sił Zbrojnych RP oraz uzgodnienia ich działań. 

II. Lider/uczestnicy procedury  

Burmistrz/ Sekretarz, Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego, Wojskowy Komendant Uzupełnień w Brzegu, Naczelnik Wydziału 
Spraw Obywatelskich. 

III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 

Wejścia Wyjścia 
Podstawy prawne realizacji procedury 

(załącznik 58 poz. …..) 

Powstanie zdarzenia 
wymagającego wsparcia 
cywilnych sił i środków 
ratowniczych przez oddziały  
i pododdziały Sił Zbrojnych. 

Zakończenie działań oddziałów 
i pododdziałów Sił Zbrojnych. 

➢ Art. 22. poz.22 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. 2020, poz. 1856). 

➢ § 2 poz.23 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 poz.25 ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski 
żywiołowej (Dz.U. 2017, poz. 1897); 
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IV. Opis postępowania   

Przedsięwzięcia Wykonawcy 

1. Monitorowanie i ocenianie efektywności działań ratowniczych podczas akcji ratunkowej. 
 Naczelnik Wydziału Spraw 

Obywatelskich, 

2. Podjęcie decyzji o wystąpieniu do Wojewody o wsparcie siłami i środkami wojska. 

 Burmistrz. 
 Sekretarz. 3. Przygotowanie i przesłanie wniosku (zał. 67) do Wojewody oraz do wiadomości do Komendanta WKU 

w Brzegu. 

4. Po otrzymaniu decyzji Wojewody o skierowaniu pododdziałów do wsparcia akcji ratunkowej – 
koordynacja działań w tym zakresie. 

 Burmistrz. 

5. Wskazanie celów dowódcy wydzielonego pododdziału do wsparcia akcji ratunkowej, zgodnie z 
zakresem podanym przez Ministra Obrony Narodowej. 

 Burmistrz. 
 Naczelnik Wydziału Spraw 

Obywatelskich, 

6. Organizacja logistycznego zabezpieczenia działań wydzielonych pododdziałów SZ. 
 Burmistrz.  
 Naczelnik Wydziału Spraw 

Obywatelskich, 

7. Podjęcie decyzji o zakończeniu działania przez wydzielone pododdziały SZ.  Burmistrz. 
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SPO - 22.  

Rodzaj  
dokumentu 

Standardowa procedura operacyjna Data  

Nazwa  
dokumentu 

Wsparcie ewakuacji dla jednostek samorządu 
terytorialnego  

Podmiot 
opracowujący 

 

 

 

 
 
 

PROCEDURA REALIZOWANA NA SZCZEBLU POWIATOWYM 
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SPO - 23.  
Rodzaj dokumentu Standardowa procedura operacyjna Data  

Nazwa dokumentu 
Wnioskowanie o wprowadzenie stanu klęski 

żywiołowej 
Podmiot 

opracowujący 
UM w Namysłowie 

WSO 

I. Cel procedury 

Określenie sposobu wnioskowania do Wojewody. 

II. Lider/uczestnicy procedury  

Burmistrz/ Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego, Naczelnik Wydziału Organizacyjnego. 

III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 

Wejścia Wyjścia 
Podstawy prawne realizacji procedury 

(załącznik 58 poz. …..) 

Powstanie zdarzenia wymagającego podjęcie 
decyzji o opracowaniu wniosku w przypadku 
wystąpienia klęski żywiołowej, a także, gdy 
wystąpiły lub mogą wystąpić skutki tej klęski na 
obszarze gminy. 

Otrzymanie informacji o wprowadzeniu 
lub odmowie wprowadzenia stanu 
klęski przez Radę Ministrów na danym 
obszarze. 

➢ Art. 5 poz.25 ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o 
stanie klęski żywiołowej (Dz.U. 2017, poz. 
1897); 

IV. Opis postępowania   

Przedsięwzięcia Wykonawcy 

1. Analiza informacji o potrzebie wystąpienia z wnioskiem o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej. 
 Burmistrz. 

 GZZK. 

2. Podjęcie decyzji o konieczności wystąpienia z wnioskiem do Wojewody o wprowadzenie stanu klęski 
żywiołowej i przygotowanie stosownego wniosku (zał. 70) do Wojewody, który powinien zawierać: 

1) ocenę stanu zagrożenia mającego znamiona klęski żywiołowej i ewentualną prognozę jego rozwoju  
z przewidywanymi skutkami; 

2) określenie obszaru (gminy) objętego klęską żywiołową; 

3) propozycje dotyczące zakresu ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela; 

4) uzasadnienie konieczności wprowadzenia stanu klęski żywiołowej. 

 Burmistrz. 

 Sekretarz. 

3. Wysłanie wniosku.  Sekretarz. 
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4. Po wydaniu rozporządzenia przez Radę Ministrów przekazanie do publicznej wiadomości – zgodnie  
z SPO – 4 (s. 182). 

 Sekretarz. 

 

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 
 

 

 

 

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  

Nazwa  
dokumentu 

Wprowadzanie obowiązkowych szczepień podczas 
stanu epidemii lub  zagrożenia epidemicznego  

Podmiot 
opracowujący 

 

 

 
 

PROCEDURA REALIZOWANA JEST NA SZCZEBLU WOJEWÓDZKIM 
 

 

 

 

 

SPO - 27.  

Rodzaj  
dokumentu 

Standardowa procedura operacyjna Data  

Nazwa  
dokumentu 

Uruchamianie miejsc kwarantanny i izolacji  
wraz z zabezpieczeniem logistycznym 

Podmiot 
opracowujący 

 

 

 

 
PROCEDURA REALIZOWANA JEST NA SZCZEBLU WOJEWÓDZKIM 
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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 
 

 

 

 

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 

 

 

 

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 
UM w Namysłowie 

WSO 

I. Cel procedury 

Określenie sposobu postępowania w przypadku wprowadzenia upoważnień do zakupu paliw. 

II. Lider/uczestnicy procedury  

Burmistrz/ Naczelnicy Wydziałów Urzędu Miejskiego: Organizacyjnego, Spraw Obywatelskich. Skarbnik gminy 

III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury (załącznik 58 poz. …..) 

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

Wdrożenie działań 
interwencyjnych. 

➢ Art. 44 ust 1 poz.32 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.o zapasach ropy naftowej, 

produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w 
sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa zakłóceń na rynku 
naftowym (Dz. U. 2020, poz. 411) 

➢ § 2 poz.33 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 19 marca 2010 r.  

w prawie organów uprawnionych do wydawania odbiorcom upoważnień do 

zakupu paliw oraz wzorów tych upoważnień (Dz.U. 2010, Nr 56, poz. 342) 

➢ Art. 8 ust. 2 poz.34 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym 
(Dz. U. 2020, poz. 713). 

IV. Opis postępowania   

Przedsięwzięcia Wykonawcy 

1. Uzyskanie od Kierownika WCZK informacji o uruchomieniu „Planu Działań Zapewniających Wdrożenie 

Ograniczeń w Zakresie Obrotu Paliwami oraz Zmniejszenia Zużycia Paliw Przez Odbiorców w Województwie 

Opolskim”. 

 Służba dyżurna 
 Stanowisko ds. obronności 

i zarządzania kryzysowego, 

2. Przekazanie Burmistrzowi informacji o sytuacji. 
 Naczelnik Wydziału Spraw 

Obywatelskich, 

3. Realizacja wyznaczonych w rozporządzeniu Wojewody zadań w wydawania upoważnień na zakup paliw.  Burmistrz 

4. Podjęcie decyzji o uruchomieniu punktu informacyjnego dla ludności – zgodnie z SPO – 1 (s. 178).   Sekretarz. 

5. Opracowanie informacji na stronę www.namyslow.eu, 
 Burmistrz, 
 Sekretarz. 

6. Uruchomienie stanowiska ds. ewidencji i wydawania upoważnień na zakup paliw.  Burmistrz. 

7. Realizacja środków finansowych (dotacji) przyznanych przez Wojewodę. 
 Skarbnik Gminy, 
 merytoryczny Wydział UM. 

 

http://www.namyslow.eu/
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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 JEST NA SZCZEBLU WOJEWÓDZKIM 
 

 

 

 

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 JEST NA SZCZEBLU POWIATOWYM i WOJEWÓDZKIM 

 

 

 



 

Gminny Plan Zarządzania Kryzysowego 

216  Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Namysłowie 

 

 

 

 

SPO - 35.  

Rodzaj  
dokumentu 

Standardowa procedura operacyjna Data  

Nazwa  
dokumentu 

Kontrolowanie funkcjonowania administracji rządowej  
i samorządowej w stanie wyjątkowym 

Podmiot 
opracowujący 

 

 

 

 
 

PROCEDURA REALIZOWANA JEST NA SZCZEBLU WOJEWÓDZKIM 
 

 
 

 

SPO - 36.  

Rodzaj  
dokumentu 

Standardowa procedura operacyjna Data  

Nazwa  
dokumentu 

Zawieszanie organów jednostek samorządu 
terytorialnego i wyznaczanie komisarza rządowego 

Podmiot 
opracowujący 

 

 

 

 
PROCEDURA REALIZOWANA JEST NA SZCZEBLU WOJEWÓDZKIM 
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SPO - 37.  

Rodzaj  
dokumentu 

Standardowa procedura operacyjna Data  

Nazwa  
dokumentu 

Ograniczanie działalności edukacyjnej w drodze 
rozporządzenia, poprzez okresowe zawieszanie 

działań dydaktycznych 

Podmiot 
opracowujący 

UM w Namysłowie 
WEKiS 

I. Cel procedury 

Określenie sposobu postępowania w sytuacji wprowadzenia ograniczania działalności edukacyjnej. 

II. Lider/uczestnicy procedury  

Burmistrz/ Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego, Naczelnik Wydziału Edukacji, Sportu i Zdrowia, dyrektorzy gminnych placówek 
oświatowych. 

III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 

Wejścia Wyjścia 
Podstawy prawne realizacji procedury 

(załącznik 58 poz. …..) 

Konieczność zawieszenia 
działalności edukacyjnej 

Odwołanie stanu wyjątkowego lub 
ustanie konieczności zawieszenia 
działalności edukacyjnej. 

➢ Art. 21, pkt 3 poz.27 ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie 
wyjątkowym (Dz.U. 2017, poz. 1928). 

IV. Opis postępowania   

Przedsięwzięcia Wykonawcy 

1. Otrzymanie informacji o konieczności zawieszenia zajęć dydaktycznych w szkołach.  Burmistrz, 
 Naczelnik Wydziału Edukacji, Sprortu 

i Zdrowia. 

2. Przyjęcie rozporządzenia Wojewody w sprawie zawieszenia zajęć dydaktycznych.    Sekretarz. 

3. Rozpowszechnienie rozporządzenia Wojewody – zgodnie z SPO – 4 (s. 182).  Sekretarz. 

4. Nadzór nad przestrzeganiem zawieszenia zajęć dydaktycznych i monitorowanie konieczności 
jego utrzymania. 

 Naczelnik Wydziału Edukacji, Sprortu 
i Zdrowia. 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPO - 39.  

Rodzaj  
dokumentu 

Standardowa procedura operacyjna Data  

Nazwa  
dokumentu 

Wprowadzenie cenzury  
Podmiot 

opracowujący 
 

 
 

PROCEDURA REALIZOWANA JEST NA SZCZEBLU WOJEWÓDZKIM 
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SPO - 40.  

Rodzaj  
dokumentu 

Standardowa procedura operacyjna Data  

Nazwa  
dokumentu 

Realizacja usług pocztowych na obszarze objętym 
zagrożeniem  

Podmiot 
opracowujący 

 

 
 

PROCEDURA REALIZOWANA JEST NA SZCZEBLU WOJEWÓDZKIM 
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SPO - 41.  
Rodzaj dokumentu Standardowa procedura operacyjna Data  

Nazwa dokumentu Uruchomienie zastępczych miejsc szpitalnych  
Podmiot 

opracowujący 
UM w Namysłowie 

WSO 

I. Cel procedury 

Określenie działań umożliwiających rozwinięcie zastępczych miejsc szpitalnych, uzupełniających istniejącą łóżkową bazę szpitalną 
gminy Namysłów wynikającą z potrzeb spowodowanych wystąpieniem określonej sytuacji kryzysowej. 

II. Lider/uczestnicy procedury  

Burmistrz/ Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego, Naczelnicy Wydziałów Urzędu Miejskiego: Edukacji, Sportu i Zdrowia, Spraw 
Obywatelskich. Prezes Namysłowskiego Centrum Zdrowia.  

III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury (załącznik 58 poz. …..) 

Wystąpienie sytuacji kryzysowej, 
powodującej konieczność  
uzupełnienie istniejącej łóżkowej 
bazy szpitalnej województwa 
opolskiego. 

Zorganizowanie odpowiedniej liczby 
zastępczych miejsc szpitalnych – 
uzupełniających istniejąca łóżkową 
bazę szpitalną – w pełni 
zabezpieczających aktualne potrzeby. 

➢ Art. 6, ust. 2, pkt 8 poz.28 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym 

obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2019, poz. 1541); 

➢ § 8 poz.29  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie 

warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystywania podmiotów 
leczniczych służby zdrowia na potrzeby obronne państwa oraz właściwości 
organów w tych sprawach (Dz.U.2012, poz. 741); 

➢ zarządzenie Nr 173/15 Wojewody Opolskiego z dnia 31 grudnia 2015 r. w 
sprawie liczby i lokalizacji zastępczych miejsc szpitalnych w województwie 
opolskim poz.30. 

IV. Opis postępowania   

Przedsięwzięcia Wykonawcy 

1. Otrzymanie informacji o konieczności uruchomienia zastępczym miejsc szpitalnych. 
 Burmistrz, 
 Naczelnik Wydziału Edukacji, Sprortu i Zdrowia. 

2. Przyjęcie zarządzenia Wojewody w sprawie uruchomienia zastępczych miejsc szpitalnych.  Sekretarz. 

3. Postępowanie zgodnie z zapisami dokumentów: 

„Planu organizacji i funkcjonowania zespołu zastępczych miejsc szpitalnych nr 1 i 2”  

 Burmistrz 
 Naczelnik Wydziału Edukacji, Sprortu i Zdrowia. 
 Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich 
 Prezes NCZ 

4. Realizacja decyzji Wojewody o zakończeniu działalności zespołów zastępczych miejsc 
szpitalnych. 

 Burmistrz 
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SPO - 42.  

Rodzaj dokumentu Standardowa procedura operacyjna Data  

Nazwa dokumentu 
Wprowadzenie, zmiana i odwołanie stopni 

alarmowych i stopni alarmowych CRP 
Podmiot 

opracowujący 
UM w Namysłowie 

WSO 

I. Cel procedury 

Określenie działań umożliwiających wprowadzenie stopni alarmowych spowodowanych wystąpieniem zagrożenia terrorystycznego. 

II. Lider/uczestnicy procedury  

Prezes Rady Ministrów / Wojewoda / Burmistrz / Sekretarz, Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego, właściciele obiektów 
podlegających obowiązkowej ochronie, właściciele (zarządcy) obiektów infrastruktury krytycznej. 

III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 

Wejścia Wyjścia 
Podstawy prawne realizacji procedury  

(załącznik 58 poz. …..) 

Wystąpienie zagrożenia 
terrorystycznego, powodującego 
konieczność uzupełnienie 
wprowadzania stopni alarmowych. 

1. Ostrzeżenie lub 
zaalarmowanie ludności. 

2. Ustąpienie zagrożenia 
terrorystycznego. 

➢ art. 23, ust. 1poz.58)  ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. 2020, poz. 1856). 

➢ § 4, ust. 1poz.58)  zarządzenia Nr 18 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 
marca 2016 r. w sprawie wykazu przedsięwzięć i procedur 
systemu zarządzania. 

IV. Opis postępowania   

Przedsięwzięcia Wykonawcy 

WPROWADZANIE, ZMIENIANIE I ODWOŁYWANIE STOPNI ALARMOWYCH I STOPNI ALARMOWYCH CRP  
PRZEZ PREZESA RADY MINISTRÓW 

1. Realizacja zadań określonych w zarządzeniach wprowadzających, zmieniających i odwołujących stopnie 
alarmowe, a w szczególności: 

1) zwołanie posiedzenia Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego; 
2) powiadamianie następujących podmiotów: 

a) gminne jednostki organizacyjne, 
b) Przewodniczącego Rady Gminy, 
c) właścicieli (zarządców) obiektów infrastruktury krytycznej, 
d) właścicieli obiektów podlegających obowiązkowej ochronie; 

3) uruchomienie i realizacja modułu zadaniowego dla Urzędu Miejskiego w Namysłowie odpowiednio 

 Burmistrz, 
 Sekretarz  
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Przedsięwzięcia Wykonawcy 

do wprowadzonego stopnia alarmowego. 

2. Wydanie zarządzenia w sprawie wprowadzenia określonego stopnia alarmowego. 

 Prezes Rady Ministrów. 

3. Przekazanie wykonawcom zarządzenia o wprowadzeniu stopnia alarmowego – alternatywnie.  

4. Ogłoszenie społeczeństwu komunikatu o wprowadzeniu obowiązującego stopnia alarmowego oraz 
wynikających z niego zaleceniach, wykorzystując dostępne środki społecznego przekazu – alternatywnie.  

5. Wydanie zarządzenia o zmianie stopnia alarmowego lub jego odwołaniu, powiadomienie wykonawców 
realizujących zadania dotyczące wcześniejszego wprowadzenia stopnia alarmowego – obligatoryjnie 
oraz społeczeństwo – alternatywnie. 

WPROWADZANIE, ZMIENIANIE I ODWOŁYWANIE STOPNI ALARMOWYCH I STOPNI ALARMOWYCH CRP  
PRZEZ WOJEWODĘ OPOLSKIEGO 

1. Przyjęcie informacji dotyczących zdarzeń lub możliwości ich wystąpienia odnośnie zagrożenia 
terrorystycznego, w tym od kierownika Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz Szefa 
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. 

 Burmistrz, 

 Inne stosowne podmioty. 

2. Zwołanie posiedzenia Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, przyjęcie decyzji wojewody 
w sprawie wprowadzenia określonego stopnia alarmowego: terytorialnie  lub sektorowo (wybrane obiekty, 
obszary, urządzenia). 

 Burmistrz, 

 GZZK 

3. Poinformowanie o wprowadzeniu, zmianie lub odwołaniu stopnia alarmowego – obligatoryjnie: 

1) gminne jednostki organizacyjne, 
2) Przewodniczącego Rady Gminy, 
3) właścicieli (zarządców) obiektów infrastruktury krytycznej, 

4) właścicieli obiektów podlegających obowiązkowej ochronie; 

 Burmistrz. 
 Sekretarz, 

4. Poinformowanie o wprowadzeniu, zmianie lub odwołaniu stopnia alarmowego społeczeństwo,  
a także wynikających z powyższego zaleceń – alternatywnie – we współpracy z lokalnymi mediami.  

 Sekretarz. 

5. Podjęcie decyzji o konieczności wystąpienia z wnioskiem do Wojewody o udzielenie pomocy w realizacji 
zadań w zakresie sił i środków posiadanych przez Wojewodę. 

 Burmistrz. 
 Sekretarz 

6. Uruchomienie i realizacja modułu zadaniowego dla Urzędu Miejskiego w Namysłowie.  Sekretarz 

7. Monitorowanie zadań realizowanych przez stosowne podmioty. 
 GCZK. 

8. Opracowanie meldunku i przesłanie do WCZK. 

RODZAJE STOPNI ALARMOWYCH i STOPNI ALARMOWYCH CRP 
Wyższy albo niższy stopień alarmowy i stopień alarmowy CRP może być wprowadzony z pominięciem stopni pośrednich. 

1. Pierwszy stopień alarmowy (stopień ALFA i ALFA – CRP) wprowadza się w przypadku uzyskania informacji informacji o możliwości wstąpienia 
zdarzenia o charakterze terrorystycznym lub sabotażowym, którego rodzaj i zakres jest trudny do przewidzenia. Jego wprowadzenie ma 
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Przedsięwzięcia Wykonawcy 

charakter ogólnego ostrzeżenia, a okoliczności nie usprawiedliwiają uruchomienia przedsięwzięć zawartych w wyższych stopniach alarmowych. 
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. 

2. Drugi stopień alarmowy (stopień BRAVO i BRAVO – CRP) 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. 

3. Trzeci stopień alarmowy (stopień CHARLIE i CHARLIE – CRP) wprowadza się w przypadku zaistnienia konkretnego zdarzenia potwierdzające 
cel potencjalnego ataku terrorystycznego lub sabotażowego godzącego w bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej 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 Rzeczpospolitej Polskiej bądź którego celem mają być jej obywatele 
albo instytucje lub infrastruktura, w tym także obywatele polscy przebywający za granicą lub instytucje polskie mieszczące się poza granicami 
Rzeczpospolitej Polskiej. Utrzymywanie tego stopnia przez dłuższy czas może spowodować utrudnienia i będzie miało wpływ na funkcjonowanie 
służb odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa. 

4. Czwarty stopień alarmowy (stopień DELTA i DELTA – CRP) wprowadza się w przypadku wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym 
lub sabotażowym, powodującego zagrożenia godzącego w bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej lub bezpieczeństwo innych państw 
i stwarzającego zagrożenie dla Polski, albo w przypadku gdy uzyskane informacje  wskazują na zaawansowaną fazę przygotowań do zdarzenia o 
charakterze terrorystycznym lub sabotażowym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej bądź którego celem mają być jej obywatele albo instytucje 
lub infrastruktura, w tym także obywatele polscy przebywający za granicą lub instytucje polskie mieszczące się poza granicami Rzeczpospolitej 
Polskiej, 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. 
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SPO - 43.  

Rodzaj dokumentu Standardowa procedura operacyjna Data  

Nazwa dokumentu 

Procedura udzielania pomocy podróżnym uwięzionym 
w pociągach, na torach kolejowych, w pojazdach na 

drogach publicznych w wyniku intensywnych opadów 
śniegu i niskich temperatur 

Podmiot 
opracowujący 

UM w Namysłowie 
WSO 

I. Cel procedury 

Określenie procesu decyzyjnego przy udzielaniu pomocy podróżnym uwięzionych w pociągach, na torach kolejowych, w pojazdach 
publicznych w wyniku wystąpienia intensywnych opadów śniegu i niskich temperatur.  

II. Lider/uczestnicy procedury  

Burmistrz/ Sekretarz, Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego, Naczelnicy Wydziałów Urzędu Miejskiego: Gospodarki Komunalnej i Inwestycji, 
Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami, Skarbnik Gminy, Komendant Straży Miejskiej, gminne spółki i jednostki organizacyjne, Komenda Powiatowa 
Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie, Komenda Powiatowa Policji w Namysłowie, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Zakład Lini i Kolejowych 
w Opolu, Stacja w Namysłowie, Zarządcy dróg krajowych i wojewódzkich, 

III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 

Wejścia Wyjścia 
Podstawy prawne realizacji procedury 

(załącznik 58 poz. …..) 

Wystąpienie na obszarze gminy 
sytuacji powodującej 
wzmocnienie prowadzonych 
działań ratowniczych przy 
udzielaniu pomocy osobom 
poszkodowanym – podczas 
wystąpienia zagrożenia. 

Przywrócenie bezpieczeństwa 
obywateli i porządku publicznego, 
oraz zapewnienie koordynacji  
i kontroli funkcjonowania 
administracji rządowej.  

➢ Art. 19. Ust. 3poz. 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. 2020, poz. 1856). 
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IV. Opis postępowania   

Przedsięwzięcia Wykonawcy 

1. Otrzymanie informacji o wystąpieniu zagrożenia hydrometeorologicznego.  Służba dyżurna 

2. Ostrzeganie i alarmowanie o zagrożeniach wynikających ze zjawisk hydrometeorologicznych – SPO - 6  Burmistrz 

3. Przyjęcie informacji o zaistniałej sytuacji, w tym o czasie i miejscu i rodzaju zdarzenia, liczbie osób 
poszkodowanych, siłach i środkach zaangażowanych w działania, dotychczasowych i planowanych działaniach. 

 GZZK 

4. Organizowanie punktu informacyjnego dla ludności – SPO - 1  Burmistrz, 

5. Uruchamianie i działanie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – SPO - 8 

- monitorowanie prowadzonych działań ratowniczych przez odpowiednie służby w sytuacji wystąpienia zagrożenia, 

- analiza prowadzonych działań ratowniczych,  

- prognozowanie rozwoju sytuacji i podjęcie w związku z tym działań wyprzedzających, 

- analiza własnych zasobów i możliwości dla udzielenia pomocy służbom uczestniczącym w działaniach 
ratowniczych,  

 Burmistrz, 

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

 GZZK 

7. Otrzymanie informacji o potrzebie udzielenia pomocy osobom poszkodowanym,   GZZK 

8. Wydanie przez Burmistrza decyzji o skierowaniu w zagrożone rejony dodatkowych sił,  Burmistrz,. 

9. Zorganizowanie i przygotowanie dla osób poszkodowanych: 
1) środków transportowych do przewiezienia osób z rejonów zagrożenia do wyznaczonych miejsc, w których może 

być udzielona dalsza pomoc; 

2) miejsc, gdzie pomoc może być udzielona (z zapleczem kuchennym, miejscami do leżenia), 

3) posiłków regeneracyjnych i napojów. 

4) udzielenie pomocy medycznej, 

 Burmistrz, 
 Sekretarz, 
 Kierownicy gminnych jednostek, 

w zasobach których znajdują się 
odpowiednie pomieszczenia. 

10. Informowanie ludności, stosownie do rodzaju zagrożenia i czasu jego powstania poprzez: 
1) konferencje prasowe Burmistrza lub na jego polecenie wyznaczonych pracowników, 
2) konferencje prasowe rzeczników prasowych służb, inspekcji i straży w zakresie uzgodnionym z Burmistrzem, 
3) przekazywanie informacji (zał. 59) do mediów przez Burmistrza, 

4) umieszczanie informacji na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, 

 Burmistrz 
 Rzecznik prasowy Burmistrza, 

11. Wniosek do Wojewody o wsparcie finansowe związane z ponoszeniem kosztów związanych z realizacją zadań w 
zakresie: 
1) wyżywienia,  
2) zabezpieczenia pomocy medycznej. 

 Skarbnik gminy. 

12. Podjęcie decyzji o zakończeniu działania ratowniczego po ustąpieniu zagrożenia.  Burmistrz 
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WSPÓŁDZIAŁANIE ORGANÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W WARUNKACH SYTUACJI KRYZYSOWEJ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GMINNE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 
✓ pełni dyżur całodobowy w celu zapewnienia przepływu informacji 

na potrzeby zarządzania kryzysowego, 
✓ współdziała z centrami zarządzania kryzysowego organów 

administracji publicznej, w tym sąsiednich gmini i PCZK, 
✓ współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, 

poszkukiwawcze i humanitarne. 
DZIAŁANIA BEZPOŚREDNIE 

✓ przyjmowanie informacji o zdarzenoiu i przekazanie ich 
Burmistrzowi, 

✓ utrzymanie ciągłej wymiany informacji z jednostekami 
zaangażowanymi w działaniu. 

✓ bieżące informowanie PCZK o realizowanych i planowanych 
działaniach. 

CENTRA ZARZĄDZANIA 
KRYZYSOWEGO 

SĄSIEDNICH GMIN 

POWIATOWE CENTRUM 
ZARZĄDZANIA 

KRYZYSOWEGO 

 
 

✓ realizuje działania 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 i jednostek 

gminnych, 
✓ wnioskuje o wsparcie działań oddziałami sił Zbrojnych RP,  

o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej. 
 

GMINNY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 
✓ ocenia występujące zagrożenia mogące mieć wpływ na 

bezpieczeństwo publiczne i prognozyje te zagrożenia, 
✓ przygotowuje propozycje działań i przedstwawia Burmistrzowi 

wnioski dotyczące wykonania, zmiany lub zaniechanie działań 
ujętych w Gminnym Planie Zarządzania Kryzysowego, 

✓ przekazuje do wiadomości publicznej informacje związane z 
zagrożeniami, 

✓ opiniuje Gminny Plan Zarządzania Kryzysowego. 

BURMISTRZ 

SYTUACJA 
KRYZYSOWA 

KIEROWNICY 
GMINNYCH 

JEDNOSTEK I SPÓŁEK 

DZIAŁANIE BEZPOŚREDNIE 

GMINNE SPÓŁKI  
I JEDNOSTEK 

ORGANIZACYJNE 

PODMIOT WIODĄCY 
Szef właściwej służby –kieruje 

bezpośrednimi działaniami 

⬧ przyjmuje i realizuje wspólny wariant działania, 

⬧ wydaje dyzpozycje podległym jednostkom, 

⬧ ocenia skutki podejmowanych działań, 

⬧ przedstawia Burmistrzowi informacje  
i prognozy rozwoju sytuacji, 

⬧ koordynuje wykonywanie ustaleń GZZK 

PODMIOTY WSPÓŁPRACUJĄCE 

⬧ dokonują przeglądu własnych procedur i możliwości, 

⬧ udzielają podmiotowi widącemu informacji oraz wszelkich 
form wsparcia w miarę swoich możliwości, 

⬧ koordynują działania podległych jednostek, 

⬧ monitorują sytuację, 

⬧ na bieżąco współpracują z podmiotem wiodącym. 

⬧ przedstawia Burmistrzowi informacje ii prognozy rozwoju 
sytuacji, 

⬧ koordynuje wykonywanie ustaleń GZZK 

Stanowisko Ds. Zarządzania 
Kryzysowego I Obronności 

 Prowadzi ocenę zagrożeń terenu gminy, 
 Dostarcza niezbędnych informacji dotyczących 
aktualnej sytuacji dla potrzeb gminy i GZZK, 

 Koordynuje wsparcie ewakuacji dla 
ewakuowanych terenów w gminie, 

 Planuje wsparcie działań oddziałami i 
pododdziałami Sił Zbrojnych RP, 

 Planuje wsparcie jednostek prowadzących 
działania środkami znajdującymi się w 
gminnych magazynach OC i 
przeciwpowodziowym. 

  

Wydziały Urzędu Miejskiego  
w Namysłowie 

• Wydział Organizacyjny, 

• Wydział Finansowy, 

• Wydział Gospodarki Komunalnei i Inwestycji, 

• Wydział Rolnictwa i Gospodarki 
Nieruchomościami, 

• Wydział Edukacji Kultury i Sportu, 

• Wydział Promocji i Rozwoju, 

•  Wydział Zamówień Publicznych, 

• Straż Miejska 

LEGENDA       obszar decyzyjny 
            obszar wymiany informacji 
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WSPÓŁDZIAŁANIE ORGANÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ PODCZAS STANU KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GMINNE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 

✓ pełni dyżur całodobowy w celu zapewnienia przepływu 
informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego, 

✓ współdziała z centrami zarządzania kryzysowego organów 
administracji publicznej, w tym sąsiednich gmini i PCZK, 

✓ współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, 
poszkukiwawcze i humanitarne. 

DZIAŁANIA BEZPOŚREDNIE 
✓ przyjmowanie informacji o zdarzenoiu i przekazanie ich 

Burmistrzowi, 
✓ utrzymanie ciągłej wymiany informacji z jednostekami 

zaangażowanymi w działaniu. 
✓ bieżące informowanie PCZK o realizowanych i planowanych 

działaniach. 

CENTRA ZARZĄDZANIA 
KRYZYSOWEGO 

SĄSIEDNICH GMIN 

STAROSTA 

 
WNIOSKUJE DO WOJEWODY O WPROWADZENIE STANU KLĘSKI 

ŻYWIOŁOWEJ 

✓ realizuje działania 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 i jednostek 

gminnych, 
✓ wnioskuje o wsparcie działań oddziałami sił Zbrojnych RP,  

o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej. 
 

GMINNY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 
✓ ocenia występujące zagrożenia mogące mieć wpływ na 

bezpieczeństwo publiczne i prognozyje te zagrożenia, 
✓ przygotowuje propozycje działań i przedstwawia 

Burmistrzowi wnioski dotyczące wykonania, zmiany lub 
zaniechanie działań ujętych w Gminnym Planie 
Zarządzania Kryzysowego, 

✓ przekazuje do wiadomości publicznej informacje związane 
z zagrożeniami, 

✓ opiniuje Gminny Plan Zarządzania Kryzysowego. 

BURMISTRZ 

KIEROWNICY 
GMINNYCH JEDNOSTEK 

I SPÓŁEK 

DZIAŁANIE BEZPOŚREDNIE 

GMINNE SPÓŁKI  
I JEDNOSTEK 

ORGANIZACYJNE 

PODMIOT WIODĄCY 
Szef właściwej służby –kieruje 

bezpośrednimi działaniami 

⬧ przyjmuje i realizuje wspólny wariant działania, 

⬧ wydaje dyzpozycje podległym jednostkom, 

⬧ ocenia skutki podejmowanych działań, 

⬧ przedstawia Burmistrzowi informacje  
i prognozy rozwoju sytuacji, 

⬧ koordynuje wykonywanie ustaleń GZZK 

PODMIOTY WSPÓŁPRACUJĄCE 

⬧ dokonują przeglądu własnych procedur i możliwości, 

⬧ udzielają podmiotowi widącemu informacji oraz wszelkich 
form wsparcia w miarę swoich możliwości, 

⬧ koordynują działania podległych jednostek, 

⬧ monitorują sytuację, 

⬧ na bieżąco współpracują z podmiotem wiodącym. 

⬧ przedstawia Burmistrzowi informacje ii prognozy rozwoju 
sytuacji, 

⬧ koordynuje wykonywanie ustaleń GZZK 

Stanowisko Ds. Zarządzania Kryzysowego I Obronności 
 Prowadzi ocenę zagrożeń terenu gminy, 
 Dostarcza niezbędnych informacji dotyczących aktualnej sytuacji dla 
potrzeb gminy i GZZK, 

 Koordynuje wsparcie ewakuacji dla ewakuowanych terenów w gminie, 
 Planuje wsparcie działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych RP, 
 Planuje wsparcie jednostek prowadzących działania środkami 
znajdującymi się w gminnych magazynach OC i przeciwpowodziowym. 

Wydziały Urzędu Miejskiego  
w Namysłowie 

• Wydział Organizacyjny, 

• Wydział Finansowy, 

• Wydział Gospodarki Komunalnei i Inwestycji, 

• Wydział Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami, 

• Wydział Edukacji Kultury i Sportu, 

• Wydział Promocji i Rozwoju, 

•  Wydział Zamówień Publicznych, 

• Straż Miejska 

LEGENDA       obszar decyzyjny 
            obszar wymiany informacji 

WOJEWODA 
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10 ZAŁĄCZNIKI FUNKCJONALNE PLANU GŁÓWNEGO 
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10.1. PROCEDURY REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 

Wykaz procedur realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego,w tym związane z ochroną infrastruktury krytycznej (PZK) 

Numer 
procedury 

Nazwa procedury Strona 

PZK – 1 Działanie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nadzór Wodny w Namysłowie  podczas zagrożenia powodziowego lub wystąpienia powodzi. 230 

PZK – 2 Działanie Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Namysłowie podczas zagrożenia powodziowego lub wystąpienia powodzi. 232 

PZK – 3 Działanie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie podczas sytuacji kryzysowych. 236 

PZK – 4 Działanie Powiatowej Policji w Namysłowie podczas sytuacji kryzysowych. 238 

PZK – 5 Działanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Namysłowie podczas pożarów i katastrof budowlanych. 242 

PZK – 6 Działanie Wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Miejskiego w Namysłowie podczas skażenia chemiczno-ekologicznego. 245 

PZK – 7  Działanie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie podczas wystąpienia zdarzeń radiacyjnych.  247 

PZK – 8 Działanie Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Namysłowie podczas zagrożenia epidemicznego i epidemii. 249 

PZK – 9 Działanie podmiotów odpowiedzialnych za dostawę i dystrybucję energii podczas zakłóceń w dostawach energii. 252 

PZK – 10 Działanie podmiotów odpowiedzialnych za dostawę i dystrybucję gazu podczas zakłóceń w dostawach gazu. 255 

PZK – 11 Działanie Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Namysłowie podczas zakłóceń w dostawie wody (skażenia ujęcia wody). 257 

PZK – 12 Działanie Wydziału Dróg Starostwa Powiatowego w Namysłowie podczas katastrofy drogowej. 259 

PZK – 13 Działanie PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Zakładu Linii Kolejowych w Opolu podczas katastrofy kolejowej. 261 

PZK – 14 Działanie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Namysłowie podczas zagrożenia wystąpieniem lub wystąpienia choroby zwierząt. 263 

PZK – 15 Działanie Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Namysłowie podczas zagrożenia wystąpieniem lub wystąpienia choroby zwierząt 268 

PZK – 16 
Działanie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa Oddział w Namysłowie podczas zagrożenia wystąpieniem lub wystąpienia organizmu 

szkodliwego. 
270 

PZK – 17 
Działanie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach Nadleśnictwo w Namysłowie podczas zagrożenia wystąpieniem lub wystąpienia organizmu 

szkodliwego. 
272 

PZK – 18 Działanie Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Namysłowie podczas awarii sieci teleinformatycznej w Urzędzie Miejskim w Namysłowie 274 

PZK – 19 Działanie Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie podczas strajków, zamieszek i demonstracji. 276 

PZK – 20  Działanie Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Namysłowie podczas sytuacji kryzysowych – procedura komunikacyjna.  282 

PZK – 21 Działanie Orange Polska Spółka Akcyjna w zakresie zapewnienie ciągłości świadczenia (odtworzenia) usług telekomunikacyjnych w sytuacjach kryzysowych 284 
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PZK - 1   

Rodzaj 
dokumentu 

PROCEDURA REALIZACJI ZADAŃ  
Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 

Data  

Nazwa 
dokumentu 

PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY 
POLSKIE NADZÓR WODNY W NAMYSŁOWIE PODCZAS 

ZAGROZENIA POWODZIOWEGO LUB WYSTAPIENIA 
POWODZI  

Podmiot 
opracowujący 

PGWWP  
nadzór  

w Namysłowie  

I. Cel procedury 

Określenie sposobu działania Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nadzór Wodny w Namysłowie podczas 
zagrożenia powodziowego lub wystąpienia powodzi.  

II. Lider/ Uczestnicy procedury 

 Kierownik Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nadzór Wodny w Namysłowie, BURMISTRZ 
NAMYSŁOWA, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej, Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego (GZZK). 

III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury 

Informacja o wystąpieniu 
zagrożenia 
powodziowego. 

Zrealizowanie 
przyjętych zadań 
zarządzania 
kryzysowego. 

➢ ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. 2020, poz.310); 
➢ ustawa z dnia 25 marca 1995 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2020, poz. 

470); 
➢ ustawa z dnia 27 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym  

(Dz. U. 2020, poz. 1856). 
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IV. Opis postępowania   

Przedsięwzięcia Wykonawcy 

1. Monitorowanie zagrożenia powodziowego. Przyjmowanie komunikatów o zagrożeniu  
i warunkach hydrometeorologicznych z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, 
Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, PGWWP, jednostki nadrzędnej. 

 Kierownik PGWWP Nadzór 
Wodny w Namysłowie, 

 GZZK. 
 

2. Monitorowanie zagrożenia powodziowego na terenie gminy. 

3. W przypadku ostrzeżenia o wysokim stanie wody lub o nadejściu fali powodziowej na rzekach z 
terenu gminy Namysłów skierowanie na miejsce zdarzenia sił będących  
w służbie w celu zebrania dodatkowych szczegółowych informacji związanych ze zdarzeniem oraz 
podjęcia niezbędnych działań. 

4. Udział w posiedzeniach Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. 

5. Przygotowanie sił i sprzętu w magazynie przeciwpowodziowym na wypadek zagrożenia. 
 Kierownik PGWWP Nadzór Wodny w 

Namysłowie, 

6. Wzmacnianie skarp, brzegów rzek na zagrożonym terenie, udrażnianie koryt rzek. 

 Kierownik PGWWP Nadzór Wodny w 
Namysłowie, 

 Komendant Powiatowy Państwowej 
Straży Pożarnej. 

7. Utrzymanie i eksploatacja urządzeń melioracyjnych podstawowych (rzeki, kanały, skarpy, brzegi). 

 Kierownik PGWWP Nadzór 
Wodny w Namysłowie, 

8. Realizacja wielozadaniowych zbiorników retencyjnych i stopni wodnych, zwiększanie naturalnej 
retencji dolin rzecznych z zachowaniem równowagi stanu ekologicznego  
i technicznego utrzymania rzek. 

9. Opracowanie i wdrażanie gminnego programu małej retencji. 
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PZK - 2  

Rodzaj 
dokumentu 

PROCEDURA REALIZACJI ZADAŃ  
Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 

Data  

Nazwa 
dokumentu 

DZIALANIE PAŃSTWOWEJ POWIATOWEJ STACJI  
SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ W NAMYSŁOWIE 

PODCZAS ZAGROZENIA POWODZIOWEGO  
LUB WYSTAPIENIA POWODZI 

Podmiot 
opracowujący 

PPIS  
W NAMYSŁOWIE  

I. Cel procedury 

Określenie sposobu i zasad działania Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Namysłowie podczas 
zagrożenia powodziowego lub wystąpienia powodzi. 

II. Lider/ Uczestnicy procedury 

 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie (PPIS)/ pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno – 
Epidemiologicznej w Namysłowie (PSSE). 

III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury 

Wystąpienie 
zagrożenia 
sanitarno-
epidemiologicznego 
w czasie powodzi. 

Działania 
Powiatowej Stacji 
Sanitarno – 
Epidemiologicznej 
w Namysłowie  

 ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. 2019, poz. 59); 
 ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 

zakaźnych u ludzi (Dz.U. 2019, poz. 1239); 
 ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz.U. 2017, poz. 1897);  
 ustawa z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2019, poz. 1437); 
 rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017, poz. 2294);  
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IV. Opis postępowania   

Przedsięwzięcia Wykonawcy 

I ETAP – ZAGROŻENIE POWODZIOWE NA TERENIE GMINY NAMYSŁÓW 

1. Powołanie Zespołu Zarządzania Kryzysowego Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w 
Namysłowie w związku z wystąpieniem zagrożenia powodziowego – całodobowe dyżury pod 
telefonami alarmowymi. 

 PPIS 
 PSSE 

2. Ocena napływających meldunków o stanach poziomu wód w rzekach, pod kątem zagrożenia 
powodziowego. 

3. Ustalenie potrzeb w zakresie użycia środków dezynfekcyjnych, ich ilości i źródeł zaopatrzenia. 
Uaktualnienie adresów firm przeprowadzających dezynfekcję, dezynsekcję i deratyzację. 

4. Przeprowadzenie wizytacji u nosicieli stałych pałeczek duru brzusznego oraz zalecenie, 
w razie zagrożenia powodzią, przeniesienia tych osób na inne tereny. 

5. Określenie potrzeb w zakresie wykonania szczepień ochronnych osób narażonych na zakażenie, ich 
ilości i źródeł zaopatrzenia.  

Wytypowanie zakładów opieki zdrowotnej do przeprowadzania masowych szczepień 
przeciwepidemicznych,  na terenach gmin powiatu zagrożonych powodzią. 

6. Skontrolowanie stanu sanitarno-higienicznego obiektów wyznaczonych do ewentualnej ewakuacji 
ludności z terenów zatopionych. 

7. Monitorowanie rozwoju sytuacji i składanie bieżących informacji Burmistrzowi i Opolskiemu 
Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu. 

II ETAP – DZIAŁANIA W CZASIE POWODZI 

1. Ustalenie grafiku dyżurów wyznaczonych pracowników w Powiatowej Stacji Sanitarno – 
Epidemiologicznej w Namysłowie. 

 PPIS 
 PSSE 2. Analiza informacji o miejscach i rozmiarach zatopień, pod kątem bezpieczeństwa ujęć wody do picia, 

sklepów, magazynów i hurtowni spożywczych, sklepów, magazynów i hurtowni środków ochrony 
roślin, czy środków chemicznych itp. 

3. Nadzór nad ujęciami wody do picia wykorzystywanymi do dystrybucji wody dla mieszkańców 
terenów zatopionych. 

 PPIS 
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Przedsięwzięcia Wykonawcy 

4. Pobranie próbek wody do picia do badań mikrobiologicznych i chemicznych z sieć wodociągowej, 
beczkowozów i innych oraz informowanie ludności o jakości wody. 

 PSSE 
 

5. Monitorowanie jakości zdrowotnej środków spożywczych, w tym pobieranie próbek do badań 
laboratoryjnych oraz przekazywanie niezbędnych informacji o sposobach postępowania z żywnością 
podtopioną oraz o skutkach jej spożywania. 

6. Kontrola sklepów, magazynów i hurtowni spożywczych oraz zakładów produkujących żywność na 
terenach podtopionych, pobranie w razie konieczności próbek żywności do badań ikrobiologicznych  
i chemicznych. 

7. Ocena stanu sanitarno – higienicznego obiektów z ludnością ewakuowaną z terenów zatopionych 
oraz ocena stanu zaopatrzenia tej ludności w wodę do picia, żywność i środki higieniczne. 

8. Monitorowanie aktualnej sytuacji epidemiologicznej gminy Namysłów na podstawie zgłoszeń od 
lekarzy o zachorowaniach lub podejrzeniach o zachorowania na choroby zakaźne i wywiadów 
epidemiologicznych. 

9. Zbieranie zapotrzebowań i zamawianie szczepionek, zgodnie z aktualną sytuacją epidemiologiczną  
i wskazaniami Ministra Zdrowia. 

10. Weryfikowanie osób skierowanych do szczepień ochronnych. 

11. Nadzorowanie sprawnego przeprowadzenia niezbędnych szczepień przeciw-epidemicznych 

12. Przekazywanie środków dezynfekcyjnych oraz instrukcji wykonywania dezynfekcji w celu 
zapobiegania szerzeniu się chorób zakaźnych.  

13. Przekazywanie informacji o czynnościach, jakie należy wykonywać przed przystąpieniem do 
ponownego użytkowania pomieszczeń sklepowych, biurowych, przedszkoli, obiektów ochrony 
zdrowia i innych obiektów użyteczności publicznej oraz obiektów indywidualnych. 

14. Prowadzenie akcji oświatowej wśród ludności o postępowaniu w przypadku wystąpienia zagrożeń 
sanitarnych.  PPIS 

 
 PSSE 15. Składanie bieżących informacji o podejmowanych działaniach do Burmistrza i Opolskiego 

Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. 
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Przedsięwzięcia Wykonawcy 

16. Wnioskowanie do Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego  
o podejmowanie decyzji w sprawach, w których Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny nie ma 
kompetencji. 

III ETAP – DZIAŁANIA PO POWODZI 

1. Wydawanie komunikatów o przydatności wody do spożycia na podstawie przeprowadzonych badań 
mikrobiologicznych i chemicznych. 

 PPIS 
 PSSE 

2.  Pobieranie próbek wody do picia do badań mikrobiologicznych i chemicznych ze studni 
indywidualnych (po przeprowadzeniu przez właścicieli czyszczenia i dezynfekcji) oraz informowanie 
odbiorców o wynikach badań. 

3. Pobieranie środków spożywczych, w razie konieczności, do badań mikrobiologicznych 
i chemicznych oraz wydawanie komunikatów o ich przydatności do spożycia. 

4. Kontrolowanie stanu sanitarno-higienicznego obiektów użyteczności publicznej po ich oczyszczeniu i 
przeprowadzeniu dezynfekcji, dopuszczanie ich do ponownego użytku. 

5. Dokonanie końcowej oceny sytuacji epidemiologicznej i sporządzenie sprawozdania z przebiegu 
podejmowanych działań. 

6. Złożenie końcowego informacji o podejmowanych działaniach dla Burmistrza i Opolskiemu 
Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu. 
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PZK - 3  

Rodzaj dokumentu 
PROCEDURA REALIZACJI ZADAŃ  

Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 
Data  

Nazwa dokumentu 
DZIAŁANIE POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY 
POŻARNEJ W NAMYSŁOWIE PODCZAS SYTUACJI 

KRYZYSOWYCH 

Podmiot 
opracowujący 

KP PSP  
W NAMYSŁOWIE  

I. Cel procedury 

Określenie sposobu działania jednostek Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie podczas: 
1) zagrożenia powodziowego lub wystąpienia powodzi; 
2) pożarów; 
3) huraganowych wiatrów i trąb powietrznych; 
4) suszy i upałów; 
5) skażenia chemiczno-ekologicznego; 
6) wystąpienia zdarzeń radiacyjnych; 
7) zagrożenia epidemicznego i epidemii; 
8) zakłóceń w dostawach gazu – wybuchu gazu; 
9) zakłóceń w dostawach wody – awaria sieci wodno-kanalizacyjnej; 

10) katastrofy budowlanej, drogowej i kolejowej. 

II. Lider/ Uczestnicy procedury 

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie/ Burmistrz Namysłowa, Gminny Zespół Zarządzania 
Kryzysowego (GZZK), gminne jednostki OSP - w zależności od rejonu działania. 

III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury 

Informacja o zagrożeniu 
wystąpieniem lub 
wystąpienie powodzi oraz 
innego zdarzenia 
kryzysowego. 

Zrealizowanie 
przyjętych zadań 
zarządzania 
kryzysowego.   

 ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. 2020, poz. 1123); 
 ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 2020, poz.961); 

➢ ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. 2020, poz. 310); 
➢ rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lutego 2011 r.  

w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego 
(Dz.U. 2017 r., poz. 1319); 

➢ ustawa z dnia 27 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. 2020, poz. 1856); 

➢ „Plan Ratowniczy Powiatu Namysłowskiego”. 
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IV. Opis postępowania   

Przedsięwzięcia Wykonawcy 

1. Monitorowanie zagrożenia powodziowego. Przyjmowanie komunikatów o zagrożeniu i warunkach 
hydrometeorologicznych. 

 Komendant Powiatowy Państwowej 
Straży Pożarnej. 

2. Skierowanie na miejsce zdarzenia sił w celu zebrania dodatkowych szczegółowych informacji związanych ze 
zdarzeniem oraz podjęcia niezbędnych działań na miejscu zdarzenia. 

3. Podjęcie decyzji o realizacji stosownych zadań związanych z zaistniałą sytuacją. 

4. Przedstawienie Burmistrzowi Namysłowa przyjętej decyzji o sposobie i zakresie realizacji zadań przez siły 
Państwowej Straży Pożarnej i gminnych jednostek OSP. 

 Komendant Powiatowy Państwowej Straży 
Pożarnej, 

 Burmistrz Namysłowa, 

5. Wyposażenie w sprzęt ochrony osobistej, przygotowanie własnych obiektów na wypadek zagrożenia. 
 Komendant Powiatowy Państwowej Straży 

Pożarnej, 

6. Podjęcie działań zgodnie z „Planem Ratowniczym Powiatu Namysłowskiego” i jego procedurami – 
zgodnie z przyjętą decyzją: 

1) zabezpieczenie strefy działań ratowniczych, w tym wyznaczenie i oznakowanie strefy zagrożenia 
włączenie lub wyłączenie instalacji, urządzeń i mediów mających wpływ na bezpieczeństwo 
zagrożonych lub poszkodowanych osób oraz na bezpieczeństwo ratowników; 

2)  priorytetowe wykonanie czynności umożliwiających dotarcie i wykonanie dostępu do zagrożonych lub 
poszkodowanych osób, wraz z udzieleniem im kwalifikowanej pierwszej pomocy; 

3) przygotowanie dróg ewakuacji dla zagrożonych lub poszkodowanych osób oraz ratowników; 

4) likwidacja zagrożeń związanych z pożarem; 

5) likwidacja zagrożeń związanych z huraganowymi wiatrami; 

6) likwidacja zagrożeń powodziowych 

7) likwidacja zagrożeń związanych ze skażeniem chemiczno-ekologicznym, a w szczególności: 
a) ewakuacja i ratowanie osób, a następnie zwierząt oraz środowiska i mienia przed skutkami 

bezpośrednich zagrożeń stwarzanych przez substancje niebezpieczne, 
b) stawianie zapór na zbiornikach, ciekach lub akwenach zagrożonych skutkami rozlania substancji 

niebezpiecznych, 
c) prowadzenia czynności z zakresu dekontaminacji wstępnej; 

7. współudział w informowaniu ludności – z wykorzystaniem urządzeń głośnomówiących; 

 jednostki OSP – w zależności od 
rejonu działania, 

 odpowiedzialne służby  
i inspekcje 

8. Udział w pracach Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. 
 Komendant Powiatowy 
Państwowej Straży Pożarnej 9. Nadzór nad realizacją zadań przez poszczególnych wykonawców. 
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PZK - 4  

Rodzaj 
dokumentu 

PROCEDURA REALIZACJI ZADAŃ  
Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 

Data  

Nazwa 
dokumentu 

DZIAŁANIE POWIATOWEJ POLICJI W NAMYSŁOWIE  
PODCZAS SYTUACJI KRYZYSOWYCH 

Podmiot 
opracowujący 

KPP 
W NAMYSŁOWIE  

I. Cel procedury 

Określenie sposobu działania jednostek Powiatowej Policji w Namysłowie podczas: 
1) zagrożenia powodziowego lub wystąpienia powodzi; 
2) pożarów; 
3) huraganowych wiatrów i trąb powietrznych; 
4) mrozów i opadów śniegu; 
5) suszy i upałów; 
6) skażenia chemiczno-ekologicznego; 
7) wystąpienia zdarzeń radiacyjnych; 
8) zagrożenia epidemicznego i epidemii; 
9) katastrofy budowlanej, drogowej i kolejowej. 

II. Lider/ Uczestnicy procedury 

Komendant Powiatowy Policji w Namysłowie / Burmistrz Namysłowa, Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego (GZZK), 
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie, Wojskowy Komendant Uzupełnień w Brzegu (WKU), 
gminne spółki. 
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III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury 

Informacja o zagrożeniu 
wystąpieniem lub 
wystąpienie powodzi oraz 
innego zdarzenia 
kryzysowego. 

Zrealizowanie przyjętych 
zadań zarządzania 
kryzysowego. 

➢ ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. 2020, poz 360); 
➢ ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 

(Dz.U. 2017, poz. 1260 ze zm); 
➢ ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym  

(Dz. U. 2020, poz. 1856). 
➢ ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz.U. 2017, poz. 1897); 
➢ ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020, poz. 713); 
➢ ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 2020, poz.961); 
➢ ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym  

w administracji (Dz.U. 2005r., Nr 229, poz. 1954 z późn. zm.); 
➢ ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz. U. 

2017, poz. 1120); 
➢ dekret z dnia 23 kwietnia 1953 r. o świadczeniach w celu zwalczania klęsk 

żywiołowych (Dz.U. 1953r., Nr 23, poz. 93 z późn. zm.); 
➢ rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 1953 r. w sprawie wykonania  art. 5 

dekretu o świadczeniach w celu zwalczania klęsk żywiołowych (Dz.U. 1953 r., Nr 37, 
poz.158); 

➢ rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 sierpnia 2001 r. w 
sprawie sposobu udzielania przez Policję lub Straż Graniczną pomocy lub asysty 
organowi egzekucyjnemu i egzekutorowi przy wykonywaniu czynności 
egzekucyjnych (Dz.U. 2001r., Nr 101, poz. 1106); 

➢ zarządzenie nr 213 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie 
metod i form przygotowania i realizacji zadań Policji w przypadkach zagrożenia 
życia i zdrowia ludzi lub ich mienia albo bezpieczeństwa i porządku publicznego; 

➢ zarządzenia nr 24 Komendanta Głównego Policji z dnia 10 listopada 1998 r. 
w sprawie realizacji przez Policję zadań w warunkach katastrof, awarii technicznych 
i innych zagrożeń (Dz.Urz.KGP.99.7.36); 

➢ wytyczne nr 3 Komendanta Głównego Policji z dnia 16 czerwca 2000 r.  
w sprawie postępowania Policji w warunkach katastrofy naturalnej i awarii 
technicznej oraz w czasie innych zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu ludzi i 
środowiska; 

➢ „Plan działania Komendanta Powiatowego Policji w przypadku zaistnienia 
katastrofy lub awarii technicznej”. 



 

Gminny Plan Zarządzania Kryzysowego 

240  Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Namysłowie 

 

IV. Opis postępowania   

Przedsięwzięcia Wykonawcy 

1. Przyjmowanie komunikatów o zagrożeniach i warunkach hydrometeorologicznych. Monitorowanie zagrożeń.  

 Komendant Powiatowy Policji. 2. Skierowanie na miejsce zdarzenia sił będących w służbie w celu zebrania dodatkowych szczegółowych 
informacji związanych ze zdarzeniem oraz podjęcia niezbędnych działań na miejscu zdarzenia. 

3. Podjęcie decyzji o realizacji stosownych zadań związanych z zaistniałą sytuacją. 
 Komendant Powiatowy Policji, 
 Burmistrz Namysłowa, 4. Przedstawienie Burmistrzowi Namysłowa przyjętej decyzji o sposobie i zakresie realizacji stosownych zadań 

przez siły Policji KPP w Namysłowie. 

5. Podjęcie współdziałania poprzez Komendanta Powiatowego Policji, w tym z: 

1) Gminnym Zespołem Zarządzania Kryzysowego w zakresie: 

a) wymiany informacji o istniejących i przewidywanych zagrożeniach, 

b) uzgadniania zadań w sytuacji prowadzenia ewakuacji ludności, zwierząt i mienia (drogi ewakuacji, 
punkty zbiórek, miejsca rozmieszczenia ewakuowanej ludności i mienia, miejsca rozmieszczenia 
punktów pomocy humanitarnej), 

c) proponowania wprowadzenia przez właściwe organy administracji publicznej przepisów porządkowych 
na określonym terenie, 

d) informowania o posiadanych siłach i środkach oraz realizowanych przez nie zadaniach, uzgadnianie 
wspólnej polityki informacyjnej 

 Komendant Powiatowy Policji 
 GZZK/PZZK 
 Państwowy Powiatowy Inspektor 

Sanitarny, 
 Powiatowy Lekarz Weterynarii 

2) jednostkami systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego w zakresie: 
a) uzgadniania i zabezpieczania tras przejazdu karetek pogotowia do miejsc zagrożonych, 

b) wymiany informacji o potrzebach udzielania pomocy przez służbę zdrowia w nagłych wypadkach, 

 Komendant Powiatowy Policji 
 jednostki systemu Państwowego 

Ratownictwa Medycznego 

3) Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w zakresie: 
a) uzgadniania dróg dojazdu sił ratowniczych, dróg ewakuacji ludzi i mienia, 
b) pomocy w egzekwowaniu poleceń wydanych przez kierującego akcją ratowniczą  
c) dotyczących ewakuacji mieszkańców z zagrożonych rejonów, usunięcie pojazdów lub innego sprzętu 

utrudniającego prowadzenie działań: 

d) wymiany informacji o ofiarach i osobach zaginionych; 

 Komendant Powiatowy Policji 
 Komendant Powiatowy Państwowej 

Straży Pożarnej, 

4) zarządcami dróg w zakresie: 
a) uzgadniania objazdów rejonów zagrożonych oraz ich oznakowanie, 
b) wymiany informacji na temat nieprzejezdnych odcinków dróg oraz sposobu ich zamknięcia, 

c) wymiany informacji o sytuacji na drogach oraz informowania użytkowników dróg za pośrednictwem 
środków masowego przekazu; 

 Komendant Powiatowy Policji 
 Zarządcy dróg  
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Przedsięwzięcia Wykonawcy 

5) organami administracji wojskowej w zakresie: 

a) organizowania i prowadzenia wspólnych patroli prewencyjnych z Żandarmerią Wojskową, 

b) wymiany informacji o przegrupowaniach wojsk i potrzebach odnośnie zabezpieczenia ich 
przemieszczenia; 

 Komendant Powiatowy Policji 
 WKU w Brzegu 

6) Strażą Graniczną w zakresie: 
wymiany informacji o sytuacji mającej wpływ na stan bezpieczeństwa i porządku publicznego. 

 Komendant Powiatowy Policji, 
 Placówka  Straży Granicznej 

w Opolu. 

6. Realizacja szczegółowych zadań – zgodnie z przyjętą decyzją oraz „Planem działania Komendanta 
Powiatowego Policji w przypadku zaistnienia katastrofy lub awarii technicznej”, a w tym: 

1) ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zapewnienie spokoju w miejscach 
publicznych oraz w środkach publicznego transportu i komunikacji publicznej, a także w miejscach 
pracy punktów medycznych, punktów zbiórek poszkodowanych 

2) zlokalizowanie miejsc newralgicznych na drogach, ich zabezpieczenie i organizowanie objazdów;  

 Komendant Powiatowy Policji, 
 Placówka  Straży Granicznej 

w Opolu. 

3) wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych – identyfikacja 
ofiar śmiertelnych zdarzeń; 

4) wsparcie ewentualnej ewakuacji poszkodowanej ludności albo ludności, której zagraża 
bezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia, ochrona mienia wyewakuowanej ludności; 

5) udostępnianie policyjnych środków transportu na potrzeby działań ratowniczych; 

6) proponowanie wprowadzenia przez właściwe organy administracji publicznej przepisów 
porządkowych na określonym terenie; 

7) zabezpieczanie wprowadzonych działań interwencyjnych. 

8) współudział w informowaniu ludności – z wykorzystaniem urządzeń głośnomówiących; 

9) współudział w prowadzeniu akcji kurierskiej na rzecz zapewnienia przekazywania informacji, danych, 
wiadomości, zwłaszcza w odniesieniu do dostarczania tych informacji do stosownych podmiotów 
biorących udział w realizacji zadań zarządzania kryzysowego. 

 Komendant Powiatowy Policji, 
 (ewentualnie siły wsparcia). 

7. Udział w pracach Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. 
 Komendant Powiatowy Policji. 

8. Nadzór nad realizacją zadań przez poszczególnych wykonawców. 
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PZK - 5  

Rodzaj 
dokumentu 

PROCEDURA REALIZACJI ZADAŃ  
Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 

Data  

Nazwa 
dokumentu 

DZIAŁANIE POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU 
BUDOWLANEGO W NAMYSŁOWIE PODCZAS  

POŻARÓW I KATASTROF BUDOWLANYCH 

Podmiot 
opracowujący 

PINB 
W NAMYSŁOWIE  

I. Cel procedury 

Określenie sposobu działania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego po pożarze, w wyniku którego obiekt 
budowlany może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi, bezpieczeństwu mienia lub środowiska. 

II. Lider/ Uczestnicy procedury 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Namysłowie/Burmistrz Namysłowa, Komendant Powiatowy Państwowej 
Straży Pożarnej, Komendant Powiatowy Policji. 

III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury 

Otrzymanie informacji 
o pożarze w wyniku którego 
mogły ulec uszkodzeniu 
elementy konstrukcyjne 
obiektu. 

Działania zmierzające do usunięcia 
zagrożenia bezpieczeństwa 
użytkowników obiektu 
budowlanego, bezpieczeństwa 
mienia lub środowiska. 

➢ ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2020, 
poz. 333).  
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IV. Opis postępowania   

Przedsięwzięcia Wykonawcy 

1. Przyjęcie informacji o wystąpieniu zagrożenia.  

 Powiatowy Inspektor Nadzoru 
Budowlanego. 

2. Sprawdzenie właściwości rzeczowej organu nadzoru budowlanego – WINB lub PINB  
w zależności od rodzaju zagrożonego/ych obiektu/ów budowlanego. 

3. Rozpoznanie, analiza i prognozowanie możliwości wystąpienia zagrożeń. 

POŻAR 

1. W przypadku stwierdzenia, że obiekt/y budowlany/e może/gą zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi, 
bezpieczeństwu mienia organ nakazuje, w drodze decyzji, usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, 
określając termin wykonania tego obowiązku. W decyzji tej, organ może zakazać użytkowania obiektu 
budowlanego lub jego części do czasu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. Decyzja o zakazie 
użytkowania obiektu z powodu występującego zagrożenia życia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź 
środowiska podlega natychmiastowemu wykonaniu i może być ogłoszona ustnie (art. 61 ust 1 Pb). 

 Powiatowy Inspektor Nadzoru 
Budowlanego. 

2. W razie stwierdzenia potrzeby opróżnienia w całości lub w części budynku przeznaczonego na pobyt 
ludzi, bezpośrednio grożącego zawaleniem, organ nadzoru budowlanego jest zobowiązany: 

1) nakazać, w drodze decyzji, na podstawie protokołu oględzin, właścicielowi lub zarządcy obiektu 
budowlanego opróżnienie lub wyłączenie w określonym terminie całości lub części budynku  
z użytkowania; 

2) przesłać decyzję obowiązanemu do zapewnienia lokali zamiennych; 
3) zarządzić: 

a) umieszczenie na budynku zawiadomienia o stanie zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia 
oraz o zakazie jego użytkowania, 

b) wykonanie doraźnych zabezpieczeń i usunięcie zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia,  
z określeniem technicznie uzasadnionych, terminów ich wykonania (art. 68 Pb). 

 Powiatowy Inspektor Nadzoru 
Budowlanego. 

3. W razie konieczności niezwłocznego podjęcia działań mających na celu usunięcie niebezpieczeństwa 
dla ludzi lub mienia, właściwy organ zapewni, na koszt właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego, 
zastosowanie niezbędnych środków zabezpieczających. 

Do zastosowania ww. środka upoważnione są również organy Policji i Państwowej Straży Pożarnej. W 
przypadku podjęcia takich działań organy te winny niezwłocznie zawiadomić właściwy organ nadzoru 
budowlanego. 

 Powiatowy Inspektor Nadzoru 
Budowlanego, 

 Komendant Powiatowy Policji,  
 Komendant Powiatowy 

Państwowej Straży Pożarnej. 

4. Sprawdzenie wykonania obowiązków wynikających z wydanych decyzji. 
 Powiatowy Inspektor Nadzoru 

Budowlanego. 
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Przedsięwzięcia Wykonawcy 

KATASTROFA BUDOWLANA 

1. Nawiązanie współpracy w celu wymiany informacji z organem administracji publicznej i innymi 
instytucjami, właściwymi w sprawach ratownictwa technicznego i chemicznego. 

 Powiatowy Inspektor Nadzoru 
Budowlanego. 

2. Kontrola i egzekwowanie działania kierownika budowy, właściciela  lub zarządcy obiektu budowlanego 
dotycząca czynności polegających na doraźnej pomocy poszkodowanym, przeciwdziałaniu 
rozszerzeniu się jej skutków oraz miejsca katastrofy przed zmianami uniemożliwiającymi prowadzenie 
postępowania wyjaśniającego. 

3. Uzgodnienie zadań w zakresie prowadzenia działań na miejscu zdarzenia. 

 Powiatowy Inspektor Nadzoru 
Budowlanego,  

 Komendant Powiatowy Policji,  
 Komendant Powiatowy Państwowej 

Straży Pożarnej. 

4. Niezwłocznie powiadomić o zaistniałej katastrofie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego.  Powiatowy Inspektor Nadzoru 
Budowlanego. 5. Wszczęcie postępowania wyjaśniające. 

6. Niezwłoczne podjęcie działań określonych przepisami rozdziału 7 (Katastrofy budowlane) ustawy 
Prawo budowlane, w tym: 

1) sporządzenie 1 części wstępnej ankiety katastrofy budowlanej i przekazanie jej do Wojewódzkiego 
Inspektora Nadzoru Budowlanego (WINB), dokonanie wpisu o zaistniałej katastrofie do 
prowadzonego przez WINB Rejestru Katastrof Budowlanych (RKB); 

2) powołanie komisji w celu ustalenia przyczyn i okoliczności katastrofy budowlanej (skład komisji  
w zależności od rodzaju i charakteru obiektu budowlanego który uległ katastrofie); 

3) wydanie decyzji określającej zakres i termin wykonania niezbędnych robót zabezpieczających oraz 
wyznaczenie terminu wykonania decyzji. 

 Powiatowy Inspektor Nadzoru 
Budowlanego. 

7. Po zakończeniu działań komisji sporządzić drugą część ankiety katastrofy budowlanej oraz 
przesłać ją do WINB, jak też uzupełnić w systemie RKB dane dotyczące II części ankiety. 

 Powiatowy Inspektor Nadzoru 
Budowlanego. 

UWAGI: 
1. Po zakończeniu postępowania właściciel, zarządca obiektu niezwłocznie podejmuje działania w celu usunięcia skutków katastrofy. 
2. Po upływie terminu decyzji ww. sprawdzić jej wykonanie i – w przypadku nie wykonania decyzji lub nadmiernej zwłoki w jej wykonaniu – 

zapewnić jej wykonanie na koszt zobowiązanego. 
Zabezpieczyć dokumenty dotyczące obiektu budowlanego, takie jak: dokumentacja budowy, opracowania projektowe dotyczące obiektu, 
książka obiektu budowlanego z załącznikami 



 

Gminny Plan Zarządzania Kryzysowego 

Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Namysłowie  245 

 

 

PZK - 6  

Rodzaj dokumentu 
PROCEDURA REALIZACJI ZADAŃ  

Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 
Data  

Nazwa dokumentu 
DZIAŁANIE WYDZIAŁU GOSPODARKI KOMUNALNEJ  

I INWESTYCJI URZĘDU MIEJSKIEGO W NAMYSŁOWIE 
PODCZAS SKAŻENIA CHEMICZNO-EKOLOGICZNEGO 

Podmiot 
opracowujący 

UM 
WYDZIAŁ GKiI 

I. Cel procedury 

Określenie sposobu postępowania Wydziału Gospodarki Komunalnei i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Namysłowie podczas 
skażenia chemiczno-ekologicznego. 

II. Lider/ Uczestnicy procedury 

Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Namysłowie/ Burmistrz, Gminny Zespół Zarządzania 
Kryzysowego, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej. 

III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury 

Wystąpienie skażenia 
chemiczno-ekologicznego. 

Usunięcie skutków skażenia 
chemiczno-ekologicznego. 

➢ ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2020, 
poz. 1219); 

➢ ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska  
Dz.U. 2020, poz. 995); 

IV. Opis postępowania   

Przedsięwzięcia Wykonawcy 

1. Przyjęcie informacji o wystąpieniu poważnej awarii przemysłowej, weryfikacja informacji. 
 Stanowisko ds. ochrony 

środowiska 

2. Powiadomienie o otrzymaniu informacji o awarii Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej 
i Burmistrza. 

 Naczelnik Wydziału Gospodarki 
Komunalnej i Inwestycji, 

3. Powiadomienie o zaistniałej sytuacji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. 
 Naczelnik Wydziału Gospodarki 

Komunalnej i Inwestycji, 
 WIOŚ 
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4. Podjęcie działań przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.  WIOŚ 

5. Monitorowanie rozwoju sytuacji i składanie bieżących informacji Burmistrzowi. 
 Naczelnik Wydziału Gospodarki 

Komunalnej i Inwestycji, 

6. Stosownie do przebiegu akcji ratowniczej – okresowe przekazywanie Burmistrzowi informacji  
o przebiegu usuwania awarii i jej skutków, w tym informacji o zakończeniu likwidacji jej skutków  
- w formie pisemnej. 

 Naczelnik Wydziału Gospodarki 
Komunalnej i Inwestycji, 
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PZK - 7  

Rodzaj 
dokumentu 

PROCEDURA REALIZACJI ZADAŃ  
Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 

Data  

Nazwa 
dokumentu 

DZIAŁANIE PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO 
INSPEKTORATU SANITARNEGO  

PODCZAS WYSTĄPIENIA ZDARZEŃ RADIACYJNYCH  

Podmiot 
opracowujący 

PPIS   
w NAMYSŁOWIE  

I. Cel procedury 

Określenie sposobu realizacji procedury działań Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego podczas wystąpienia 
zdarzeń radiacyjnych. 

II. Lider/ Uczestnicy procedury 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny (PPIS)/ Prezes Polskiej Agencji Atomistyki (PAA), Komendant Powiatowy 
Policji (KPP), Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej (KP PSP), Burmistrz. 

III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury 

Zaistnienie sytuacji kryzysowej  Ustanie sytuacji  

➢ ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (Dz.U. 2019, poz. 
1792); 

➢ ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku 
obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2019, poz. 1541); 

➢ zarządzenie Nr 211/10 Wojewody Opolskiego z dnia 23 listopada 2010 
r. w sprawie utworzenia i działania Wojewódzkiej Drużyny 
Wykrywania Zagrożeń Radiacyjnych. 
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IV. Opis postępowania   

Przedsięwzięcia Wykonawcy 

1. Przyjęcie informacji o zdarzeniu radiacyjnym z WCZK, PPIS, KP PSP albo od PAA. 

 PPIS. 2. Przystąpienie do współpracy z ekspertami ds. zdarzeń radiacyjnych. 

3. Współdziałanie z Wojewódzką Drużyną Wykrywania Zagrożeń Radiacyjnych. 

4. Wykonanie pomiarów skażeń promieniotwórczych i mocy dawki promieniowania oraz: 

1) określenie obszaru skażenia promieniotwórczego, 
2) wyznaczenie granicy obszaru, w którym moc dawki promieniowania nie przekracza 100uS/h 

granicy strefy awaryjnej.  PPIS przy udziale WDWZR. 

5. Pobranie próbek skażonych materiałów do analizy laboratoryjnej. 

6. Przeprowadzenie badań ludności. 

7. Przeprowadzenie analizy i oceny skutków powstałego zagrożenia radiacyjnego 
 PPIS, 
 Prezes PAA. 

8. Prognozowanie rozwoju wydarzeń po zaistnieniu zagrożenia radiacyjnego 
 PPIS, 
 Prezes PAA, 

9. Informowanie Burmistrza Namysłowa o skutkach zagrożenia radiacyjnego oraz przedstawienie 
wniosków i propozycji do działania. 

 PPIS, 10. Monitorowanie, analizowanie i dokonanie końcowej oceny zaistniałego zagrożenia radiacyjnego 
oraz przekazanie jej Burmistrzowi Namysłowa i Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora 
Sanitarnego. 
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PZK - 8  

Rodzaj dokumentu 
PROCEDURA REALIZACJI ZADAŃ  

Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 
Data  

Nazwa dokumentu 
DZIAŁANIA PAŃSTWOWEJ POWIATOWEJ STACJI  

SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ W NAMYSŁOWIE 
PODCZAS ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO I EPIDEMII  

Podmiot 
opracowujący 

PPIS  
W NAMYSŁOWIE  

I. Cel procedury 

Określenie sposobu i zasad działania Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Namysłowie podczas zagrożenia 
epidemicznego i epidemii. 

II. Lider/ Uczestnicy procedury 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny (PPIS)/ pracownicy PSSE / Burmistrz. 

III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury 

Wystąpienie 
zagrożenia 
epidemicznego 
i epidemii. 

Działania 
Państwowego 
Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego 

 ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. 2019, poz. 59);  
 ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u 

ludzi (Dz.U. 2019. poz. 1239); 
 ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz.U. 2017, poz. 1897); 
 ustawa ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2020, poz. 995); 
 ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. 2018, poz. 992); 

➢ ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. 2017, poz. 912 ze 
zm.); 

 rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017, poz. 2294); 

 rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie sposobu przechowywania 
zwłok i szczątków (Dz.U. 2011 r., Nr 75, poz. 405);  

 rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie wykazu chorób zakaźnych, 
w przypadku których stwierdzenie zgonu wymaga szczególnego postępowania ze zwłokami 
osób zmarłych na te choroby (Dz.U. 2001r., Nr 152, poz. 1742); 

 rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i 
szczątkami ludzkimi (Dz.U.2001r., Nr 153, poz. 1783 ze zm.); 

 rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania zezwoleń na 
przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz.U. 2007 r., Nr 249, poz. 1866); 
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Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury 

 rozporządzenie Ministra Zdrowia 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. 2012, poz. 741). 

IV. Opis postępowania   

Przedsięwzięcia Wykonawcy 

I. Etap – działania zapobiegawcze 

1. Wzmożenie nadzoru nad zgłaszaniem zakażeń i chorób zakaźnych do Powiatowej Stacja Sanitarno 
- Epidemiologicznej w Namysłowie. 

 PPIS 
 pracownicy PSSE 

2. Ustalenie i wdrożenie zasad natychmiastowego przekazywania przez pracowników informacji  
o wystąpieniu zakażeń, zachorowań i podejrzeń zachorowań na choroby zakaźne bezpośrednim 
przełożonym. 

3. Bieżące monitorowanie sytuacji epidemiologicznej i podejmowanie stosownych działań 
przeciwepidemicznych. 

4. Współpraca z oddziałami zakaźnymi i innymi podmiotami leczniczymi.  
 PPIS 
 pracownicy PSSE 5. Prowadzenie szeroko zakrojonych akcji informacyjnych dla ludności dotyczącej profilaktyki zakażeń i 

zachorowań na choroby zakaźne. 

II. Etap- detekcja – rozwiniecie działań przeciwepidemicznych 

1. Analiza i weryfikacja otrzymywanych zgłoszeń o przypadkach zakażeń i zachorowań/podejrzeń na 
choroby zakaźne – przekazywanie informacji w tym zakresie, m.in. do OPWIS, GIS, Narodowy 
Instytut Zdrowia Publicznego, Państwowy Zakład Higieny.  PPIS 

 pracownicy PSSE 
2. Wstępne określenie obszaru możliwego skażenia biologicznego. 

3. Wytypowanie pracowników do działań przeciwepidemicznych i ich przeszkolenie. 
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Przedsięwzięcia Wykonawcy 

4. Prowadzenie dochodzenia epidemiologicznego, w tym ustalenie osób narażonych, osób  
z kontaktu oraz ustalenie dalszego sposobu postępowania (np.: hospitalizacja, izolacja, zastosowanie 
chemioprofilaktyki). 

5. Pobranie i przekazywanie do laboratorium próbek do badań mikrobiologicznych (np. materiał 
biologiczny od pacjentów, żywność, woda). 

6. Stałe monitorowanie zgłoszeń kolejnych przypadków chorób zakaźnych i czynne wyszukiwanie wśród 
nich nowych przypadków z podobnymi objawami. 

7. Wstępne określenie możliwości przeprowadzania szczepień ochronnych wśród określonych grup 
osób narażonych na zakażenie w porozumieniu z OPWIS. 

8. Dystrybucja preparatów szczepionkowych do wyznaczonych punktów szczepień. 
 PPIS 
 pracownicy PSSE 9. Weryfikowanie list osób wyznaczonych do szczepień ochronnych i nadzorowanie ich 

przeprowadzenia.  

10. Prowadzenie ciągłej akcji informacyjnej dla ludności o sposobach zapobiegania szerzeniu się 
zakażeń. 

 PPIS 
 PSSE 

11. Nadzorowanie przeprowadzania zabiegów dezynfekcyjnych lub/i deratyzacyjnych. 
 PPIS 
 pracownicy PSSE 12. Wnioskowanie do Burmistrza o wydanie decyzji, w sprawach, w których Państwowy Powiatowy 

Inspektor Sanitarny nie posiada kompetencji. 

13. Bieżące przekazywanie meldunków sytuacyjnych do: OPWIS, Burmistrza. 
 PPIS 
 Burmistrz 

III. Etap – działania po epidemii – zwinięcie działań przeciwepidemicznych 

1. Nadzór nad realizacją zaleceń wydanych w ramach prowadzonych działań przeciwepidemicznych.  

 PPIS 
 PSSE 

2. Dokonanie analizy i oceny przebiegu epidemii (m.in. źródło zakażenia, drogi szerzenia, zapadalność, 
śmiertelność, ...). 

3. Sporządzenie i przekazanie końcowego meldunku z działań przeciwepidemicznych do OPWIS, 
Burmistrza. 
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PZK - 9  

Rodzaj 
dokumentu 

PROCEDURA REALIZACJI ZADAŃ  
Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 

Data  

Nazwa 
dokumentu 

DZIAŁANIE PODMIOTÓW ODPOWIEDZIALNYCH  
ZA DOSTAWĘ I DYSTRYBUCJĘ ENERGII  

PODCZAS ZAKŁÓCEŃ W DOSTAWACH ENERGII  

Podmiot 
opracowujący 

TAURON SA 
ODDZIAŁ  

W OPOLU REJON 
DYSTRYBUCJI 

PÓŁNOC  
W KLUCZBORKU 

I. Cel procedury 

Określenie sposobu działania podmiotów odpowiedzialnych za dostawę i dystrybucję energii podczas zakłóceń w jej 
dostawach. 

II. Lider/ Uczestnicy procedury 

Dyrektor TAURON S.A. ODDZIAŁ w Opolu, Kierownik TAURON S.A. ODDZIAŁ w Opolu Rejon Dystrybucji Północ  
w Kluczborku, Burmistrz. 

III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury 

Otrzymanie informacji  
o zakłóceniach dostaw 
energii elektrycznej  

Usunięcie przyczyn 
zakłóceń w dostawach 
energii elektrycznej. 

➢ ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. 2020, poz. 
833); 

➢ ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym  
(Dz. U. 2020, poz. 1856). 
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IV. Opis postępowania   

Przedsięwzięcia Wykonawcy 

1. Przyjęcie informacji o zakłóceniach w dostawach energii elektrycznej od odbiorców energii 
elektrycznej lub służb dyżurnych. Przekazanie informacji o zaistniałej awarii i potencjalnych 
skutkach dla odbiorców i/lub wytwórców. 

 Pogotowie Energetyczne,  
 Kierownik TAURON S.A. Rejon 

Dystrybucji Północw Kluczborku, 
 Dyżurny RD-Północ, 

2. Przeprowadzenie oceny zdarzenia awaryjnego. Monitorowanie powstałej sytuacji. 

3. Udostępnienie możliwości indywidualnego zasilania obiektów wysokiej preferencji poprzez  system 
przełączeń sieciowych. 

4. Sprawowanie nadzoru nad technicznym działaniem sprawnej części sieci w zakresie: 
1) sprawności technicznej; 
2) bazy referencyjnej użytkowników; 
3) danych o stanie przełączeń; 
4) wykazu podmiotów o szczególnym znaczeniu. 

5. Sprawdzanie stopnia realizacji ustalonego planu zasilania awaryjnego i dokonanie przełączeń  
w systemie sprawnej sieci energetycznej.  

 Kierownik TAURON S.A. Rejon 
Dystrybucji Północ w Kluczborku 

 Dyżurny RD-Północ 

6. Zorganizowanie pomocy w usuwaniu skutków zerwania linii energetycznych.  Burmistrz, 

7. Współdziałanie z Burmistrzem Namysłowa w zakresie: 
1) oceny potrzeb uruchomienia dodatkowych (zapasowych) źródeł zasilania w obiektach 

preferencyjnych;  
2) skatalogowania istniejących typów podłączeń w instytucjach wymagających zapasowych 

źródeł zasilania energetycznego; 
3) pozyskania dodatkowych agregatów zasilających z terenów nie objętych awariami 

energetycznymi w gminie Namysłów oraz z innych terenów. 

 Dyrektor TAURON S.A., 
 Kierownik TAURON S.A. Rejon 

Dystrybucji Północ w Kluczborku, 
 Burmistrz Namysłowa, 

8. Dokonanie rozdziału pozyskanych zapasowych źródeł zasilania energetycznego w zależności od 
wymaganej lub niezbędnej mocy (kW). 
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Przedsięwzięcia Wykonawcy 

9. Zorganizowanie profesjonalnego wykonania podłączeń zapasowych źródeł zasilania  
z uwzględnieniem podłączeń nieżywotnych obwodów. 

 Dyrektor TAURON S.A., 
 Kierownik TAURON S.A. Rejon 

Dystrybucji Północ  
w Kluczborku 

 Dyżurny RD-Północ 

10. Współpraca z gminami w zakresie: 
1) zorganizowania zastępczego zasilania jak największej grupie operatorów telefonii komórkowej 

(centrali oraz stacji przekaźnikowych); 
2) zorganizowania punktów dla ludności z możliwością ładowania telefonów komórkowych w celu 

podtrzymania systemu informacyjnego i ratownictwa 

 Dyrektor TAURON S.A., 
 Kierownik TAURON S.A. Rejon 

Dystrybucji Północ  
w Kluczborku 

 Burmistrz, 

11. Działania naprawcze na uszkodzonych sieciach energetycznych zgodnie z podziałem kompetencji 
operatywnych.  Kierownik TAURON S.A. Rejon 

Dystrybucji Północ  
w Kluczborku 12. Przekazanie informacji do Starosty Namysłowskiego (poprzez Kierownika PCZK) o odtworzeniu 

systemu zasilania energetycznego na obszarze gminy Namysłów. 
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PZK - 10  

Rodzaj 
dokumentu 

PROCEDURA REALIZACJI ZADAŃ  
Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 

Data  

Nazwa 
dokumentu 

DZIAŁANIE PODMIOTÓW ODPOWIEDZIALNYCH  
ZA DOSTAWĘ I DYSTRYBUCJĘ GAZU  

PODCZAS ZAKŁÓCEŃ W DOSTAWACH GAZU  

Podmiot 
opracowujący 

GÓRNOŚLĄSKA 
SPÓŁKA 

GAZOWNICZA  
Sp. z o.o. ODDZIAŁ  

w OPOLU 
ROZDZIELNIA GAZU                          

W KLUCZBORKU 

I. Cel procedury 

Określenie sposobu działania Górnośląskiej Spółki Gazowniczej sp. z o.o. Oddział w Opolu, 

II. Lider/ Uczestnicy procedury 

Dyrektor Górnośląskiej Spółki Gazowniczej sp. z o.o. Oddział w Opolu/Dyspozytor Pogotowia Gazowego w Opolu, Kierownik 
Pogotowia Gazowego w Rozdzielni Gazu w Kluczborku, brygady pogotowia gazowego, Burmistrz, Komendant Powiatowy 
Państwowej Straży Pożarnej, Komendant Powiatowy Policji. 

III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury 

Informacja o zakłóceniach w 
dostawach gazu. 

Usunięcie przyczyny oraz 
skutków zakłócenia dostaw 
gazu. 

➢ ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. 2020, poz. 
833). 
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IV. Opis postępowania   

Przedsięwzięcia Wykonawcy 

1. Przyjęcie zgłoszenia o zakłóceniach w dostawach gazu od służby dyżurnej Burmistrza gmin, 
Komendy Powiatowej Policji lub Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. 

 Dyspozytor Pogotowia Gazowego 
w Opolu 

2. Wysłanie osobiście lub poprzez Dyspozytora Pogotowia Gazowego w Rozdzielni Gazu  
w Kluczborku brygad pogotowia gazowego w rejon zdarzenia. W przypadku zdarzenia  
o rozległym zasięgu i znacznych skutkach powiadamia Dyrektora Górnośląskiej Spółki 
Gazowniczej Oddział w Opolu. 

 Dyspozytor Pogotowia Gazowego 
w Opolu, 

 Dyspozytor Pogotowia Gazowego 
Rozdzielni Gazu w Kluczborku 

3. Udział w posiedzeniu Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – w przypadku zagrożenia 
mającego rozległy zasięg i mogący wywołać znaczne skutki. 

 Kierownik Rozdzielni Gazu. 
w Kluczborku, 

 Gminny Zespół Zarządzania 
Kryzysowego, 

4. Podjęcie współpracy z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej, Komendą Powiatową 
Policji, służbą dyżurną Burmistrza w zakresie wymiany informacji, udostępniania jednostkom KP 
PSP posiadanego sprzętu specjalistycznego i prowadzenia ewakuacji z obszarów zagrożonych. 

 Dyspozytor Pogotowia Gazowego 
w Opolu 

5. Realizacja zadań zmierzających do usunięcia przyczyn, a także skutków zakłóceń 
w dostawie gazu, w szczególności:  

1) zabezpieczenie miejsc awarii na sieciach gazowych; 
2) usuwanie nieszczelności i awarii na gazomierzach i reduktorach;  
3) odcięcie dopływu gazu do instalacji wewnętrznych odbiorców; 
4) prowadzenie kontroli sieci gazowej zakwalifikowanej do I kategorii zagrożenia gazowego; 
5) ratowanie ludzi i mienia; 
6) prowadzenie prac zmierzających do naprawy urządzeń, które uległy awarii; 
7) współdziałanie z odpowiednimi służbami; 
8) utrzymywanie łączności z własnymi jednostkami oraz służbami, inspekcjami i strażami. 

 Dyspozytor Pogotowia Gazowego  
Rozdzielni Gazu w Kluczborku, 

 brygady pogotowia gazowego, 
 służby, inspekcje i straże, 
 Burmistrz. 

6. Sporządzenie protokołu awarii sieci gazowej, przekazanie informacji o zakończeniu działań 
Burmistrzowi. 

 Kierownik Rozdzielni Gazu 
w Kluczborku  
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PZK - 11  

Rodzaj 
dokumentu 

PROCEDURA REALIZACJI ZADAŃ  
Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 

Data  

Nazwa 
dokumentu 

DZIAŁANIE PAŃSTWOWEJ POWIATOWEJ STACJI  
SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ W NAMYSŁOWIE  

PODCZAS ZAKŁÓCEŃ W DOSTAWACH WODY  
– SKAŻENIA UJĘCIA WODY  

Podmiot 
opracowujący 

PPIS  
W NAMYSŁOWIE  

I. Cel procedury 

Określenie sposobu i zasad działania Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Namysłowie podczas 
zakłóceń w dostawach wody w wyniku zatrucia ujęć wodnych.  

II. Lider/ Uczestnicy procedury 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny (PPIS)/ pracownicy PSSE / Burmistrz. 

III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury 

Wystąpienie zatrucia 
ujęcia wody. 

Działania Państwowego 
Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego 

➢ ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej  (Dz.U. 2019, 
poz. 59); 

➢ ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. 2020 poz. 310); 
➢ ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2019, poz. 1437); 
➢ ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń  

i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. 2019, poz. 1239);  
➢ rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2013 r. w sprawie jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017, poz. 2294); 
➢ rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie wymagań, 

jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do 
zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia (Dz.U. 2002 r., Nr 204, 
poz.1728). 
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IV. Opis postępowania   

Przedsięwzięcia Wykonawcy 

1. Ocena skutków skażenia ujęcia wody i ich wpływ na bezpieczeństwo zdrowotne ludności oraz 
jego skala. 

 Państwowy Powiatowy Inspektor 
Sanitarny, 

 pracownicy Powiatowej Stacji 
Sanitarno – Epidemiologicznej                   
w Namysłowie.  

2. Wydanie decyzji  o ograniczeniu lub zaprzestaniu dostaw wody ze skażonego ujęcia oraz 
informowanie o bieżącej sytuacji: OPWIS, Burmistrza. 

3. Wskazanie ujęcia wody z którego woda może być pobierana w celu dostarczenia jej cysternami 
do ludności (w oparciu o prowadzony monitoring jakości wody). 

4. Prowadzenie akcji oświatowej wśród ludności gminy Namysłów. 

5. Kontrola jakości wody w sieci wodociągowej oraz w cysternach. 

6. Kontrola działań naprawczych przeprowadzonych przez przedsiębiorstwa wodociągowo –  
kanalizacyjne. 

7. Kontrola jakości wody po przeprowadzonych działaniach naprawczych, wydanie decyzji 
stwierdzającej przydatność wody do spożycia. 

8. Wydawanie komunikatów o przydatności wody do spożycia przez ludzi. 

9. Składanie meldunków o podejmowanych działaniach do Opolskiego Państwowego 
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, informowanie o sytuacji Burmistrza. 

10. Podsumowanie działań oraz przekazanie wniosków Burmistrzowi Namysłowa i Opolskiemu 
Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu. 
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Rodzaj 
dokumentu 

PROCEDURA REALIZACJI ZADAŃ  
Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 

Data  

Nazwa 
dokumentu 

DZIAŁANIE WYDZIAŁU DRÓG STAROSTWA 
POWIATOWEGO W NAMYSŁOWIE  

PODCZAS KATASTROFY DROGOWEJ 

Podmiot 
opracowujący 

WYDZIAŁ DRÓG 
STAROSTWA 

POWIATOWEGO  
W NAMYSŁOWIE  

I. Cel procedury 

Określenie sposobu działania podczas katastrofy drogowej 

II. Lider/ Uczestnicy procedury 

Kierownik Wydziału Dróg Starostwa Powiatowego w Namysłowie/ Komendant Powiatowy Policji, Komendant Powiatowy 
Państwowej Straży Pożarnej, Burmistrz Namysłowa),  

III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 

 

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury 

Powstanie zdarzenia na 
drodze powiatowej i gminnej. 
Powstanie zdarzenia na 
drodze krajowej/ 
wojewódzkiej wymagające 
objazdu po drogach 
powiatowych. 

Usunięcie skutków zdarzenia 
– przywrócenie ruchu na 
drodze. 
Wyznaczenie trasy objazdu 
po drogach powiatowych. 

➢ ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2020, poz. 
470), 

➢ ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 
(Dz.U. 2017, poz. 1260 ze zm) 
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IV. Opis postępowania   

Przedsięwzięcia Wykonawcy 

1. Otrzymanie informacji o zdarzeniu drogowym. 

 Kierownik Wydziału Dróg SP,  
 Komendant Powiatowy Policji,  

Komendant Powiatowy Państwowej 
Straży Pożarnej. 

2. Zabezpieczenie odcinka drogi, kierowanie ruchem oraz powiadomienie zarządcy drogi  
o powstałym zdarzeniu.  

 Komendant Powiatowy Policji,  
 Komendant Powiatowy Państwowej 

Straży Pożarnej. 

3. W przypadku wyłączenia odcinka drogi na dłuższy czas, dokonanie oznakowania zamkniętego 
odcinka drogi, wyznaczenie i oznakowania trasy objazdu w uzgodnieniu z jednostką 
zabezpieczającą zdarzenie (Policja lub Straż Pożarna). 

 Kierownik Wydziału Dróg Starostwa 
Powiatowego w Namysłowie,  

 Dyrektor ZDW w Opolu, 
 Dyrektor GDDKiA Oddział  

w Opolu 

4. Po ustaniu zagrożenia sprawdzenie stanu drogi, w razie potrzeby usunięcie szkód drogowych, 
naprawa drogi i usunięcie tymczasowego oznakowania objazdu. 

 Kierownik Wydziału Dróg Starostwa 
Powiatowego  
w Namysłowie. 

 Dyrektor ZDW w Opolu, 
 Dyrektor GDDKiA Oddział w Opolu 

5. Przy wyłączeniu odcinka drogi krajowej/wojewódzkiej i konieczności zorganizowania objazdu – 
tranzytu drogami powiatowymi, koordynacja zasadniczego wyznaczenia i oznakowania trasy 
objazdu drogami o nawierzchniach dostosowanych do jego przejęcia w wymiarze geometrycznym, 
wytrzymałościowym i ekologicznym.  

 Komendant Powiatowy Policji, 
 Kierownik Wydziału Dróg Starostwa 

Powiatowego w Namysłowie . 

6. Po ustaniu konieczności ruchu objazdowego drogami powiatowymi jak w pkt.5, dokonanie oceny 
stanu dróg powiatowych oraz w razie potrzeby podjęcie decyzji o usunięciu zniszczeń  
i odtworzeniu parametrów drogi w tym przepustów, mostów, nawierzchni.   Kierownik Wydziału Dróg Starostwa 

Powiatowego w Namysłowie. 

7. Zbieranie informacji od zarządców dróg o zakończeniu usuwania skutków katastrofy drogowej 
oraz przywróceniu ruchu drogowego i przekazanie jej Staroście i do PCZK.  
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Rodzaj 
dokumentu 

PROCEDURA REALIZACJI ZADAŃ  
Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 

Data  

Nazwa 
dokumentu 

DZIAŁANIE PKP POLSKICH LINII KOLEJOWYCH S.A. 
ZAKŁADU LINII KOLEJOWYCH W OPOLU  

PODCZAS KATASTROFY KOLEJOWEJ 

Podmiot 
opracowujący 

PKP PLK S.A.  
ZLK w OPOLU 

I. Cel procedury 

Określenie sposobu postępowania pracowników PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Opolu w przypadku wystąpienia 
zdarzeń kolejowych. 

II. Lider/ Uczestnicy procedury 

Zastępca Dyrektora ds. Eksploatacyjnych/ Dyspozytor Zakładu, Naczelnik Sekcji Eksploatacji, Naczelnik Sekcji 

Przewozów i Ekspedycji w Kluczborku, pracownicy inżynierii ruchu, funkcjonariusze Rejonowej Straży Ochrony Kolei 

w Opolu i Posterunku Służby Ochrony Kolei w Kluczborku.  

III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury 

Powstanie 
zdarzenia 
kolejowego 

Zakończenie 
akcji ratunkowej. 

➢ rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie 
poważnych wypadków, wypadków i incydentów w transporcie kolejowym (Dz.U. 2016, poz. 
369). 

➢ Instrukcja Ir – 8 o postępowaniu w sprawie poważnych wypadków, wypadków i incydentów 
oraz trudności eksploatacyjnych na liniach kolejowych; 

➢ RID Regulamin dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych. 
➢ Załącznik 2 (do SMGS); 
➢ uchwała na 162/2009 zarządu PKP PLK S.A. z dnia 04.05.2009 w sprawie wdrożenia „zasad 

organizacji i8 funkcjonowania PKP PLK S.A. w sytuacjach kryzysowych; 
➢ decyzja nr 5/2011 Dyrektora Zakładu Linii Kolejowych w Opolu z dnia 17.03.2011. w sprawie 

powołania Zakładowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego; 
➢ Plan zapewnienia bezpieczeństwa towarów niebezpiecznych wysokiego ryzyka (TWR) dla 

Zakładu Linii Kolejowych w Opolu. 
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IV. Opis postępowania  

Przedsięwzięcia Wykonawcy 

1. Przyjęcie informacji o zdarzeniu kolejowym  Dyspozytor ZLK Opole. 

2. Rozpoczęcie procedury powiadamiania o zdarzeniu kolejowym według schematu Powiadamiania 
w Zakładzie Linii Kolejowych Podczas Wystąpienia Sytuacji Kryzysowych zgodnie z Regulaminem 
Technicznym Stacji. 

 Dyspozytor ZLK Opole, 
 Naczelnik Sekcji Eksploatacji ZLK 

Opole, 
 Naczelnik Sekcji Przewozów 

i Ekspedycji w Kluczborku 
 Dyrektor ZLK Opole, 
 Dyspozytor Liniowy ZLK Opole, 
 Komendant Posterunku SOK w 

Kluczborku 

3. W przypadku wystąpienia zdarzenia z materiałem niebezpiecznym należy postępować zgodnie  
z „Planem Zapewnienia Bezpieczeństwa Przewozu Towaru Wysokiego Ryzyka dla Zakładu 
Linii Kolejowych w Opolu” ujętego w procedurach stanowiskowych. 

4. Prowadzenie akcji ratunkowej: 

1) wezwanie pogotowia ratunkowego, jeżeli w wyniku zdarzenia są poszkodowani; 
2) zgłoszenie niezwłocznie zdarzenia swojemu bezpośredniemu przełożonemu, dyspozytorowi 

liniowemu i zakładowemu oraz Komendantowi Posterunku SOK w Kluczborku; 
3) wezwanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, w celu zapewnienia ratownictwa 

technicznego, chemicznego, ekologicznego; 
4) zamknięcie toru, na którym powstała przeszkoda dla ruchu lub całkowicie wstrzymanie ruchu 

pociągów; 
5) wezwanie pociągu ratownictwa technicznego 
6) powiadomienie Komendy Powiatowej Policji;  
7) powiadomienie dyspozytora zasilania elektroenergetycznego. 

5. Dalszy tok postępowania zainteresowanych pracowników zgodnie z Instrukcja Ir – 8  
o postępowaniu w sprawie poważnych wypadków, wypadków i incydentów oraz trudności 
eksploatacyjnych na liniach kolejowych. 

6. Zakończenie prowadzonych działań, przywrócenie ruchu kolejowego. 
 Dyrektor ZLK Opole, 
 Naczelnik Sekcji. 
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PZK - 14  

Rodzaj 
dokumentu 

PROCEDURA REALIZACJI ZADAŃ  
Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 

Data  

Nazwa 
dokumentu 

DZIAŁANIA POWIATOWEGO INSPEKTORATU 
WETERYNARII W NAMYSŁOWIE PODCZAS 

ZAGROŻENIA WYSTĄPIENIEM LUB WYSTĄPIENIA 
CHOROBY ZWIERZĄT  

Podmiot 
opracowujący 

PIW  
W NAMYSŁOWIE  

I. Cel procedury 

Określenie sposobu działania Powiatowego Lekarza Weterynarii podczas zagrożenia wystąpieniem lub wystąpienia choroby 
zwierząt. 

II. Lider/ Uczestnicy procedury 

Powiatowy Lekarz Weterynarii (PLW) / Burmistrz Namysłowa, Zespół Kryzysowy Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej.  

III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury 

Informacja o podejrzeniu 
wystąpienia lub 
wystąpienie choroby  
zakaźnej zwierząt. 

Zakończenie 
zagrożenia 
wystąpienia lub 
wystąpienie choroby  
zakaźnej zwierząt. 

 ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U. 2018, poz. 
1557); 

 ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu 
chorób zakaźnych (Dz.U. 2020, poz. 1421); 

 ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. 2017, poz 
1897 ze zm.); 

 ustawa z o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. 2019, poz. 
869); 

 stosowne rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Instrukcje 
Głównego Lekarza Weterynarii. 
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IV. Opis postępowania  

Przedsięwzięcia Wykonawcy 

1. Działania PLW w celu utrzymania stanu gotowości zwalczania choroby zakaźnej zwierząt: 
1) aktualizuje – stosownie do nowelizowanego prawa – Powiatowy Plan Gotowości Zwalczania 

Chorób Zakaźnych Zwierząt; 
2) wydaje i aktualizuje zarządzenia powołujące Zespół Kryzysowy PLW; 
3) przeprowadza szkolenia podległych służb weterynaryjnych; 
4) dokonuje okresowych przeglądów sprzętu, materiałów i zapasów – sporządzając odpowiednią 

dokumentację; 
5) występuje do Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii o środki z rezerwy finansowej pozwalającej 

na podjęcie działań zmierzających do likwidacji ognisk choroby zakaźnej zwierząt na terenie 
gminy Namysłów. 

 Powiatowy Lekarz Weterynarii. 

2. Działania PLW w sytuacji przyjęcia zawiadomienia o podejrzeniu wystąpienia choroby 
zakaźnej zwierząt z terenu gminy Namysłów: 

1) rejestruje zgłoszenie podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt; 
2) zawiadamia WLW o podejrzeniu wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt; 
3) wysyła środek transportu w celu przejęcia pobranego materiału do badań laboratoryjnych 

i dostarczenia go do laboratorium; 
4) aktywuje Zespół Kryzysowy  przy PLW; 
5) wydaje  decyzję o podejrzeniu wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt; 
6) dokonuje analizy skali zagrożenia dla poszczególnych miejscowości gminy Namysłów. 

 Powiatowy Lekarz Weterynarii, 

3. Działania PLW po wykluczeniu podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt 
w ognisku: 

1) powiadamia WLW o wykluczeniu podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt 
2) wstrzymuje pracę Zespołu Kryzysowego przy PLW; 
3) wydaje decyzję uchylającą wcześniejszą decyzję o podejrzeniu wystąpienia choroby zakaźnej 

zwierząt; 
4) opracowuje dokumentację opisującą zgłoszony przypadek podejrzenia wystąpienia choroby 

zakaźnej zwierząt oraz podjęte działania, a następnie ją archiwizuje. 

 Powiatowy Lekarz Weterynarii, 
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Przedsięwzięcia Wykonawcy 

4. Działania PLW po potwierdzeniu podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt: 

1) przekazuje informację o stwierdzeniu choroby zakaźnej zwierząt Burmistrzowi Namysłowa; 
2) zgłasza WLW fakt wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt;  
3) wydaje decyzję o wystąpieniu choroby zakaźnej zwierząt; 
4) wydaje decyzję wyznaczającą ognisko choroby zakaźnej i określającą okręg zapowietrzony,  

w razie potrzeby wydaje rozporządzenie w sprawie zwalczania choroby na terenie niektórych 
miejscowości leżących na obrębie gminy Namysłów, a w szczególności wnioskuje o wprowadzenie 
ograniczeń określonych w art. 23 ustawy o IW. 

5) analizuje stan zagrożenia a wnioski przedstawia WLW i Burmistrzowi Namysłowa, kieruje 
działaniami związanymi z prowadzeniem zwalczania chorób zakaźnych zwierząt; 

6) wnioskuje do WLW o wsparcie kadrowe i sprzętowe potrzebne do prowadzenia zwalczania choroby 
zakaźnej zwierząt; 

7) wnioskuje do WLW o wsparcie finansowe z rezerw budżetu Wojewody do prowadzenia zwalczania 
choroby zakaźnej zwierząt; 

8) koordynuje współpracę pomiędzy Zespołem Kryzysowym PLW a GZZK w Namysłowie; 
9) uzgadnia zasady współdziałania pomiędzy Zespołami Kryzysowymi PLW z sąsiednich powiatów; 

10) zapewnia wspólnie z WLK środki finansowe na wykonanie wyceny wartości rynkowej zwierząt oraz 
odszkodowania za zwierzęta zabite ze swojego nakazu, a także za sprzęt i materiały zniszczone 
w trakcie likwidacji choroby; 

11) nadzoruje i koordynuje uśmiercanie zwierząt w sposób i na zasadach określonych  
w rozporządzeniach wykonawczych dla poszczególnych chorób zakaźnych zwierząt; 

12) nadzoruje i koordynuje prowadzenie utylizacji zwłok zwierzęcych – zgodnie z zasadami określonymi 
w rozporządzeniach lub instrukcjach dla poszczególnych chorób zakaźnych zwierząt; 

13)  nadzoruje i koordynuje zabiegi oczyszczania i dezynfekcji na każdym etapie zwalczania choroby 
zakaźnej zwierząt, w sposób i na zasadach określonych w rozporządzeniach wykonawczych dla 
poszczególnych chorób;  

14) sporządza raporty dla Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii oraz opracowuje materiały informacyjne 
dla Burmistrza Namysłowa.  

15) nadzoruje i koordynuje, uwzględniając dobrostan zwierząt, ubój drobiu w sposób i na zasadach 
określonych w rozporządzeniach wykonawczych dla poszczególnych chorób zakaźnych zwierząt; 

16) prowadzi szkolenia pracowników fachowych i innych niezbędnych służb; 

17) kieruje zespół monitoringu do ogniska po usunięciu zwierząt i wykonanej dezynfekcji końcowej,  
w celu wykonania inspekcji, potwierdzającej prawidłowość przeprowadzenia zwalczania; 

 Powiatowy Lekarz Weterynarii 

 pracownicy PIW Namysłów, 

 wyznaczeni wolnopraktykujący 
lekarze weterynarii, 

 Burmistrz Namysłowa, 

 GZZK. 
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Przedsięwzięcia Wykonawcy 

5. Działania PLW po likwidacji ogniska choroby zakaźnej zwierząt: 

1) występuje do WLW o spowodowanie wycofania wprowadzonych ograniczeń przez Wojewodę 
2) prowadzi monitoring serologiczny na terenie gminy Namysłów; 
3) dokonuje archiwizacji dokumentacji związanej z prowadzonym zwalczaniem choroby oraz 

finansowej. 

 Powiatowy Lekarz Weterynarii. 

6. Działania komórek organizacyjnych Zespołu Kryzysowego przy Powiatowym Lekarzu 
Weterynarii: 

1) Przewodniczący: 
a) kieruje Zespołem Kryzysowym Powiatowego Lekarza Weterynarii; 
b) współdziała z instytucjami i organizacjami uczestniczącymi w zwalczaniu choroby  zakaźnej 

zwierząt; 
c) przygotowuje uzasadnienia wniosków do WLW o uruchamianie dodatkowych środków 

finansowych; 
d) wnioskuje do WLW o zwiększenie sił i środków w celu prowadzenia zwalczania choroby 

zakaźnej zwierząt; 
e) składa WLW i Burmistrzowi meldunki o postępie w zwalczaniu choroby zakaźnej zwierząt. 

 Powiatowy Lekarz Weterynarii, 
 Zespół Kryzysowego przy PLW. 

2) Zastępca Przewodniczącego – w zastępstwie wykonuje zadania Przewodniczącego Zespołu 
Kryzysowego. 

 Zespół Kryzysowego przy PLW. 

3) Koordynator – Sekretarz: 
a) organizuje i koordynuje  prace Zespołu Kryzysowego; 
b) organizuje nadzór nad systemami łączności; 
c) nadzoruje  zaopatrzenie i funkcjonowanie biura Zespołu Kryzysowego przy PLW; 
d) utrzymuje stały kontakt z gminnym zespołem zarządzania kryzysowego, PCZK i WCZK. 

 Zespół Kryzysowego przy PLW. 

4) Zespół Analizy Zagrożeń: 
a) na podstawie zarejestrowanych w zgłoszeniu informacji, dokonuje wstępnej analizy zagrożenia 

rozprzestrzenienia się choroby zakaźnej zwierząt; 
b) na podstawie wstępnych analiz prognozuje zapotrzebowanie na siły i środki potrzebne do 

likwidacji ogniska w sytuacji potwierdzenia podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt; 
c) opracowuje dokumentację i prowadzi sprawozdawczość związaną z chorobą zakaźną zwierząt, 

prowadzi bieżąca analizę zagrożeń w trakcie prowadzonego zwalczania tej choroby; 
d) nadzoruje system monitoringu. 
e) współpracuje z zespołami ekspertów z Wojewódzkiego Zespołu Kryzysowego. 

 Zespół Kryzysowego przy PLW. 
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Przedsięwzięcia Wykonawcy 

5) Zespół Zwalczania Choroby, Organizacji, Nadzoru, Kontroli, BHP i dobrostanu zwierząt: 
a) prowadzi zwalczanie choroby zakaźnej zwierząt poprzez koordynację działań ZK, w sposób  

i na zasadach określonych w rozporządzeniach wykonawczych dla poszczególnych chorób; 
b) nadzoruje prawidłowość prowadzenia uśmiercania zwierząt w sposób i na zasadach 

określonych w rozporządzeniach wykonawczych dla poszczególnych chorób zakaźnych 
zwierząt, oraz zachowanie warunków dobrostanu zwierząt oraz BHP w trakcie prowadzonego 
zwalczania; 

c) nadzoruje prawidłowość prowadzenia utylizacji zwłok zwierząt w sposób i na zasadach 
określonych w rozporządzeniach wykonawczych dla poszczególnych chorób zakaźnych 
zwierząt; 

d) nadzoruje prawidłowość prowadzenia zabiegów oczyszczania i dezynfekcji na każdym etapie 
zwalczania choroby zakaźnej  zwierząt na zasadach określonych w rozporządzeniach 
wykonawczych  dla poszczególnych chorób; 

e) współpracuje z podmiotami współdziałającymi; 
f) przedstawianie Przewodniczącemu ZK zapotrzebowania na wsparcie osobowe, techniczne, 

logistyczne w zakresie prowadzonych działań oraz przekazuje wstępną analizę zgłoszonych 
przez ZK potrzeb; 

 Powiatowy Lekarz Weterynarii, 
 Zespół Kryzysowego przy PLW. 

6) Zespół monitoringu: 
a) obsługa systemu ZCHZZ (System Zgłaszania i Rejestracji Chorób Zakaźnych Zwierząt); 
b) przeprowadzanie perlustracji okręgu zakażonego i zagrożonego; 
c) przeprowadzanie końcowej inspekcji, wynik której będzie podstawą do cofnięcia restrykcji 

nałożonych na ognisko choroby zakaźnej zwierząt. 

 Zespół Kryzysowego przy PLW. 

7) Obsługa administracyjna: 
a) obsługuje administracyjnie, finansowo i prawnie Zespół Kryzysowy przy PLW; 
b) zaopatruje ZK w niezbędny do funkcjonowania sprzęt i środki; 
c) zapewnia funkcjonowanie łączności i organizację transportu. 

 Zespół Kryzysowego przy PLW. 
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PZK - 15  

Rodzaj 
dokumentu 

PROCEDURA REALIZACJI ZADAŃ  
Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 

Data  

Nazwa 
dokumentu 

DZIAŁANIA PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO 
INSPEKTORA SANITARNEGO W NAMYSŁOWIE  
PODCZAS ZAGROŻENIA WYSTĄPIENIEM LUB 

WYSTĄPIENIA CHOROBY ZWIERZĄT 

Podmiot 
opracowujący 

PPIS 
W NAMYSŁOWIE  

I. Cel procedury 

Określenie sposobu i zasad działania Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Namysłowie w przypadku 
wystąpienia chorób zakaźnych zwierząt. 

II. Lider/ Uczestnicy procedury 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie (PPIS)/Powiatowy Lekarz Weterynarii (PLW), Powiatowa 
Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Namysłowie (PSSE), lekarze, 

III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury 

Zagrożenie wystąpienia lub 
wystąpienie zachorowań 
na chorobę zakaźną 
zwierząt. 

Zakończenie zagrożenia 
wystąpienia lub wystąpienie 
zachorowań na chorobę 
zakaźną zwierząt. 

➢ rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie 
współdziałania między organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej, 
Inspekcji Weterynaryjnej oraz Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie 
zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych, które mogą być przenoszone ze 
zwierząt na ludzi lub z ludzi na zwierzęta (Dz.U. 2013, poz. 160). 
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IV. Opis postępowania   

Przedsięwzięcia Wykonawcy 

1. Wymiana informacji o wystąpieniu zachorowania na chorobę zakaźną lub chorobę odzwierzęcą 
pomiędzy Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Namysłowie i Powiatowym 
Lekarzem Weterynarii. 

 PPIS 
 PLW 

2. Współdziałanie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie i Powiatowego 
Lekarza Weterynarii w zakresie ich ustawowych kompetencji tj.: 

1) wspólnego likwidowania ognisk zakażeń i chorób zakaźnych; 
2) wzajemnego udzielania pomocy w przypadku wystąpienia zagrożenia epidemicznego 

i epizootiologicznego; 
3) ustalania sposobu wykorzystania posiadanych sił i środków, które mogą być wykorzystane do 

zwalczania chorób zakaźnych i zakażeń; 
4) prowadzenia akcji informacyjnej w zakresie bezpieczeństwa zdrowia publicznego; 
5) uzgadniania sposobów postępowania przy zwalczaniu odzwierzęcych chorób zakaźnych. 

 PPIS 
 PLW 

3. Uczestnictwo, w ramach Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, w zwalczaniu ognisk 
chorób zakaźnych zwierząt. 

 PPIS 
 PLW 
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PZK - 16  

Rodzaj 
dokumentu 

PROCEDURA REALIZACJI ZADAŃ  
Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 

Data  

Nazwa 
dokumentu 

DZIAŁANIE WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU 
OCHRONY ROSLIN I NASIENNICTWA W OPOLU 

ODDZIAŁ W NAMYSŁOWIE PODCZAS ZAGROŻENIA 
WYSTĄPIENIEM LUB WYSTĄPIENIA ORGANIZMU 

SZKODLIWEGO 

Podmiot 
opracowujący 

WOJEWODZKI 
INSPEKTORAT 

OCHRONY ROŚLIN  
I NASIENNICTWA 

W OPOLU ODDZIAŁ                     
W NAMYSŁOWIE  

I. Cel procedury 

Określenie zagrożenia i sposobu zwalczania agrofagów. 

II. Lider/ Uczestnicy procedury 

Kierownik Oddziału WIORiN w Namysłowie/ Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa (WIORiN),  
i pracownicy Działu Nadzoru Fitosanitarnego i Laboratorium, oraz Oddziału WIORiN w Namysłowie. 

III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury 

Wystąpienie agrofagów 
(choroby roślin, szkodniki  
i chwasty) w nasileniu, które 
miałoby konsekwencje  
i wpływ na gospodarkę kraju. 

Eradykacja agrofagów (choroby 
roślin, szkodniki i chwasty) lub 
opanowanie jej do rozmiarów, 
które nie wywierają sutków 
ekonomicznych. 

➢ ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. 2016, poz. 17 
ze zm.). 
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IV. Opis postępowania  

Przedsięwzięcia Wykonawcy 

1. Podjęcie decyzji o konieczności kontroli i lustracji upraw w związku z zagrożeniem wystąpienia 
organizmu szkodliwego. 

 Wojewoda Opolski, 
 Główny Inspektor Nasiennictwa  

i Ochrony Roślin, 
 Opolski Wojewódzki Inspektor 

Ochrony Roślin i Nasiennictwa. 

2. Lustracje i kontrole upraw, roślin, badania laboratoryjne, w celu stwierdzenia zagrożenia 
wystąpienia lub wystąpienie choroby. Przekazywanie wyników z przeprowadzonych lustracji  
i kontroli upraw, roślin do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa. 

 Kierownik i pracownicy Oddziału 
WIORiN w Namysłowie, 

 Dział Nadzoru Fitosanitarnego  
i Laboratorium WIORiN. 

3. Podjęcie decyzji o sposobach zwalczania agrofagów. 

 Wojewoda Opolski, 
 Główny Inspektor Nasiennictwa 

i Ochrony Roślin, 
 Opolski Wojewódzki Inspektor 

Ochrony Roślin i Nasiennictwa, 
we współpracy z instytutami 
naukowymi. 

4. Opracowanie komunikatów, ostrzeżeń i innych niezbędnych informacji dotyczących występujących 
agrofagach. 

 Dział Nadzoru Fitosanitarnego 
WIORiN 

5. Dystrybucja komunikatów do prasy, mediów, Internetu i większych jednostek rolniczych. 

 Kierownik i pracownicy Oddziału 
WIORiN w Namysłowie  

6. Współdziałanie z instytucjami i jednostkami rolniczymi. 

7. Lustracje i kontrole upraw roślinnych, badania laboratoryjne i sporządzanie doraźnych raportów  
z sytuacji i prognoz dalszego rozwoju choroby. 

8. Podjęcie decyzji o zakończeniu kontroli i lustracji upraw 

 Wojewoda Opolski, 
 Główny Inspektor Nasiennictwa 

i Ochrony Roślin, 
 Opolski Wojewódzki Inspektor 

Ochrony Roślin i Nasiennictwa. 
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PZK - 17  

Rodzaj 
dokumentu 

PROCEDURA REALIZACJI ZADAŃ  
Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 

Data  

Nazwa 
dokumentu 

DZIAŁANIE REGIONALNA DYREKCJA LASOW 
PAŃSTWOWYCH w KATOWICACH,  
NADLEŚNICTWO W NAMYSŁOWIE  

PODCZAS ZAGROŻENIA WYSTĄPIENIEM 
LUB WYSTĄPIENIA ORGANIZMU SZKODLIWEGO 

Podmiot 
opracowujący 

REGIONALNA 
DYREKCJA LASÓW 

PAŃSTWOWYCH 
w KATOWICACH 

ODDZIAŁ 
W NAMYSŁOWIE 

I. Cel procedury 

Określenie sposobu działania Nadleśnictwa w Namysłowie podczas zagrożenia wystąpieniem lub wystąpienia organizmu 
szkodliwego, w szczególności uwzględniając sposób informowania o planowanych opryskach. 

II. Lider/ Uczestnicy procedury 

Nadleśniczy Nadleśnictwa w Namysłowie / Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie, Opolski Inspektor 
Ochrony Środowiska, Kierownik Oddziału Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa Oddział w Namysłowie, 
Komendant Powiatowy Policji, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej, Burmistrz. 

III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury 

Decyzja Dyrektora Regionalnej 
Dyrekcji Lasów Państwowych 
w Katowicach o przeprowadzeniu 
akcji samolotowego zwalczania. 

Zakończenie  
oprysków. 

➢ ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. 2020, poz. 1463); 

➢ zarządzenie Nr …Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych  
w Katowicach z dnia ……. w sprawie ograniczania zagrożeń ze strony 
szkodliwych owadów, grzybów patogenicznych i innych zjawisk 
szkodotwórczych. (opracowywane w razie konieczności, najczęściej 
corocznie).  
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IV. Opis postępowania   

Przedsięwzięcia Wykonawcy 

1. Powołanie zespołu operacyjnego do zorganizowania i przeprowadzenia zabiegu ratowniczego. 
 Dyrektor Regionalnej Dyrekcji 

Lasów Państwowych Katowicach.   

2. Przekazanie do Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie współrzędnych 
geograficznych pól zabiegowych i lądowisk celem przekazania do Polskiej Agencji Żeglugi 
Powietrznej. 

 Wydział Ochrony Lasu RDLP    
w Katowicach. 

3. Przekazanie informacji o planowanych opryskach z użyciem aparatury lotniczej, miejscu, czasie, 
stosowanych pestycydach oraz okresie ich karencji, adresowanej do Wojewody, Wojewódzkiej 
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, 
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Wojewódzkiej Komendy Policji, 
Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy, publikatory. 

4. Przekazanie informacji o planowanych opryskach z użyciem aparatury lotniczej, miejscu, czasie, 
stosowanych pestycydach oraz okresie ich karencji, adresowanej do Burmistrza, na których 
terenie planowane są opryski samolotowe. 

 Nadleśnictwo w Namysłowie 
5. Wywieszenie informacji o planowanych opryskach na tablicach informacyjnych w gminie. 

6. Oznakowanie terenów leśnych objętych zabiegami tablicami informującymi o zakazie wstępu do 
lasu z powodu prowadzonych oprysków. 
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PZK - 18  

Rodzaj 
dokumentu 

PROCEDURA REALIZACJI ZADAŃ  
Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 

Data  

Nazwa 
dokumentu 

DZIAŁANIE WYDZIAŁU ORGANIZACYJNEGO URZĘDU 
MIEJSKIEGO W NAMYSŁOWIE PODCZAS  

AWARII SIECI TELEINFORMATYCZNEJ 
W URZĘDZIE MIEJSKIM W NAMYSŁOWIE  

Podmiot 
opracowujący 

INFORMATYK 
URZĘDU 

MIEJSKIEGO 
W NAMYSŁOWIE  

I. Cel procedury 

Określenie sposobu procedury na wypadek awarii sieci teleinformatycznej w Urzędzie Miejskim w Namysłowie. 

II. Lider/ Uczestnicy procedury 

Sekretarz/Naczelnik Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Namysłowie, Informatyk Urzędu Miejskiego  
w Namysłowie. 

III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury 

1. Awaria sieci 
teleinformatycznej Urzędu 
Miejskiego w Namysłowie. 

2. Brak dostępu do sieci 
(Internet, Poczta). 

Prawidłowa praca sieci 
teleinformatycznej Urzędu 
Miejskiego  
w Namysłowie. 

 Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Namysłowie 
Zarządzenie Nr 67/VIII/19 z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie nadania 
Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Namysłowie, 
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IV. Opis postępowania 

Przedsięwzięcia Wykonawcy 

1. Zidentyfikowanie awarii sieci teleinformatycznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie.  Informatyk UM. 

2. Uruchomienie procedury przejścia na łącze zapasowe zapewniające dostęp do Internetu oraz do 
zapasowej poczty.  Sekretarz Gminy 

3. Przekazanie informacji o awarii sieci Burmistrzowi. 

4. Ustalenie przyczyny i/lub stopnia awarii.  Informatyk UM. 

5. Podjęcie decyzji o konieczności uruchomienia łącza zapasowego bez poczty dla całego Urzędu 
Miejskiego w Namysłowie. 

 Sekretarz Gminy. 

6. Usunięcie awarii lub ustalenie terminu usunięcia awarii. 
 Informatyk UM, 
 Sekretarz Gminy. 

7. Przekazanie informacji o zakończeniu awarii. 

8. Przejście z łącza zapasowego na łącze główne. 

 Informatyk UM, 

9. Potwierdzenie informacji o usunięciu awarii i prawidłowej pracy sieci teleinformatycznej. 
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PZK - 19  

Rodzaj 
dokumentu 

PROCEDURA REALIZACJI ZADAŃ  
Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 

Data  

Nazwa 
dokumentu 

DZIAŁANIE KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI  
W NAMYSŁOWIE PODCZAS STRAJKÓW, ZAMIESZEK  

I DEMONSTRACJI 

Podmiot 
opracowujący 

KOMENDANT 
POWIATOWY 

POLICJI 
W NAMYSŁOWIE  

I. Cel procedury 

Określenie sposobu postępowania jednostek Powiatowej Policji w Namysłowie podczas procedury na wypadek zaistnienia: 
- strajkaów, zamieszek, demonstracji; 
- blokad szlaków komunikacyjnych; 
- okupacji lub blokadzie obiektów; 

II. Lider/ Uczestnicy procedury 

Komendant Powiatowy Policji w Namysłowie /Burmistrz Namysłowa, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej, 
Komendant Placówki Straży Granicznej w Opolu, Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego (GZZK). 

III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury 

Otrzymanie informacji o:  

1. planowanych strajkach 
i demonstracjach, 

2. wystąpieniu 
zamieszek, 
nieplanowych strajków 
i demonstracji. 

Działania zmierzające 
do zapewnienia 
bezpieczeństwa ludzi, 
ich mienia oraz 
zwierząt. 

➢ ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. 2020, poz. 360); 
➢ ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 

(Dz.U. 2017, poz. 1260 ze zm), 
➢ ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 

(Dz.U. 2016, poz. 599 t.j.; 
➢ ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni 

palnej (Dz. U. 2017, poz. 1120); 
➢ „Plan działania Komendanta Powiatowego Policji w przypadku zaistnienia 

katastrofy lub awarii technicznej”. 
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IV. Opis postępowania   

Przedsięwzięcia Wykonawcy 

1. Przyjęcie informacji o strajkach, zamieszkach, demonstracjach. 

 Komendant Powiatowy  
Policji.  

2. Skierowanie na miejsca zdarzenia sił będących w służbie w celu zebrania dodatkowych, 
szczegółowych informacji związanych ze zdarzeniem oraz podjęcia niezbędnych działań. 

3. Powiadomienie o zdarzeniu inne służby, straże i inspekcje. 

4. Powołanie sztabu kryzysowego. 

5. Przygotowanie i zabezpieczenie własnych obiektów na strajków, zamieszek, demonstracji. 

6. Udział w posiedzeniach Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. 

7. Przygotowanie i przekazanie Burmistrzowi Namysłowa decyzji o sposobie i zakresie realizacji 
stosownych zadań przez siły Policji. 

8. Podjęcie współdziałania poprzez Komendanta Powiatowego Policji, w tym z:  

 Komendant Powiatowy  
Policji, 

 Burmistrz, 
 Komendant Powiatowy 

Państwowej Straży Pożarnej,  
 jednostki systemu Państwowego 

Ratownictwa Medycznego  

1) zespołami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej w zakresie: 
a) wymiany informacji o istniejących i przewidywanych zagrożeniach, 
b) uzgadnianie wspólnej polityki informacyjnej; 

2) jednostkami systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego w zakresie: 
a) uzgadniania i zabezpieczania tras przejazdu karetek pogotowia do miejsc zagrożonych, 
b) wymiany informacji o potrzebach udzielania pomocy przez służbę zdrowia w nagłych 

wypadkach. 

3) Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w zakresie: 
a) uzgadnianie organizacji ruchu drogowego w rejonie prowadzenia działań w sytuacjach 

zagrożenia pożarowego lub skażenia niebezpiecznymi substancjami chemicznymi, 
b) pomoc w egzekwowaniu poleceń wydanych przez dowodzącego akcją dotyczących ewakuacji 

ludzi z zagrożonego rejonu, usunięcie pojazdów lub innego sprzętu utrudniającego prowadzenie 
działań. 
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Przedsięwzięcia Wykonawcy 

4) zarządcami dróg w zakresie: 
a) uzgadniania objazdów rejonów zagrożonych oraz ich oznakowanie, 
b) wymiany informacji na temat nieprzejezdnych odcinków dróg oraz sposobu ich zamknięcia, 
c) wymiany informacji o sytuacji na drogach oraz informowania użytkowników dróg za 

pośrednictwem środków masowego przekazu; 

 Komendant Powiatowy 
Policji, 

 Komendant Placówki Straży 

Granicznej w Opolu. 5) Placówką Straży Granicznej w Opolu w zakresie: 
a) uzgadniania wspólnych działań porządkowych, 
b) wymiany informacji o sytuacji mającej wpływ na stan bezpieczeństwa i porządku publicznego. 

9. Uruchomienie działań zgodnie z „Planem działania Komendanta Powiatowego Policji 
w przypadku zaistnienia katastrofy lub awarii technicznej”, w tym: 

 

ZAMIESZKI 
WARIANT I – zdarzenie nagłe i dynamiczne bez wcześniejszego rozpoznania zagrożenia 

1) Uzyskanie informacji o wystąpieniu strajków, zamieszek (okupacji) obiektu, demonstracji.  
2) Skierowanie w rejon zagrożony patrolu Policji w celu weryfikacji informacji i przeprowadzenia 

wstępnej oceny zagrożenia, tj.: ustalenie przyczyny zamieszek, liczby uczestników, 
 przewidywanego kierunku przemieszczania się. 

3) Opracowanie i przekazanie środkom masowego przekazu informacji o zaistniałych utrudnieniach  
w rejonie zagrożonym. 

4) Wysłanie w rejon zamieszek wszystkich dostępnych sił Policji celem izolacji terenu. 
5) Ogłoszenie alarmu przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu w razie konieczności dla sił 

Samodzielnych Pododdziałów Prewencji Policji (SPPP) i Nieetatowych Oddziałów Prewencji (NOP) 
w celu zapewnienia odpowiednich sił i środków adekwatnych do zagrożenia. 

6) Poinformowanie właściwego miejscowo prokuratora o zaistniałym zdarzeniu.  
7) Przygotowanie decyzji w sprawie powołania sztabu, opracowanie planu działania dowódcy 

operacji, w tym pozyskanie planów rejonu działań z uwzględnieniem dróg dojazdowych  
i ewakuacyjnych. 

8) Zapewnienie obsady personalnej stanowiska dowodzenia, przygotowanie planu działania dowódcy 
operacji (akcji).  

9) Skierowanie w rejon zamieszek adekwatnych do istniejącego zagrożenia sił i środków Policji. 
10) Organizacja systemu łączności. 
11) Organizacja współpracy i współdziałania. 
12) Przystąpienie do działań zaporowych – izolacji terenu objętego zajściami. 

 Komendant Powiatowy 
Policji, 

 ewentualnie siły wsparcia.  
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Przedsięwzięcia Wykonawcy 

13) Poinformowanie (w obecności prokuratora) o konieczności zaprzestania przez nich działań 
niezgodnych z prawem oraz możliwości podjęcia przez Policję działań porządkowych. 

14) Realizacja działań rozpraszających zmniejszających liczebność tłumu. 
15) Przywracanie naruszonego porządku prawnego oraz zatrzymanie sprawców dokonujących 

naruszeń prawa. 
16) Opracowanie meldunku dotyczącego podjętych działań wraz z opisem przebiegu działań  

z uwzględnieniem zdarzeń nadzwyczajnych, strat w mieniu policyjnym, liczebności użytych sił  
i środków. 
Bieżące dokumentowanie zdarzeń techniką filmową lub fotograficzną. Wykonanie dokumentacji 
filmowo-fotograficznej. 

 Komendant Powiatowy 
Policji, 

 ewentualnie siły wsparcia. 

WARIANT II – zagrożenie jest monitorowane przez Policję z uwagi na poprzedzające informacje o ewentualnym 
zdarzeniu. W tym przypadku przygotowane są adekwatne siły i środki gotowe do użycia, powołany jest sztab akcji 
/operacji/ wyznaczony jest dowodzący działaniami. W zależności od eskalacji zachowań podejmowane będą 
odpowiednie do zagrożenia działania. 

1) Skierowanie w rejon zamieszek sił pozostających w dyspozycji dowódcy akcji (operacji). 
2) Przystąpienie do działań zaporowych – izolacji terenu objętego zamieszkami. 
3) Poinformowanie (w obecności prokuratora) o konieczności zaprzestania przez nich działań 

niezgodnych z prawem oraz możliwości podjęcia przez Policję działań porządkowych. 
4) Realizacja działań rozpraszających zmniejszających liczebność tłumu. 
5) Przywracanie naruszonego porządku prawnego  oraz zatrzymanie sprawców naruszeń  prawa. 
6) Opracowanie meldunku dotyczącego podejmowanych działań wraz z opisem przebiegu działań  

z uwzględnieniem zdarzeń nadzwyczajnych, strat w mieniu policyjnym, liczebności użytych sił  
i środków.  

Bieżące dokumentowanie zdarzeń techniką filmową lub fotograficzną. Wykonanie dokumentacji 
filmowo-fotograficznej. 

 Komendant Powiatowy 
Policji, 

 ewentualnie siły wsparcia.  

BLOKADY: dróg, obszarów kolejowych i ruchu kolejowego 

1) Uzyskanie informacji o zorganizowanej blokadzie, zgromadzeniu, manifestacji, wiecu, nawiązanie 
kontaktu z organizatorem. 

2) Ustalenie zasad organizacji ruchu drogowego i oznakowania objazdów z właściwymi terytorialnie 
zarządcami dróg. 

  



 

Gminny Plan Zarządzania Kryzysowego 

280  Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Namysłowie 

 

Przedsięwzięcia Wykonawcy 

3) Opracowanie i przekazanie środkom masowego przekazu informacji o utrudnieniach w ruchu 
drogowym w związku z trwającą blokadą z jednoczesnym wskazaniem wyznaczonych objazdów. 

4) Określenie sił i środków niezbędnych do właściwego wykonania zadania, (wsparcia działań Służby 
Ochrony Kolei i Straży Granicznej). 

5) Koncentracja Samodzielnych Pododdziałów Prewencji Policji (SPPP), Sekcji Antyterrorystycznych 
(SAT), Nieetatowych Pododdziałów Prewencji (NPP). 

6) Zapewnienie obiegu informacji o sytuacji. 
7) Organizacja systemu łączności. 
8) Organizacja współpracy i współdziałania. 
9) Włączenie do działań negocjatorów. 

10) Zapewnienie obsady personalnej stanowiska dowodzenia, przygotowanie planu działania dowódcy 
operacji (akcji). 

11) Przygotowanie decyzji w sprawie powołania sztabu, opracowanie planu działania dowódcy 
operacji, w tym pozyskanie planów rejonu działań z uwzględnieniem dróg dojazdowych 
i ewakuacyjnych. 

12) W razie konieczności - udzielanie pomocy właściwym podmiotom w prowadzeniu negocjacji. 
13) Poinformowanie blokujących o konieczności zaprzestania przez nich działań niezgodnych  

z prawem oraz możliwości podjęcia przez Policję działań odblokowujących. 
14) Poinformowanie osób posiadających immunitet o konieczności opuszczenia przez nich rejonu 

działań. 
15) Usunięcie blokujących oraz sprzętu, którym się posługiwali. 
16) Opracowanie meldunku dotyczącego podjętych działań wraz z opisem przebiegu działań  

z uwzględnieniem zdarzeń nadzwyczajnych, strat w mieniu policyjnym, liczebności użytych sił 
i środków i przesłanie go do szefa sztabu. 

Bieżące dokumentowanie zdarzeń techniką filmową lub fotograficzną. Wykonanie dokumentacji 
filmowo-fotograficznej 

 Komendant Powiatowy 
Policji, 

 ewentualnie siły wsparcia. 

OKUPACJA I BLOKADA OBIEKTÓW 

1) Uzyskanie informacji o zaistniałej blokadzie (okupacji) obiektu. Skierowanie w rejon obiektu patrolu 
Policji w celu weryfikacji informacji i przeprowadzenia wstępnej oceny zagrożenia, tj.: ustalenie 
organizatora i przyczyny protestu, liczby uczestników, przewidywanego czasu trwania protestu. 

2) Opracowanie i przekazanie środkom masowego przekazu informacji o zaistniałych utrudnieniach  
w rejonie blokowanego obiektu.  
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Przedsięwzięcia Wykonawcy 

3) Nawiązanie kontaktu z administratorem obiektu (kierownikiem urzędu administracji) w celu 
uzyskania niezbędnych informacji dotyczących: rozmieszczenia wyjść ewakuacyjnych 
z uwzględnieniem rozkładu pomieszczeń, danych o liczbie osób przebywających na terenie 
obiektu (w tym o pracownikach), funkcjonowania na terenie systemów fizycznej i technicznej 
ochrony obiektu. 

4) Poinformowanie właściwego miejscowo prokuratora o zaistniałym zdarzeniu oraz spowodowanie 
jego obecności w trakcie działań Policji. 

5) Zapewnienie obiegu informacji o sytuacji. 
6) Organizacja systemu łączności. 
7) Organizacja współpracy i współdziałania. 
8) Włączenie do działań negocjatorów. 
9) Zapewnienie obsady personalnej stanowiska dowodzenia, przygotowanie planu działania dowódcy 

operacji (akcji). 
10) Przygotowanie decyzji w sprawie powołania sztabu, opracowanie planu działania dowódcy 

operacji, w tym pozyskanie planów rejonu działań z uwzględnieniem dróg dojazdowych 
i ewakuacyjnych. 

11) W razie konieczności - udzielanie pomocy właściwym podmiotom w prowadzeniu negocjacji. 
12) Uzyskanie od administratora (właściciela, zarządcy) obiektu pisemnego wniosku dotyczącego 

przywrócenia na terenie obiektu stanu umożliwiającego normalne funkcjonowanie instytucji. 
Skierowanie w rejon obiektu adekwatnych do istniejącego zagrożenia sił i środków Policji. 

13) Poinformowanie (w obecności prokuratora i zarządcy budynku) blokujących o konieczności 
zaprzestania przez nich działań niezgodnych z prawem oraz możliwości podjęcia przez Policję 
działań odblokowujących.  

14) Poinformowanie osób posiadających immunitet o konieczności opuszczenia przez nich rejonu 
działań. 

15) Podjęcie działań odblokowujących. 

16) Opracowanie meldunku z działań z opisem przebiegu działań z uwzględnieniem zdarzeń 
nadzwyczajnych, strat w mieniu policyjnym, liczebności użytych sił i środków i przesłanie go do 
szefa sztabu. 

Bieżące dokumentowanie zdarzeń techniką filmową lub fotograficzną. Wykonanie dokumentacji 
filmowo-fotograficznej. 

 
 
 
 
 

 Komendant Powiatowy 
Policji, 

 ewentualnie siły wsparcia. 
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PZK - 20  

Rodzaj 
dokumentu 

PROCEDURA REALIZACJI ZADAŃ  
Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 

Data  

Nazwa 
dokumentu 

DZIAŁANIE WYDZIAŁU EDUKACJI, SPORTU i ZDROWIA 
URZĘDU MIEJSKIEGO W NAMYSŁOWIE  

W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH 

Podmiot 
opracowujący 

NACZELNIK 
WYDZIAŁU 
EDUKACJI, 
SPORTU i 
ZDROWIA 

I. Cel procedury 

1) określenie sposobu komunikowania się i przepływu informacji; 
2) zapewnienie stałego dopływu informacji oraz możliwości pozyskiwania danych; 
3) zapewnienie bieżącego informowania Burmistrza o stanie bezpieczeństwa na terenie gminnych szkół i placówek; 
4) zapewnienie przekazywania dyspozycji wojewody, starosty i jednostek nadrzędnych oraz potrzebnych informacji do ich 

wykonywania; 
5) zapewnienie przepływu informacji pomiędzy instytucjami wspierającymi, zapewniającymi pomoc w zaistniałej sytuacji 

kryzysowej.  

II. Lider/ Uczestnicy procedury 

Naczelnik Wydziału Edukacji, Sportu i Zdrowia UM w Namysłowie/pracownicy Wydziału Edukacji, Sportu i Zdrowia 
(WESiZ), dyrektorzy podległych szkół i placówek oświatowych z terenu gminy Namysłów. 

III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury 

Wystąpienie sytuacji 
kryzysowej 

Ustąpienie skutków 
sytuacji kryzysowej 

➢ ustawa z 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym  
(Dz. U. 2020, poz. 1541). 
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IV. Opis postępowania   

Przedsięwzięcia 

Sposób przekazu informacji 
(informację należy przekazać 

w ciągu dnia dwukrotnie 
do godz. 9.00 oraz do godz. 14.30) 

Wykonawcy Uwagi i wnioski 

1. Przekazanie informacji sytuacyjnej – 
wstępnej. 

Jeden z poniższych tel. 
77 4 190 364, 77 4190343 
77 4 190 304 

kom. 500145402; 504393315 

e-mail: oswiata@namyslow.eu 

e-mail: sekretariat@namyslow.eu 

fax. – 77 4 100 334, 77 4104841 

 dyrektor szkoły, placówki. 
Pod nieobecność 
dyrektora jego  
zastępca. 

2. Potwierdzenie informacji sytuacyjnej – 
wstępnej. 

3. Bieżące informowanie o stanie 
bezpieczeństwa. 

4. Przekazanie informacji szczegółowej.  przedstawiciel organu 
prowadzącego  

 gminne centrum zarządzania 
kryzysowego. 

Pod nieobecność -
osoba upoważniona. 5. Potwierdzenie informacji szczegółowej. 

6. Sporządzenie informacji zbiorczej – 
zgodnie z dokumentami 
normatywnymi (zał. 71). 

Wersja elektroniczna. 

 Naczelnik Wydziału Edukacji, 
Kultury i Sportu. 

 Wyznaczeni pracownicy 
WEKiS 

Pod nieobecność -
upoważniona osoba  
zastępująca. 

7. Przekazanie żądanej informacji do 
akceptacji Burmistrzowi. 

Na piśmie.  Naczelnik Wydziału Edukacji, 
Kultury i Sportu. 

 Wyznaczeni pracownicy 
WEKiS 

8. Przekazanie żądanej informacji 
przedstawicielom organów wyższego 
szczebla. 

Wg potrzeb.. 

 

mailto:oswiata@namyslow.eu
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PZK - 21  

Rodzaj 
dokumentu 

PROCEDURA REALIZACJI ZADAŃ  
Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 

Data  

Nazwa 
dokumentu 

DZIAŁANIA ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA 
W ZAKRESIE ZAPEWNIENIE CIĄGŁOŚCI ŚWIADCZENIA 

(ODTWORZENIA) USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH 
W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH 

Podmiot 
opracowujący 

ORANGE 
POLSKA  

Spółka Akcyjna 

I. Cel procedury 

Określenie sposobu zapewnienia ciągłości usług telekomunikacyjnych w sytuacjach kryzysowych oraz odtworzenie 
ciągłości usług w wypadku ich utraty. 

II. Lider/ Uczestnicy procedury 

Prezes ORANGE POLSKA S.A., uprawniony przedstawiciel Orange /Kierownik Wojewódzkiego Centrum Zarządzania 
Kryzysowego (WCZK), służby, inspekcje i straże, Burmistrz. 

III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury 

Wystąpienie potrzeby 
zapewnienia (odtworzenia) 
ciągłości usług 
telekomunikacyjnych                   
w określonej sytuacji 
kryzysowej. 

Utrzymywanie 
(odtworzenie)      
ciągłości usług 
telekomunikacyjnych.  ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2019, poz 2460) 
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IV. Opis postępowania   

Przedsięwzięcia Wykonawcy 

Wariant I - powiadomienie PTC przez WCZK: 

1. Powiadomienie przez WCZK przedstawiciela ORANGE o zaistnieniu sytuacji kryzysowej, 
wymagającej utrzymania ciągłości świadczenia usług telekomunikacyjnych. 

 Kierownik WCZK. 

2. Przyjęcie informacji i przesłanie do WCZK formularza: „DANE IDENTYFIKACYJNE” (zał. 80):  

1) dane personalne osoby koordynującej działania służb technicznych na rzecz PTC  
z numerem telefonu kontaktowego; 

2) lista imienna pracowników ORANGE uprawnionych do dostępu do urządzeń, wraz z danymi 
identyfikacyjnymi oraz numerami telefonów; 

3) wykaz sprzętu (środków transportu) wykorzystywanych przez służby techniczne działające na 
rzecz ORANGE w obszarze działań ratowniczych; 

4) sposób oznaczenia (identyfikacji) pracowników i środków transportu realizujących zadania na 
rzecz operatora telekomunikacyjnego;  

5) dane dotyczące oczekiwanego wsparcia ze strony struktur zarządzania kryzysowego. 

 Prezes ORANGE S.A., 
uprawniony przedstawiciel 
ORANGE. 

3. Przyjęcie informacji i formularza: „DANE IDENTYFIKACYJNE” (zał. 80) przez przedstawiciela 
WCZK.  Kierownik WCZK. 

4. Przekazanie danych zawartych w punkcie 2 do jednostek ratowniczych w zagrożonym rejonie. 

Wariant II - powiadomienie WCZK przez PTC: 

1. Powiadomienie przez ORANGE przedstawiciela WCZK o zaistnieniu sytuacji kryzysowej, 
wymagającej utrzymania ciągłości świadczenia usług telekomunikacyjnych. 

 Prezes ORANGE S.A., 
uprawniony przedstawiciel 
ORANGE. 

2. Przesłanie do WCZK formularza: „DANE IDENTYFIKACYJNE” (zał. 80):  

1) dane personalne osoby koordynującej działania służb technicznych na rzecz ORANGE z numerem 
telefonu kontaktowego; 

2) lista imienna pracowników ORANGE uprawnionych do dostępu do urządzeń, wraz z danymi 
identyfikacyjnymi oraz numerami telefonów; 
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Przedsięwzięcia Wykonawcy 

3) wykaz sprzętu (środków transportu) wykorzystywanych przez służby techniczne działające na 
rzecz ORANGE w obszarze działań ratowniczych; 

4) sposób oznaczenia (identyfikacji) pracowników i środków transportu realizujących zadania na 
rzecz operatora telekomunikacyjnego;  

5) dane dotyczące oczekiwanego wsparcia ze strony struktur zarządzania kryzysowego. 

3. Przyjęcie informacji i formularza: „DANE IDENTYFIKACYJNE” (zał. 80) przez przedstawiciela 
WCZK.  Kierownik WCZK. 

4. Przekazanie danych zawartych w punkcie 2 do jednostek ratowniczych w zagrożonym rejonie. 

Działanie w rejonie kryzysu: 

1. Zasady realizacji zadań przez pracowników działających na rzecz ORANGE C, w rejonie 
prowadzenia działań: 

1) utrzymywanie łączności przez pracowników technicznych z osobą koordynującą działania na rzecz 
operatora telekomunikacyjnego; 

2) utrzymywanie łączności przez osobę koordynującą działania na rzecz ORANGE C z lokalnymi 
strukturami zarządzania kryzysowego. 

➢ Prezes ORANGE S.A., 
uprawniony przedstawiciel 
ORANGE. 

➢ przedstawiciele struktur 
zarządzania kryzysowego. 

2. Realizacja zadań przez pracowników technicznych ORANGE w wypadku utraty ciągłości 
świadczenia usług telekomunikacyjnych - zgodnie z „Planem działania ORANGE POLSKA S.A. ) 

3. Zakończenie działań w trybie kryzysowym - przejście do zwykłych zasad działania. 
➢ Prezes PTC, uprawniony 

przedstawiciel ORANGE. 

UWAGA: 

Pracownicy techniczni realizujący zadania na rzecz ORANGE podczas wykonywania zadań występują z odpowiednimi oznaczeniami oraz 
identyfikatorami (zał. 80) i okazują je na każde wezwanie przedstawicieli struktur zarządzania kryzysowego. 
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10.2. ORGANIZACJA ŁĄCZNOŚCI 

Zadania jakie realizuje Burmistrz z zakresu zarządzania kryzysowego na terenie gminy są 

wyznacznikiem środków łączności, które muszą zapewniać ich skuteczną realizację. W tym 

celu Burmistrz utrzymuje i zapewnia funkcjonowanie następujących środków łączności:  

1) Dostęp do publicznej sieci telekomunikacyjnej umożliwiającej realizację usług 

powszechnych. W tut. Urzędzie zainstalowana jest cyfrowa centrala telefoniczna 

PANASONIC D 1233, o zdolności 6 x ISDN - 12 kanałów rozmówczych oraz 3 linie PSTN 

(linie analogowe) pozwalające utrzymywać łączność telefoniczną niezależnie od 

wewnętrznego zasilania.  

Głównymi numerami publicznymi pod którymi dostępne jest GCZK są: 

77 41 90 304 lub 77 41 90 343  w dni robocze,  

poniedziałek od 800 do 1600 ;wtorek-piątek w godzinach od 730 do 1530 

 wyjątek stanowi: 

- każdy poniedziałek dyżur trwać będzie do godziny 1600, a w każdy piątek dyżur trwać 

będzie do godziny 1500, 

- w niedziele i święta oraz inne dni ustawowo wolne od pracy, a także inne dni 

wcześniej ustalone, dyżur pełniony jest przez pracowników – dyżurnych KP PSP 

(Namysłów, Plac Powstańców Śląskich nr 3, Stanowisko Kierowania) – tel. 

77 41 06 755, 77 41 06 765, fax 77 41 06 775, e-mail: namyslowrsk@psp.opole.pl 

2) W ramach usług powszechnych ORANGE SA zapewnia także usługi typu fax. GCZK 

posiada bezpośredni fax o numerze 77 41 90 343 oraz możliwość korzystania z faxu  

w sekretariacie Urzędu 77 41 00 334; 

3) Dodatkowym systemem łączności jest łączność radiowa, którą dysponując Burmistrz może 

utrzymywać łączność z innymi gminami powiatu namysłowskiego, Starostą (PCZK)  

oraz Wojewodą (WCZK). 

Sieć radiofoniczna  funkcjonuje: 

• w godzinach pracy Urzędu – w sytuacji „normalnej”, 

• całodobowo (do odwołania) – w sytuacjach kryzysowych.  

Sprawność sieci jest kontrolowana poprzez nawiązywanie łączności w każdy piątek 

danego tygodnia w godzinach od 900 do 1100 w relacjach:  

 

Sieć radiotelefoniczna będzie wykorzystywana również w przypadkach nadzwyczajnych 
zdarzeń i  zagrożeń w celu składania bieżących informacji.  
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ORGANIZACJA ŁĄCZNOŚCI RADIOWEJ I WSPÓŁDZIAŁANIA GMINY DLA 
POTRZEB ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 

Organizacja ciągłości kierowania, dowodzenia, współdziałania i alarmowania realizowana 

jest przez Stały Dyżur. 

 

Relacja łączności: 

- gminna stacja bazowa >> stacja bazowa powiatowa, i podległe stacje 

ruchome (wywoływanie indywidualne, selektywne 

 i zwykłe) 

- gminna stacja bazowa >> stacja bazowa wojewódzka z wykorzystaniem 

przemiennika częstotliwości (wywoływanie 

indywidualne zwykłe) 

- gminna stacja bazowa >>  stacja bazowa wojewódzka, stacje powiatowe, 

stacje gminne i ruchome w zasięgu łączności 

(wywoływanie indywidualne zwykłe) 

- stacja bazowa wojewódzka >> syreny alarmowe Zintegrowanego, DSP-15 (system 

alarmowania ludności) Systemu Alarmowania Ludności 

OC i OSP typu DSP-50 (na terenie gminy) 

- gminna stacja bazowa >>  abonent telefoniczny, (zestawienie łączności 

realizowane poprzez interfejs telefoniczny) Stanowisko 

Kierowania Gminy poprzez Stały Dyżur prowadzi nasłuch 

w dwóch trybach pracy: 
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1. praca codzienna – kanał powiatowy – 43, 

operator stacji zobowiązany jest do doraźnej kontroli stanu łączności  

w powiatowej sieci zarządzania i sieci zarządzania Wojewody 2 – kanał 44 

2. praca ALARM – skaning (kanał powiatowy – 44, 52). 

Realizowana w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych lub prowadzony ćwiczeń i 

treningów. Podczas natłoku prowadzonej korespondencji na kanałach 44 i 52 

uniemożliwiających prawidłowa pracę operator stacji zobowiązany jest przejść na tryb 

pracy - praca codzienna. 

Tabela przydziału częstotliwości i kryptonimów 

GRUPA CYFROWA 
NAZWA 

KORESPONDENTA 
KANAŁ 

ROBOCZY 

452-01 Burmistrz Namysłowa 43 

452-02 
Sekretarz/Naczelnik Wydziału 
Organizacyjnego 

43 

452-03 Naczelnik Wydziału SO 43 

452-04 Pracownik ds. oizk 43 

452-00 CZK Gminy 43 

452-10 Zapasowe CZK Gminy 43 

452-05 Kierownik CZK 43 

452-06 Samochód operacyjny 43 

201-00 
Dyżurny Operator CZK 
Wojewody 

44 

450-00 CZK Powiat Namysłów 43 

453-00 CZK Domaszowice 43 

454-00 CZK Pokój 43 

455-00 CZK Świerczów 43 

456-00 CZK Wilków 43 

Namysłów 997 Komenda Powiatowa Policji BW 43 

Namysłów 998 Komenda Powiatowa Państwowej 
Straży Pożarnej 

BW 43 

Namysłów 112 Centrum Powiadamiania 
Ratunkowego 

BW 43 

Namysłów 986 Straż Miejska BW 43 

Namysłów 992 Pogotowie Gazowe BW 43 

Namysłów 993 Pogotowie Energetyczne BW 43 

Namysłów 994 Pogotowie Wodociągowo-
kanalizacyjne 

BW 43 

Namysłów 996 WOPR BW 43 

Namysłów 981 Powiatowa Stacja Sanitarno-
epidemiologiczna 

BW 43 

Kryptonim 
okólnikowy 

OMEGA 
 

Kryptonim KSWA GRANIT BW 52 

Sygnał Zagrożenia RATUNEK  
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PODSTAWOWĄ ZASADĄ OBOWIĄZUJĄCĄ W SIECIACH RADIOWYCH 
JEST: 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) GZZK korzysta również z informacji o zagrożeniach przekazywanych przez Radio Opole; 

2) Wykorzystywany jest również system poczty internetowej (e-mailowej) – 

sekretariat@namyslow.eu; zbigniew.hendzak@namyslow.eu, urząd.@namyslow.eu,;  

3) Na obszarze gminy Namysłów funkcjonuje scentralizowany radiowy system alarmowania:  

Zintegrowany Radiowy System Alarmowania (ZRSAL) typ DSP-50/OC na potrzeby OC 

i OSP w ilości 5 stacji obiektowych DSP-52/OC, włączający syreny na terenie gminy. 

System uruchamiany jest przez stację włączającą, DSP-15 na stanowisku kierowania 

Urzędu Miejskiego w Namysłowie. Pozwala bezpośrednio przekazywać sygnały 

alarmowe do punktów uruchamiających syreny alarmowe włączone aktualnie  

do systemu DSP 50 (Ratusz, SP-3 ul. Łączańska, SUW ul. Jana Pawła II, ZSM  

ul. Pułaskiego, SP-2 ul. Reymonta, OSP Ligota Ks., OSP Głuszyna, OSP Mikowice, 

OSP Rychnów, OSP Brzozowiec, OSP Smogorzów, OSP Kowalowice).  

4) Przekazywanie informacji o mogącym wystąpić zagrożeniu, jego rozprzestrzenianiu oraz 

sposobach zachowania się może być realizowane z wykorzystaniem następujących 

środków: 

▪ syren alarmowych w tych miejscowościach, w których zlokalizowane są jednostki OSP; 

▪ komunikaty przekazywane za pomocą nowoczesnych systemów teleinformatycznych; 

▪ rozmieszczenie na terenie gmin gablot do umieszczania ogłoszeń, informacji oraz 

komunikatów; 

▪ rozplakatowanie komunikatów na tablicach ogłoszeń oraz w miejscach publicznie 

dostępnych; 

▪ wykorzystanie ruchomych środków nagłaśniających (samochód z megafonami będący 

na wyposażeniu NOK) jak również wykorzystanie do tych celów radiowozów 

policyjnych po wcześniejszych uzgodnieniach oraz pojazdów OSP; 

▪ punkty alarmowania w poszczególnych miejscowościach (sołectwa) i zakładach pracy z 

wykorzystaniem łączności telefonicznej; 

▪ podpisanie porozumień z operatorami lokalnych sieci telewizji kablowej w sprawie 

przekazywania komunikatów mieszkańcom; 

▪ komunikaty ostrzegawcze i alarmowe nadawane za pośrednictwem lokalnych środków 

masowego przekazu tj. sołtysów, księży jak również poprzez gminną gazetę; 

▪ wykorzystanie syreny elektronicznej z możliwością przekazywania komunikatów 

głosowych (miasto Namysłów). 
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10.3. SYSTEM MONITOROWANIA ZAGROŻEŃ, OSTRZEGANIA 
I ALARMOWANIA 

1. System monitorowania zagrożeń oparty jest o zadania jakie w tej materii zostały 

nałożone na poszczególne służby, inspekcje i straże mocą obowiązujących przepisów 

prawnych  

2. Główne przedsięwzięcia w tym zakresie to: 

1) zbieranie, ewidencja, analizowanie i ocena danych o zdarzeniach zaistniałych na 

obszarze gminy związanych z rozwojem cywilizacyjnym lub działaniem sił natury.  

2) prognozowanie rozwoju powstałego zagrożenia. 

3) prowadzenie komputerowo wspomaganej analizy i oceny sytuacji zagrożenia gminy. 

4) posiadanie dostępu do pełnej i aktualnej informacji o infrastrukturze drogowej, 

komunikacyjnej, energetycznej, komunalnej itp. na obszarze gminy. 

5) przesyłanie danych z baz danych (zbiorów) poszczególnych służb zgodnie 

z ustalonymi procedurami dla tych służb. 

6) rejestrowanie i ewidencjonowanie meldunków z zaistniałych zdarzeń: pożarów, 

wypadków, katastrof technicznych, chemicznych, ekologicznych i innych, zgodnie  

z potrzebami i wymaganiami ewidencjonowania takich zdarzeń. 

3. Podmioty, prowadzące monitoring zagrożeń i zdarzeń przekazują ich wyniki, zgodnie 

z wzajemnymi ustaleniami, do określonych służb, inspekcji i straży oraz podmiotów 

współdziałających w zakresie ich likwidacji, w ramach rutynowych działań 

profilaktycznych czy ratowniczych. Natomiast w przypadku, gdy zagrożenie lub zdarzenie 

nosi znamiona sytuacji kryzysowej, wyniki od wszystkich monitorujących przekazywane 

są obligatoryjnie dodatkowo do Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego.  

4. Zgłoszenia alarmowe przychodzące na numery alarmowe 997 (Policja), 998, 112 

(Państwowa Straż Pożarna), 999 (Pogotowie Ratunkowe) są przekazywane  

do odpowiednich służb. W następnej kolejności powiadamiane jest Urząd Miejski  

w Namysłowie, który przekazuje właściwą informację do Powiatowego Centrum 

Zarządzania Kryzysowego. W zależności od rodzaju zdarzenia (zagrożenia) niezwłocznie 

informowany jest o sytuacji Szef Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,  

który podejmuje decyzję o uruchomieniu Zespołu (w składzie adekwatnym do zagrożenia 

i rozwoju sytuacji. Podejmuje również decyzję o ewentualnym rozszerzeniem o inne 

osoby spoza Zespołu - ekspertów, specjalistów) - zgodnie z zarządzeniem Burmistrza 

Namysłowa w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.  

5. W celu zapewnienia uzyskania informacji o zagrożeniach oraz ostrzegania 

i alarmowania ludności w sytuacji ich wystąpienia tworzy się na terenie gminy: 

✓ System Wczesnego Ostrzegania (SWO) - funkcjonujący w czasie pokoju; 

✓ System Wykrywania i Alarmowania (SWA) - działający w przypadku wprowadzenia 

stanów wojennego i wyjątkowego. 

6. Do głównych zadań realizowanych w ramach działania systemów należą:  

 rozpoznawanie i monitorowanie zagrożeń, umożliwiających natychmiastowe 

stwierdzenie wzrostu poziomu zagrożenia w oparciu o przyjęte normy i standardy 

krajowe; 

 powiadamianie właściwych organów administracji publicznej o zagrożeniach; 

 ostrzeganie i alarmowanie ludności o zagrożeniach oraz informowanie o zasadach 
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zachowania się przed i w trakcie ich wystąpienia; 

 zabezpieczenie obiegu informacji za pośrednictwem dostępnych środków łączności; 

 opracowywanie ocen eksperckich stanu zagrożenia i przygotowywanie 

postępowania ochronnego; 

 doradztwo specjalistyczne w zakresie ograniczania zasięgu i skutków oddziaływania 

zagrożeń; 

 wprowadzanie przedsięwzięć dotyczących ochrony przez zagrożeniami  

i związanych z tym stanów alarmowych zgodnie z procedurami określonymi  

w Wykazie Przedsięwzięć Narodowego Systemu Pogotowia Kryzysowego; 

 uruchamianie działań interwencyjnych. 

7. W skład Systemu Wczesnego Ostrzegania gminy Namysłów wchodzą: 

 Wydziały Urzędu Miejskiego w Namysłowie; 

 jednostki organizacyjne przyjmujące zgłoszenia na numery alarmowe oraz 

prowadzące działania interwencyjne w sytuacjach wystąpienia zagrożeń, 

nadzorowane przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej  

w Namysłowie, Komendanta Powiatowego Policji w Namysłowie; 

 Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzór Wodny w Namysłowie; 

 Regionalna Stacja Hydrologiczno - Meteorologiczna w Opolu; 

 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie; 

 Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Namysłowie; 

 lokalne media, które są zobowiązane porozumieniem do przekazywania 

komunikatów ostrzegawczych; 

 zakłady pracy stosujące w produkcji lub przechowujące niebezpieczne substancje 

chemiczne (NSCh). 

8. Jednostki i instytucje wchodzące w skład Systemu Wczesnego Ostrzegania zobowiązuje 

się do wzajemnej wymiany informacji uzyskanych w toku własnej działalności statutowej, 

mających bezpośredni lub pośredni związek z wystąpieniem zagrożeń ludności  

lub środowiska. Włączenie jednostek i instytucji do Systemu Wczesnego Ostrzegania nie 

zmienia ich służbowego podporządkowania i zakresu realizowanych zadań. 

9. W skład Systemu Wykrywania i Alarmowania gminy Namysłów wchodzą: 

• Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Namysłowie; 

• lokalne media, które są zobowiązane porozumieniem do przekazywania 

komunikatów ostrzegawczych. 

10. Koordynację działań w ramach systemów przejmuje Powiatowe Centrum Zarządzania 

Kryzysowego w wypadku wystąpienia zdarzenia wykraczającego poza obszar gminy 

Namysłów. 

11. Szef Obrony Cywilnej Gminy – Burmistrz Namysłowa - poprzez Gminny Zespół 

Zarządzania Kryzysowego - współdziała ze środkami masowego przekazu w sprawie 

przekazywania komunikatów ostrzegawczych. Treść przekazywanych informacji 

przechowuje się na nośnikach trwałych (taśmy magnetofonowe, dyskietki komputerowe, 

dzienniki działania itp.). 

12. Za przygotowanie elementów organizacyjnych systemów do realizacji zadań, 

określonych w pkt. 6, odpowiedzialne są w zakresie swoich kompetencji organy  

i jednostki organizacyjne je tworzące, w szczególności przez: 
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1) działania planistyczne, organizacyjne i szkoleniowe dotyczące: 

a) aktualizacji danych o potencjalnych źródłach zagrożeń w ramach Planu 

Zarządzania Kryzysowego, 

b) doskonalenia procedur podnoszenia gotowości tych systemów - stosownie do 

poziomu  zagrożeń, 

c) doskonalenia sposobów i procedur współdziałania w zakresie monitoringu, 

prognozowania, rozpoznawania i oceny sytuacji zagrożeń, 

d) organizacji i utrzymania łączności oraz wymiany informacji o zagrożeniach  

w warunkach pokoju lub stanach nadzwyczajnych, 

e) tworzenie warunków do preferencyjnego przekazu informacji w systemach, 

f) doskonalenia procedur uruchamiania i wdrażania zadań w Wykazu Przedsięwzięć 

Narodowego Systemu Pogotowia Kryzysowego; 

2) organizowanie szkoleń i doskonalenie osób funkcyjnych w zakresie wiedzy  

o właściwościach źródeł zagrożeń, systemów ochrony przed zagrożeniami, 

sposobów i metodyki dokonywania pomiarów, oceny sytuacji, usuwania skutków oraz 

prawnych rozwiązań ochrony przed  zagrożeniami; 

3) organizowanie oraz prowadzenie ćwiczeń i treningów sprawdzających  

i doskonalących funkcjonowanie tych systemów i procedur oraz udział w takich 

ćwiczeniach i treningach. 

13. W przypadku zakłóceń lub uszkodzeń w sieci radiotelefonicznej zarządzania Urzędu 

Miejskiego w Namysłowie i telekomunikacyjnej użytku publicznego, należy 

wykorzystywać do przekazywania sygnałów alarmowych i informacji o zagrożeniach 

wewnętrzne sieci radiotelefoniczne i telefoniczne Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego 

oraz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i Komendy Powiatowej Policji. 

14. Rozwinięcie Systemu Wykrywania i Alarmowania dla gminy Namysłów następuje  

w przypadku wprowadzenia stanów wojennego i wyjątkowego oraz w celu 

przeprowadzenia ćwiczeń i treningów sprawdzających i doskonalących funkcjonowanie 

systemu przez: 

1) Wojewodę Opolskiego - Szefa Obrony Cywilnej Województwa - na terenie całego 

województwa; 

2) Starostę Namysłowskiego - Szefa Obrony Cywilnej Powiatu – na terenie powiatu 

namysłowskiego; 

3) Burmistrza Namysłowa – Szefa Obrony Cywilnej Gminy Namysłów – na terenie 

gminy Namysłów 
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Tabela z poszczególnymi zagrożeniami i służbami je monitorującymi. 

Rodzaj monitoringu 
Służba prowadząca 

monitoring 
UWAGI 

Monitoring wypadków                             
w komunikacji kolejowej 

PKP PLK S.A. 

GCZK otrzymuje informacje poprzez PCZK - 
służby PKP są zobowiązane informować 
wojewodę o wszelkich wypadkach  
i katastrofach kolejowych,  
które w konsekwencji wiążą się z powstaniem 
poważnej awarii w transporcie z uwolnieniem 
środków chemicznych lub wystąpieniem 
zdarzenia radiacyjnego 

Monitoring 
hydrometeorologiczny 

Dyrektor IMGW 

GCZK otrzymuje od PCZK komunikaty 
ostrzegawcze i alarmowe o zagrożeniach 
hydrometeorologicznych, które przekazuje  
do poszczególnych instytucji, służb, inspekcji  
i straży 

Monitoring stanu 
sanitarno-
epidemiologicznego 

Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny 

GCZK otrzymuje od PSSE informacje  
o występujących ogniskach zachorowań  
lub zatruciach zbiorowych oraz innych 
zagrożeniach sanitarnych 

Monitoring środowiska 
Naczelnik Wydziału 
Gospodarki Komunalnej 
i Inwestycji 

GCZK otrzymuje informacje z monitoringu 
środowiska od Wojewódzkiego Inspektora 
Ochrony Środowiska – poprzez PCZK 

Monitoring chorób 
zakaźnych zwierząt 

Powiatowy Lekarz 
Weterynarii 

GCZK otrzymuje od PIW informacje  
o występujących chorobach zakaźnych 
zwierząt 

Monitoring stanu 
zbiornika retencyjnego                     
w Michalicach 

Prezes „EKOWOD” Sp. z 
o.o. 

GCZK otrzymuje informacje od komórki 
organizacyjnej gminy prowadzącej monitoring  

Wypadki komunikacyjne  
w transporcie 
drogowym, jeśli 
poszkodowanych jest 
więcej niż 3 osoby 

Komendant Powiatowy 
Policji, 
Komendant Powiatowy PSP 
Dysponenci jednostek 
systemu PRM 

Doraźne informacje o występujących 
wypadkach 

Monitoring zagrożeń 
bezpieczeństwa  
i porządku publicznego 

Komendant Powiatowy 
Policji 

Doraźne informacje o występujących 
wypadkach 

Monitoring awarii 
przemysłowych 

Komendant Powiatowy PSP, 
Naczelnik Wydziału 
Gospodarki Komunalnej 
i Inwestycji 

Doraźne informacje o występujących awariach 
WIOŚ – poprzez PCZK 

Monitoring katastrof 
budowlanych 

Powiatowy Inspektor 
Nadzoru Budowlanego, 
Komendant Powiatowy PSP, 

Doraźne informacje o występujących 
katastrofach 

Monitoring rozległych 
pożarów 

Komendant Powiatowy PSP 
Doraźne informacje o występujących pożarach 

Monitoring 
bezpieczeństwa leków 
i urządzeń medycznych 

Kierownik Wydziału Ochrony 
Zdrowia SP w Namysłowie 

Doraźne informacje o występujących 
zagrożeniach oraz urządzeniach i lekach 
wycofanych z użytkowania - Wojewódzki 
Inspektor Farmaceutyczny – poprzez WCZK 

  

Podmioty prowadzące ww. monitoring na podstawie odrębnych ustaw zobowiązane są 
do powiadamiania czyli przekazania uzyskanych informacji do właściwych terytorialnie 
organów i ludności.  

Wszelkie informacje uzyskane z monitoringu zagrożeń mogą być podstawą do 
ostrzegania i alarmowania ludności.  
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10.4. ZASADY INFORMOWANIA LUDNOŚCI O ZAGROŻENIACH 
I SPOSOBACH POSTĘPOWANIA NA WYPADEK ZAGROŻEŃ 

1. System informowania, ostrzegania i alarmowania ludności organizowany jest w celu 

uniknięcia lub zmniejszenia strat osobowych i w mieniu mogących powstać w wyniku 

dalszego rozwoju zdarzenia lub zagrożenia.  

 Na szczeblu gminy Namysłów system organizuje się w oparciu o: 

1) środki masowego przekazu o zasięgu lokalnym; 

2) scentralizowane systemy alarmowania sterowane radiowo; 

3) środki łączności telefonicznej, radiotelefonicznej i teleinformatycznej (internet); 

4) obwieszczenia i ulotki. 

2. Komunikaty informujące, ostrzegające i powiadamiające mieszkańców o zdarzeniach 

i zagrożeniach wydają i rozpowszechniają osoby upoważnione przez Burmistrza 

Namysłowa, stosownie do sytuacji, poprzez scentralizowane systemy alarmowe  

i środki łączności telefonicznej oraz środki masowego przekazu. 

3. Ostrzeganie i alarmowanie mieszkańców realizuje się w pierwszej kolejności za 

pomocą syren – dźwiękiem ciągłym, trwającym trzy minuty. Po tym lokalne ośrodki 

telewizyjne i rozgłośnie radiowe informują o zagrożeniu i sposobie postępowania 

mieszkańców. Odwołanie zagrożenia realizuje się takim samym dźwiękiem syreny oraz 

komunikatami radiowymi i telewizyjnymi. 

Informowanie ludności przez Burmistrza o zagrożeniach i sposobach postępowania 

odbywa się w dwóch wariantach, obligatoryjnym tzn. takim który wynika jednoznacznie  

z przepisów prawa (Burmistrz musi w określonych sytuacjach informować społeczeństwo  

o zagrożeniach) oraz w wariancie fakultatywnym, czyli takim, w którym sam Burmistrz 

podejmuje decyzję o konieczności podjęcia działań informowania. 

Wariant obligatoryjny. 

1) W przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego powodującego przekroczenia poziomów 

interwencyjnych Burmistrz jest zobligowany do poinformowania ludności na podstawie 

danych uzyskanych od WCZK i wówczas realizowana jest procedura SPO - 2 (str. 180) - 

Przekazywanie mieszkańcom gminy informacji wyprzedzającej o zdarzeniu radiacyjnym. 

2) W przypadku wystąpienia przekroczeń poziomów dopuszczalnych albo alarmowych 

poziomów substancji w powietrzu, Burmistrz jest obowiązany poinformować ludność  

o zagrożeniach i wówczas realizowana jest SPO – 5 (str. 183). Informowanie  

o przekroczeniach dopuszczalnych albo alarmowych poziomów substancji w powietrzu 

albo o możliwości wystąpienia takich przekroczeń. 

3) W przypadku wprowadzania rozporządzeń porządkowych Burmistrz również zobowiązany 

jest skutecznie informować ludność o ich treści, wówczas realizuje się SPO – 4 (str. 182). 

Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty aktów prawnych 

wydanych przez Prezydenta, Radę Ministrów, ministra kierującego działem administracji 

rządowej, Wojewody lub Starosty. 

Wariant fakultatywny /uznaniowy/. 

W tym wariancie Burmistrz z własnej inicjatywy lub na wniosek członków GZZK może 

prowadzić akcję informacyjną dotycząca konkretnych zagrożeń lub sposobów postępowania. 

W tym wariancie stosuje się następujące środki przekazu: komunikaty przekazywane przez 

środki masowego przekazu, ulotki, numer informacyjny. Akcję informacyjną koordynuje  
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w takich sytuacjach GZZK (jeśli jej prowadzenie przekracza możliwości służby właściwej  

w konkretnym zagrożeniu).  

Zasady koordynacji przepływu informacji o zagrożeniach i zdarzeniach. 

W przypadku uzyskania informacji o możliwości wystąpienia lub wystąpieniu zagrożenia 

dla ludności podmiot, który ją uzyskał informuje o tym fakcie właściwe terenowo centrum 

zarządzania kryzysowego. Te z kolei powiadamia właściwy organ administracji publicznej, 

równocześnie przekazując uzyskaną informację do CZK wyższego szczebla (PCZK), 

Właściwe organy administracji publicznej, zgodnie z zakresem realizowanych zadań 

dokonują sprawdzenia wiarygodności uzyskanej informacji. 

W zależności od skali zagrożenia, właściwy organ administracji publicznej podejmuje 

decyzję o uruchomieniu procedury informowania, ostrzegania lub alarmowania, określonej  

w planie zarządzania kryzysowego. 

Właściwym organem administracji publicznej w zakresie uruchomienia procedury 

informowania, ostrzegania lub alarmowania jest: 

1) wójt, burmistrz (prezydent miasta) – w przypadku zagrożeń nie przekraczających 

obszaru gminy; 

2) starosta – w przypadku zagrożeń obejmujących obszar więcej niż jednej gminy; 

3) wojewoda – w przypadku zagrożeń obejmujących obszar więcej niż jednego powiatu; 

4) Szef Obrony Cywilnej Kraju – w przypadku zagrożeń obejmujących obszar więcej niż 

jednego województwa. 

Elementy składowe komunikatu o zagrożeniu. 

Komunikaty dzieli się na: 

1) informacyjne – zawierające informacje o sposobach zapobiegania zagrożeniom, 

sposobach postępowania na wypadek powstania zagrożenia oraz po jego ustaniu,  

w tym o możliwości uzyskania pomocy, np. sposobach usunięcia skutków zdarzenia, 

dezynfekcji, miejscach rozdziału pomocy itp.; 

2) ostrzegawcze – zawierające informacje wyprzedzające nadchodzące zagrożenie 

(komunikat ten powinien zawierać możliwie najwięcej wskazówek profilaktycznych); 

3) alarmowe – zawierające informacje o aktualnym zagrożeniu występującym na 

określonym terenie oraz podające wskazówki i polecenia co do sposobów 

postępowania ludności, np. kierunków i środków ewakuacji, miejsc zbiórki dla 

ewakuowanych, sposobów ochrony dróg oddechowych itp. 

Podstawowymi elementami składowymi komunikatu są: 

1) data i godzina przekazania komunikatu; 

2) numer komunikatu (który to jest komunikat z kolei dotyczący danego zagrożenia); 

3) podmiot przekazujący komunikat (osoba odpowiedzialna za treść komunikatu); 

4) osoba (lub osoby) wyznaczona do kontaktu ze strony podmiotu przekazującego 
komunikat oraz numer jej telefonu; 

5) przyczyna podawania komunikatu (krótka charakterystyka zagrożenia); 

6) obecny stan zagrożenia i obszar jego występowania oraz prognozowany rozwój 
zagrożenia; 

7) określenie grupy osób, do których skierowany jest komunikat; 

8) zalecenia dla ludności związane z zagrożeniem; 

9) ewentualnie – stan przygotowania służb i organów administracji publicznej na 

nadchodzące zagrożenie (każdorazowo należy rozważyć zasadność umieszczenia 

takiej informacji). 
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Podczas wyboru rodzaju środków masowego przekazu, do których w pierwszej kolejności 

należy wysłać komunikat, należy się kierować m.in. rodzajem i wielkością zdarzenia, porą 

dnia, czasem pozostającym do nadejścia zagrożenia oraz liczbą odbiorców. 

Im bliżej niebezpieczeństwa, tym częstotliwość nadawania komunikatu powinna być 

większa. 

Zalecane jest powtórzenie komunikatu przez stacje radiowe lub telewizyjne raz po razie, 

by mieć pewność, że jego treści dotrą do adresatów. 

Materiały, na bazie których sporządzono komunikaty oraz opracowane komunikaty 

przekazywane do mediów, należy zbierać i archiwizować. 

Tabela możliwości i skuteczności wykorzystania  
środków do informowania ludności. 

Rodzaj środka 
przekazu 

Możliwość Skuteczność 
Zasady/podstawy  

 uruchomienia 
Uwagi 

Syreny Jest duża własny system  
Lokalna 
rozgłośnia 

Nie ma Nie ma 

prawo prasowe 

 

Lokalna TV Nie ma Nie ma  

TV kablowa Jest 
Mała, ograniczona 
ilość użytkowników 

 

Dzwony kościelne Jest 
duża, ograniczony 
obszar 

 

Gazety Jest duże opóźnienie  
Mobilne 
urządzenie 
nagłośniające  

Jest 
duża, ograniczony 
obszar 

porozumienie 

 

Radio System 
RDS  

Jest 
średnia 
ograniczona ilość 
użytkowników 

 

Telefonia 
stacjonarna 

Jest 

skuteczna, 
konieczne 
rozwiązania 
techniczne 

 

Telefonia 
komórkowa SMS 

Jest 

skuteczne, trudne 
organizacyjnie, 
ograniczony krąg 
odbiorców 

 

Informowanie społeczeństwa w zakresie potencjalnych zagrożeń oraz sposobów 

zachowania się na wypadek zagrożenia. 

W procesie informowania społeczeństwa powinno się wykorzystywać instrukcje, poradniki, 

ulotki, plakaty i tym podobne publikatory, informujące o zagrożeniach, sposobach 

zapobiegania im i postępowania w przypadku ich wystąpienia, opracowywane przez organy 

administracji publicznej, organy służb, inspekcji, straży oraz innych podmiotów realizujących 

zadania w zakresie ochrony ludności.  

Zgodnie z art. 26 (zał. 78, poz. 1) ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski 

żywiołowej (Dz. U. 2017, poz. 1897), redaktorzy naczelni są obowiązani opublikować 

nieodpłatnie komunikaty przekazywane przez organy administracji rządowej  

i samorządu terytorialnego w zakresie sytuacji kryzysowych. 
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W związku z tym, redaktorzy naczelni gazet, stacji radiowych i telewizyjnych są 

zobowiązani opublikować nieodpłatnie, w miejscu i w czasie właściwym ze względu na 

tematykę i na charakter publikacji, komunikaty urzędowe wydawane przez organy administracji 

rządowej oraz samorządowej, jeżeli został nadesłany przez rzecznika prasowego Starostwa ze 

wskazaniem, że publikacja jest obowiązkowa.  

Ludność powiatu informowana jest poprzez opublikowanie obwieszczeń, uchwał lub 

zarządzeń pochodzących, w formie zwięzłych komunikatów, ogłoszenia w dzienniku lub 

czasopiśmie na terenie jego działania. 

Komunikaty przekazywane mogą być również przez organy administracji rządowej  

i samorządu terytorialnego w zakresie sytuacji kryzysowych, o których mowa w ustawie  

z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. 2020, poz. 1856). 

 

SCHEMAT OSTRZEGANIA I ALARMOWANIA 
            

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

         

 

 

 

 

 

     
 
 

MIESZKAŃCY 
Legenda:  

- telefon, radiotelefon, Internet,         - radiowy system kierowania syrenami  

Powiatowe Centrum 
Zarządzania Kryzysowego 

Centrum Zarządzania Kryzysowego 
Wojewody Opolskiego 

telewizja,  
radio,  
prasa, 
ulotki,  
internet,  
konferencje prasowe 
tablice ogłoszeń 

PUNKTY ALARMOWE: 
zakłady pracy 
sołectwa (32) 

GMINNE CENTRUM 
ZARZĄDZANIA 

KRYZYSOWEGO 
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10.5. ORGANIZACJA EWAKUACJI Z OBSZARÓW ZAGROŻONYCH 

Podstawy prawne   

1) Art. 5, ust. 2, pkt 3 lit. e 9 zał. 78 poz. 2) ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r.  
o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. 2020, poz. 1856). 

2) Wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 17 października 2008r.  
w sprawie zasad ewakuacji ludności, zwierząt i mienia na wypadek masowego 
zagrożenia wraz z Instrukcją (zał. 72) 

Cel i zamiar ewakuacji 

Ewakuacja jest jednym z podstawowych działań mających na celu ochronę życia  

i zdrowia ludzi, zwierząt oraz ratowanie mienia, w tym zabytków oraz ważnej dokumentacji,  

w przypadku wystąpienia wszelkiego rodzaju zagrożeń. Ewakuacji podlegają wszyscy, którzy 

znajdują się w rejonie zagrożenia. Pierwszeństwo ewakuacji powinno przede wszystkim 

obejmować dzieci, kobiety ciężarne, osoby niepełnosprawne, osoby przebywające w Domu 

Pomocy Społecznej, Domu dziecka, szpitalach, podopiecznych opieki społecznej, itp.  

Ewakuacja polega na przemieszczeniu się ludności i transporcie mienia z rejonów,  

w których występują zagrożenia do miejsc bezpiecznych. W związku z uwarunkowaniami 

dotyczącymi rodzajów niebezpieczeństwa wyróżnia się ewakuację I, II i III stopnia.  

1) Ewakuacja I stopnia – polega na niezwłocznym przemieszczeniu ludności (mienia)  

z rejonów, w których wystąpiło nieprzewidziane bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia 

ludzkiego do rejonów bezpiecznych. Realizuje się ją natychmiast po zaistnieniu zagrożenia 

życia, zdrowia, mienia. Ewakuację I stopnia organizuje się na polecenie szefów obrony 

cywilnej województwa, powiatu, gminy. 

Ponieważ ewakuacja I stopnia dotyczy obszarów o zagrożeniu potencjalnym, do jej 

prowadzenia mogą być wykorzystywane podmioty realizujące zadania w zakresie ochrony 

ludności nie dysponujące specjalistycznym sprzętem ochronnym oraz wiedzą niezbędną do 

wykonywania działań w strefie bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia.  

2) Ewakuacja II stopnia – polega na uprzednio przygotowanym przemieszczeniu ludności 

(mienia) z rejonów przyległych do zakładów, obiektów hydrotechnicznych, ze stref zalewowych 

oraz rejonów przyległych do innych obiektów stanowiących potencjalne zagrożenie dla 

ludności (mienia) w przypadku ich uszkodzenia lub awarii (np. pożary stacji paliw, Browaru lub 

w zakładzie produkującym lody „FRONARI”). 

3) Ewakuacja III stopnia – polega na uprzednio przygotowanym przemieszczeniu ludności 

(mienia), podczas podwyższania stanu gotowości obronnej państwa. Jest ona prowadzona  

w związku z zagrożeniami związanymi z zagrożeniami bezpieczeństwa państwa, kryzysem 

oraz wojną, a tym samym z rejonu gdzie będą prowadzone działania zbrojne.  

Ewakuację I i II stopnia organizuje się na polecenie Burmistrza - szefa Gminnego Zespołu 

Zarządzania Kryzysowego: 

a) z obiektów, placówek, zakładów pracy bezpośrednio zagrożonych na terenie gminy 

namysłów, 

b) z obszarów bezpośrednio zagrożonych na terenie gminy namysłów, 

Ewakuację I lub II stopnia zamierza się realizować poprzez: 

• zaalarmowanie ludności (nadawanie komunikatów przez regionalne rozgłośnie radiowe 

i TV oraz ruchome środki nagłaśniające, KP PSP i KP Policji) 
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• częściowe uruchomienie elementów organizacyjnych ewakuacji, 

• kierowanie ludności ewakuowanej do miejsc przeznaczenia. 

Ewakuację na szczeblu gminy prowadzi się w przypadku, gdy jest to niezbędne w związku 

z wystąpieniem nw. zagrożeń:  

• skażeń toksycznymi środkami przemysłowymi (TŚP) w zakładach produkcyjnych oraz 

w transporcie; 

• pożarów przestrzennych; 

• groźnych zjawisk meteorologicznych (huragany, tornada itp.); 

• nadzwyczajnych zdarzeń radiacyjnych; 

• zdarzeń związanych z zewnętrznym zagrożeniem państwa; 

• zagrożenia lub ataku terrorystycznego. 

• powodzi powstałych w wyniku topnienia śniegu lub intensywnych opadów deszczu; 

Sposób powiadamiania ludności o zarządzonej ewakuacji 

Określenie szczegółowych zasad powiadamiania osób funkcyjnych i organizacji - uczestników 

fazy reagowania o zaistniałym zdarzeniu.  

Powiadomienie - przekazywanie określonej treści przez nadawcę do odbiorcy za 
pośrednictwem kanału (środek przekazywania informacji). Ze względu na charakter 
można nadać cechy prawdziwości lub niezgodności z rzeczywistością. 

Zadanie do realizacji Realizujący  

1. Przyjęcie informacji o zdarzeniu oraz potwierdzenie 
wiarygodności wystąpienia zdarzenia. 

Stanowisko ds. obronnych  
i zarządzania kryzysowego 

2. Podjęcie decyzji przez Burmistrza Namysłowa 
o uruchomieniu Gminnego Zespołu Zarządzania 
Kryzysowego w pełnym lub osób odpowiedzialnych za 
dział, w którym nastąpiło zdarzenie. 

Burmistrz Namysłowa 

3. Powiadamianie członków Zespołu zgodnie 
z poleceniem Burmistrza Namysłowa przez Gminne 
Centrum Zarządzania Kryzysowego zgodnie ze spisem 
telefonów (wersja drukowana i elektroniczna). 

Stanowisko ds. obronnych  
i zarządzania kryzysowego 

4. Uruchomienie jednego punktu kontaktowego  
z mediami dla wszystkich służb reagujących na 
zdarzenie lub wprowadzeniu jednego ze stanów 
wyjątkowych 

Wydział Organizacyjny 

5. Opracowanie komunikatów i ogłoszeń - przekazanie ich 
przez lokalne media oraz ich rozplakatowanie Wydział Organizacyjny 

6. Umieszczenie komunikatów na stronie internetowej 
Urzędu Miejskiego w Namysłowie Wydział Organizacyjny 

7. Przekazanie komunikatów przez syreny alarmowe  
z możliwością podawania komunikatów głosowych 

Gminny Zespół 
Zarządzania Kryzysowego 
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Zarządzanie zasobami sił i środków 

Lp. 
Rodzaj uruchamianych  

sił i środków 
Zasady uruchamiania  

zawarte w 
Wykonawca 

1.  

Siły i środki Krajowego 

Systemu Ratowniczo-

Gaśniczego  

 „Powiatowy Plan Ratowniczy” 

➢ Komendant Powiatowy  
Państwowej Straży 
Pożarnej 

2.  Siły i środki Policji  

„Plan działania Komendanta 

Powiatowego Policji  

w przypadku zaistnienia 

katastrofy lub awarii 

technicznej” 

➢ Komendant Powiatowy 
Policji 

3.  

Siły i środki pododdziałów Sił 

Zbrojnych Rzeczypospolitej 

Polskiej  

„Plan udziału WSzW Opole  

w przypadku wystąpienia 

sytuacji kryzysowej” 

➢ Dyrektor Wydziału 
Bezpieczeństwa  
i Zarządzania 
Kryzysowego, 

➢ Szef Wojewódzkiego 
Sztabu Wojskowego  
w Opolu 

4.  Siły i środki Obrony Cywilnej  
„Plan Obrony Cywilnej  

Gminy Namysłów” 

➢ Naczelnik Wydziału Spraw 
Obywatelskich. 

5.  
Środki i siły magazynu 

OC/przeciwpowodziowego SPO – 11 (s. 192) 
➢ Naczelnik Wydziału Spraw 

Obywatelskich. 

W powyższym celu można wykorzystać również program „Arcus 2005”, zawierający 

aktualną bazę danych odnośnie sił i środków. 

Organizacja zabezpieczenia opuszczonych pomieszczeń mieszkalnych 

Działania poszczególnych służb realizowane są według obowiązujących ich procedur  

i uzależnione są od zaistniałej sytuacji do głównych zdań zaliczyć należy: 

Działania Komendy Powiatowej Policji: 

• w Komendzie Powiatowej Policji powołuje się sztab kryzysowy, uruchomia się także 

dodatkowe stanowisko kierowania dowódcy sił policyjnych w budynku KPP posiadające 

łączność przewodową i bezprzewodową z Stanowiskiem Kierowania KPP w 

Namysłowie,  

• wyznacza się trasy objazdu w celu zabezpieczenia możliwości szybkiego dojazdu służb 

ratowniczych; 

• w rejonach skrzyżowań rozmieszcza się patrole ruchu drogowego w celu ułatwienia 

przejazdu siłom ratowniczym,  

• wzmacnia się patrole piesze i zmotoryzowane patrolujące tereny opuszczone, 

• podejmuje się działania w celu zabezpieczenia elementów ewakuacji mieszkańców  

z zagrożonych terenów,  

• wyznacza się trasy objazdów, dowozu ewakuowanej ludności, 

• wyznacza się dodatkowe siły do zabezpieczenia mienia pozostawionego przez 

ewakuowaną ludność, 

• informuje się mieszkańców przez urządzenia nagłaśniające o aktualnej sytuacji,  

• zabezpieczenie elementów ewakuacji mieszkańców,  
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• zabezpieczenie miejsc prowadzenia działań ratowniczych wspólnie z siłami 

prowadzącymi,  

• umożliwienie swobody dojazdu/wyjazdu ekipom, jednostkom ratowniczym i sanitarnym 

oraz zablokowanie wyjazdu osób i pojazdów z obszaru wyłączonego, 

• zorganizowanie objazdów rejonów zagrożonych oraz informowanie o objazdach,  

• ochrona porządku w miejscach pracy ekip ratowniczych i sanitarnych oraz 

zabezpieczenie miejsc mogących stanowić dodatkowe zagrożenia dla życia i zdrowia 

ludzi,  

• ochrona pozostawionego mienia  

• ochrona miejsc składowania mienia porzuconego i ewakuowanego oraz punktów 

pomocy sanitarnej identyfikacja i prowadzenie wykazów ewentualnych ofiar wśród ludzi 

• udzielanie informacji o miejscach pobytu poszkodowanych, przechowywanego  

i zabezpieczanego mienia oraz informacji o aktualnym stanie zagrożenia. 

Zestawienie elementów organizacyjnych ewakuacji 

W celu sprawnego przeprowadzenia ewakuacji mieszkańców planuje się uruchomienie 

na polecenie Burmistrza Namysłowa następujących elementów: 

zespół ewidencyjno - informacyjny (ZEI)  

• zespoły zbiórki (ZZb);  

• zespoły załadowcze na środki transportu (ZZ);  

• zespoły wyładowcze (ZW);  

• zespoły pomocy medycznej (ZPM);  

• zespoły rozdzielcze (ZR);  

• zespoły pomocy logistycznej w tym technicznej (ZPL)  

1. W zależności od miejsca wystąpienia katastrofy, planuje się ewakuować zagrożoną ludność  

do najbliżej położonych obiektów użyteczności publicznej takich jak: 

• szkoły, sale w domach kultury, świetlice wiejskie, itp. (położenie obiektów i trasy na 

planie graficznym ewakuacji  (poza strefą zagrożenia). 

2. W rejonach przyjmowania rozwija się elementy organizacyjne, które zapewniają 

sporządzenie ewidencji ewakuowanej ludności (ZEI) oraz elementy, które zapewniają 

pomoc medyczną (ZPM). 

3. Do kierowania ewakuacją wykorzystane zostaną: 

• sieć telefoniczna Telekomunikacji Polskiej S.A. 

• sieć radiotelefoniczne PSK PSP, PSK Policji oraz służby zdrowia 

• sieć radiotelefoniczna ostrzegania i alarmowania GCZK. 

4. W toku przeprowadzenia ewakuacji współdziałanie realizowane będzie w relacjach: 

• zespół kierowania ewakuacją gminy - zespół kierowania ewakuacją powiatu,  

• zespół kierowania ewakuacją powiatu - organy wojska, policji, PKP, telekomunikacji 

oraz PCK. 

• kierownik ZEI utrzymuje łączność z GZZK oraz z kierownikiem zespołu zbiórki lub 

zespołu załadowczego, (jeżeli kieruje do nich ludność). 

Praktyczne realizowanie ewakuacji polega na samoewakuacji czyli poinformowaniu 

mieszkańców o konieczności ewakuacji z danego obszaru. Wsparcie i koordynację działań 

zapewni powołany przez Burmistrza Gminny Zespół ds. Ewakuacji i Przyjęcia Ludności, gdzie 

zapadają bieżące decyzje o kierowaniu określonych sił i środków do zapewnienia koordynacji 

ewakuacji. Zasadniczym elementem ewakuacji przeprowadzanej w każdej sytuacji jest tzw. 
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samoewakuacji, czyli mieszkańcy zagrożonych obiektów ewakuują się sami z wykorzystaniem 

własnych środków transportowych. Stanowi to niewątpliwie odciążenie ekip 

przeprowadzających ewakuację i pozwala im na większym skupieniu się nad niesieniem 

pomocy osobom starszym, chorym z ograniczono samodzielnością, dla których dodatkowo 

trzeba będzie zabezpieczyć pomoc socjalno-bytową z wykorzystaniem możliwości lokalnych.   

Z oceny zagrożenia wynika, że ewakuacja ludności zamknie się w granicach 

administracyjnych gminy. 

Ponadto przyjęto założenia:  

• występujące zagrożenia, zapewniają wystarczająco ilość czasu na ostrzeżenie  

i wdrożenie ewakuacji II stopnia ludności uznanej za zagrożoną; 

• spontaniczna ewakuacja będzie miała miejsce tylko wtedy, kiedy będzie wystarczająco 

dużo czasu na ostrzeganie. Od 5 do 20% zagrożonej ludności będzie się ewakuować 

zanim wydane zostanie takie zalecenie; 

• kolejne 20 % ludności opuści zagrożone rejony w ramach samoewakuacji; 

• niektórzy mieszkańcy odmówią ewakuowania się niezależnie od rozmiaru ryzyka; 

• niektórzy właściciele zwierząt domowych odmówią ewakuacji, dopóki nie zostaną 

wdrożone rozwiązania zapewniające opiekę nad ich zwierzętami; 

• około 20% zagrożonej ludności będzie wymagać ukrycia w instytucjach pomocy 

społecznej. Wielu ewakuowanych mieszkańców będzie szukać schronienia u krewnych 

i przyjaciół niż korzystać z zapewnionych przez władze gminy urządzeń pomocy 

społecznej; 

• w razie potrzeby dostępna będzie pomoc wojska dla działań ewakuacyjnych (po 

zaakceptowaniu przez właściwe władze wojskowe); 

• w przypadku pewnych sezonowych zagrożeń do ewakuacji ludzi wykorzystane zostaną 

wyznaczone standardowe drogi (wg planu awaryjnej komunikacji drogowej); 

• w przypadku sytuacji niebezpiecznych powstałych bez ostrzeżenia bądź z czasem 

niewystarczającym na wdrożenie procedur ostrzegawczych, ewakuacja zagrożonych 

ludzi realizowana będzie jako ewakuacja I stopnia i samoewakuacja. Osobą 

odpowiedzialną w tym przypadku za wdrożenie ewakuacji będzie kierujący akcją 

ratunkową na terenie objętym tą akcją, z pomocą organizowaną w razie potrzeby - 

przez Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego. 

Przy prowadzeniu ewakuacji należy stosować zasadę dobrowolności z uwzględnieniem 

obowiązków nałożonych na obywateli zapisami w ustawach: o stanie klęski żywiołowej (art. 

20 i art. 21 ust. 1 pkt. 11,12 i 15) oraz prawo atomowe (art. 90 pakt 1,2,5 i 6).  

 
 

To obywatel decyduje czy chce poddać się 

procesowi ewakuacji czy też nie. 
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10.6. ORGANIZACJA OPIEKI SPOŁECZNEJ I MEDYCZNEJ 

W sytuacjach kryzysowych, w których konieczne będzie zapewnienie pomocy 

ambulatoryjnej i szpitalnej dla większej liczby osób, kluczowe znaczenie odgrywać będzie 

działający w województwie system Państwowego Ratownictwa Medycznego. Zintegrowane 

stanowisko dyspozytorskie dla gminy i powiatu namysłowskiego zlokalizowane jest w powiecie 

Brzeskim. 

Stanowisko Kierowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 
49 – 300 Brzeg, ul. Saperska 16 

Telefon: 77 416 28 - 11 
Tel./Fax.: 77 416 28 12 
e-mail: brzegrsk@psp.opole.pl 

Natomiast zespoły ratownictwa medycznego rozmieszczone są j.n.: 
- Zespół S – miejsce stacjonowania Namysłów, 
- Zespół P – miejsce stacjonowania Świerczów  
 

Ratownictwo Medyczne Falc Sp. z o.o. 
46 – 100 Namysłów, ul. Oleśnicka 4 

telefon: 77 40-40-232 (Izba Przyjęć NCZ) 
e- mail: zoznamyslow@wp.pl 

 
dyspozytor medyczny (w Brzegu) – telefon- 77 416 90 09 
  

Na terenie miasta Namysłów zlokalizowany jest szpital powiatowy. Szpital ten nie posiada 
oddziału ratunkowego. 

Namysłowskie Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna 
46-100 Namysłów, ul. Oleśnicka 4 

Telefon: 77 40 40 200, sekretariat: 77/40 40 248,  
Fax: 77 40 40 250 
e-mail: sekretariat@zoznamyslow.pl 

Oddziały NCZ S.A. w Namysłowie oraz ilość łóżek na poszczególnych oddziałach 
przedstawia poniższa tabelka:  
 

Lp. oddziały ilość łóżek uwagi 

1. wewnętrzny 38  

2. chirurgiczny 25 
 

3. pediatryczny dzienny 8  

4. ginekologiczno - położniczy 15-8 
 

5. noworodkowy 8 
 

6. pozostałe 70 
 

 

 

mailto:zoznamyslow@wp.pl
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Najbliższy oddział ratunkowy znajduje się w Brzegu: 

Brzeskie Centrum Medyczne 
49-300 Brzeg, ul. Mossora 1 

Telefon: Centrala 77 44 46 666 (całodobowo - automatyczne przekierowanie na numer 
izby przyjęć), 

Izba przyjęć 77 44 46 533 
fax – 77 41 62 218 
adres e-mail: zozbrzeg@pro.onet.pl 

Nocną i świąteczną opiekę lekarską i pielęgniarską sprawuje: 

Namysłowskie Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna 
46-100 Namysłów, ul. Oleśnicka 4 

Ponadto Wojewoda w sytuacjach szczególnych może podnieść gotowość szpitali w innych 

miejscowościach na terenie województwa. 

Zadania gminy wynikające z ustawy o pomocy społecznej, realizowane przez Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Namysłowie. Ośrodek ten dysponuje odpowiednimi siłami i środkami 

mogącymi skutecznie być wykorzystywane w sytuacjach kryzysowych. 

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W NAMYSŁOWIE 
ul. Harcerska 1, 46-100 Namysłów 

Tel. 77 410-75-00, Fax 77 410-75-09 
e-mail: sekretariat@opsnamyslow.pl 

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. 

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe wykonuje również loty ratownicze między szpitalne 

bezpośrednio do ośrodka specjalistycznego, z pacjentami intensywnej opieki medycznej 

w trakcie transportu, trybie 15 – minutowej gotowości do startu. Tego rodzaju misje są płatne 

zgodnie z obowiązującym cennikiem. Do wezwania śmigłowca HEMS do lotu ratowniczego 

uprawnieni są lekarze dyżurni SOR oraz innych oddziałów szpitalnych.  

W miejscu lądowania śmigłowca ratowniczego niezbędna i konieczna jest obecność 

dużego ambulansu typu furgon, który dowiezie zespół śmigłowca wraz ze sprzętem 

medycznym do szpitala. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
                  

Wezwanie odbywa się telefonicznie lub drogą radiową. Śmigłowiec ratowniczy filii 

w Opolu – kryptonim Ratownik 23 posiada numery alarmowe 222277623 oraz kom. 785 347 

801,  

Misje są wykonywane przez śmigłowce HEMS bezpośrednio na miejsce zdarzenia bezpłatnie. 

Zasięg lotów na terenie województwa opolskiego 

 

OPOLE 
Polska Nowa Wieś 

Telefony: 
22 22 77 623 
785 390 199 

EUROCOPTER EC 135 

mailto:zozbrzeg@pro.onet.pl
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Do wezwania zespołu HEMS są uprawnieni: 
1) koordynatorzy medyczni i dyspozytorzy pogotowia ratunkowego; 

2) dyspozytorzy zintegrowanych stanowisk kierowania; 

3) dyspozytorzy innych podmiotów ratownictwa (PSP, WOPR); 

4) członkowie naziemnych zespołów ratownictwa medycznego, bezpośrednio z miejsca 

zdarzenia. 

Gminne miejsce wykorzystywane prze Lotnicze Pogotowie Ratunkowe 
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Miejsca gminne 

Są to miejsca lądowania śmigłowców wyznaczone w każdej gminie celem przekazania 

pacjenta z naziemnego zespołu ratownictwa medycznego do śmigłowca i odtransportowania 

go do specjalistycznego ośrodka wyposażonego w lądowisko całodobowe. Na terenie gminy 

Namysłów jest teren położony w południowej części miasta wzdłuż drogi krajowej nr 39  

(w kierunku Brzeg/Opole). Każdorazowo zabezpieczenie miejsca lądowania LPR organizuje 

Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie we współpracy z lokalnymi jednostkami 

OSP.Miejsca gminne mają spełniać kryteria jak podano w załączniku. 
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Miejsca stacjonowania zespołów Lotniczego Pogotowia Ratunkowego 
w województwach ościennych: 

Województwo 
Liczba 

zespołów 
Miejsce 

stacjonowania 
Zasięg operacyjny 

Czas pozostawania                    
w gotowości 

Dolnośląskie 1 
Wrocław – ul. 
Skarżyńskiego 19 W promieniu 60 km od 

miejsca stacjonowania  
w gotowości do startu  
w czasie 3-4 minuty i czasie 
dolotu do 20 min. 
100 km od miejsca 
stacjonowania w gotowości 
do startu w czasie do 15 
minut i czasie dolotu do 30 
minut. 

Gotowość do realizacji 
medycznych czynności 
ratunkowych co najmniej  
od wschodu słońca do  
45 minut przed zachodem 
słońca  
oraz co najmniej od  
godz. 7:00 do godz. 20:00,  
w przypadku gdy wschód 
słońca następuje przed 
godz. 7:00, a zachód – po 
godz. 20:00 

Śląskie 1 
Gliwice – Aeroklub 
Gliwice 

Łódzkie 1 
Łodź – lotnisko 
Lublinek 

Wielkopolskie 1 
Ostrów Wlkp. Ul. 
Michałków 1b 

 

ZESTAWIENIA: 

1. Zespoły ratownictwa medycznego włączone do systemu Państwowego 
Ratownictwa Medycznego – stan na dzień 31.12.2010 r. (zał. 73). 

2. Liczba i rodzaj dodatkowych zespołów możliwych do uruchomienia 
w wypadkach zdarzeń o charakterze nadzwyczajnym (zał. 74). 

3. Jednostki organizacyjne szpitali wyspecjalizowane w zakresie udzielania 
świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego (zał. 75) 

4. Ośrodki pomocy społecznej w gminie Namysłów (zał. 76). 
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10.7. ORGANIZACJA POMOCY GRUPOM LUDNOŚCI WYMAGAJĄCEJ 
SZCZEGÓLNEJ OCHRONY 

W sytuacjach szczególnego zagrożenie dla ludności należy wyszczególnić grupy 

ludności wymagającej spacjalnej ochrony. Takimi grupami są: 

a) osoby chore wymagające specjalistycznej aparatury podtrzymującej życie, 

b) osoby starsze wymagające dodatkowej opieki ze względy na swój stan zdrowia lub 

zaawansowany wiek i nie mogący samodzielnie dać sobie rady w sytuacjach 

zagrożenia, 

c) osoby niepełnosprawne wymagające profesjonalnego wsparcia osób trzecich, 

d) matki karmiące i ich dzieci. 

W sytuacjach szczególnego zagrożenia lub w trakcie prowadzonej ewakuacji osoby 

zaliczane do powyższych grup powinne uzyskać dodatkową pomoc oraz zostać 

umiejscowione w miejscach, gdzie będą mogły oczekiwać, że udzielona im pomoc zostanie 

przeprowadzona właściwie i w odpowiednich warunkach. 

W najtrudniejszej sytacji znajdować się mogą z pierwszej grupy osób wymagających 

szczególnej troski. Naturalym w takich sytuacjach miejscem dla tych osób staje się najbliższy 

szpital. W przypadku Namysłowa jest to Namysłowskie Centrum Zdrowia przy ul. Oleśnickiej 4. 

Obiekty takie posiadają własne zapasowe źródła zasilania, a więc w przypadku zaniku 

zasilania wewnętrznego energia pozyskiwana z własnego wewnętrznego źródła (agregaty) 

umożliwi podłączenia dodatkowej aparatury podtrzymującej życie. 

W przypadku gdy osoby z tej grupy posiadają własne (wypożyczone i będące 

w użytkowaniu tychże osób) urządzenia potrzymyjące życie, a brak jest możliwości szybkiego 

ich uruchomienia ze względu na brak zasilania, możliwym miejscem ewakuowania takich osób 

są najbliższe obiekty posiadające własne zapasowe źródła zasilania oraz pomieszczenia,  

w których możliwe będzie przebywania takich osób w odpowiednich warunkach. Takim 

miejscem może być również najbliższa placówka oświatowa świetlica wiejska lub, w której 

zainastalowane będzie zapasowe źródło zasilanie z zasobów np. najbliższej jednostki OSP. 

Osoby starsze i niepełnosprawne wymagające dodatkowej opieki mogą znaleźć 

niezbędne schronienie w pomieszczeniach Hali Sportowej „ORZEŁ” w Namysłowie  

ul. Kolejowa. Jest o budynek wielofunkcyjny, w którym obak zaplecza sportowego i hali 

treningowej, siedzibę swoją, posiada Środowiskowy Dom Samopomocy z kadrą, która na 

codzieć spotyka się z niepełnosprawnymi osobami. 

Z kolei dla grupy matek z małymi dziećmi oraz matek karmiących z niemowlętami 

miejscami w których mogłyby znaleźć schronienie są: 

✓ Żłobek w Namysłowie 

ul. Władysława Stanisława Reymonta 5b,  tel. 77 410-54-83 

✓ Przedszkole Nr 1 w Namysłowie 

ul. Partyzantów 2,     tel. 77 410-02-40 

✓ Przedszkole Nr 3 w Namysłowie 

ul. Partyzantów 3,     tel. 77 410-02-92 

✓ Przedszkole Nr 4 w Namysłowie 

ul. Władysława Stanisława Reymonta 5b,  tel. 77 410-11-67 

✓ Przedszkole Nr 5 w Namysłowie 

ul. Słoneczna 1,     tel. 77 410-04-88 

✓ Przedszkole Integracyjne w Namysłowie 

ul. Parkowa 3,      tel. 77 410-07-70 

✓ Przedszkole w Bukowie Śląskiej 
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Bukowa Śląska 7b,     tel. 77 419-11-92 

✓ Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi  
ul. Władysława Stanisława Reymonta 56  tel. 77 410-02-66 

oraz zespoły szkolno-przedszkolne zlokalizowane na terenach wiejskich a posiadającą 

wydzieloną bazę do opieki nad małymi dziećmi oraz odpowiedznie zaplecze socjalne: 

✓ Zespół Szkolno-Przedszkolny w Głuszynie 

ul. Główna 115,     tel. 77 419-14-10 

✓ Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiu 

ul. Opolska 68,      tel. 77 419-34-50 

✓ Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej 

Ligota Książęca 87b,     tel. 77 419-24-03 

✓ Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich 

ul. Brzegowa 58,     tel. 77 410-07-88 

powyższe miejsca to tylko obiekty, które bez spacjalnego przystosowywania mogą  

w niedłumim okresie dać schronienie oraz udziel;ić wsparcia matkm karmiącycm i małym 

dzieciom. Posiadają kadrę, która każdego dnia rozwiązujne różne problemy wynikłe z potrzeby 

opieki nad małymi dziećmi. W sytuacjach podwyższonego zagrożenia osobom 

przebywającycm czasowo w takich miejscach będzie niezbędna dodatkowa pomoc w postaci 

odpowiednich odżywek dla niemowląt, ubranek dla dzieci i pampersów lub pieluch a także 

niezbędnej pomocy medycznej. W działaniach z tego zakresu czynnie włączać się będzie 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie, z którym stale współpracują osoby magące 

udzielić wsparcia z zakresu psychologicznej. 
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10.8. ORGANIZACJA OCHRONY PRZED ZAGROŻENIAMI 
CHARAKTERYSTYCZNYMI DLA DANEGO OBSZARU  

Na podstawie przeprowadzonej analizy i oceny, wymienionych w katalogu zagrożeń 

(str. 17) oraz map zagrożeń (str. 36) – charakterystycznym zagrożeniem dla gminy 

Namysłów – mogącym negatywnie wpływać na poziom bezpieczeństwa ludności, (szczególnie 

zamieszkujących w najbliższym otoczeniu) oraz możliwym zagrożeniu dla środowiska stanowią 

zagrożenia typu cywilizacyjnego. Związane jest to z corocznym wzrostem przewożonych, 

niebezpiecznych materiałów, w tym różnych substancji chemicznych. W zakresie tym organy 

administracji publicznej posiadają ograniczoną możliwość oddziaływania na samych 

przewoźników. Natomiast zaistniała katastrofa drogowa z udziałem tego typu transportów 

stwarza możliwość zaistnienia zagrożenia skażeniem chemiczno - ekologicznego. Również 

obacność na terenie miasta zakładów wykorzystujących w praocesch produkcji niebezpieczne 

substancje chemiczne, głównia amoniam, przyczynić się może do powstania podobnego 

zagrożenia. Jednak w tym przypadku służby i inspekcje nadzorujące stan zabezpieczeń 

instalacji produkcyjnych maga czynnie włączyć się do poprawy poziomu bezpieczeństwa 

i ograniczenie wystąpienia zagrożeń. Zakłady na terenie miasta, które posiadają na swoim 

stanie większe ilości amoniaku to: 

- „Browar Namysłów” w Namysłowie, ul. Chrobrego nr 26; 

- „FRONERI” sp. z o.o. – ul. Oleśnicka nr 17. 

W związku z tym, na wszystkich szczeblach administracji publicznej, szczególny nacisk 

kładzie się na zorganizowanie na administrowanych terenach właściwej ochrony przed tym 

zagrożeniem. 

W gminie Namysłów organizacja ochrony przed tym zagrożeniem oparta jest na 

systemie ujętym w cztery fazy – wywodzącym się z definicji zarządzania kryzysowego (na 

podstawie art. 2 (zał. 57 poz. 11) ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 

kryzysowym – Dz. U. z 2020, poz 1856): 

1) zapobiegania;  

2) przygotowania; 

3) reagowania; 

4) odbudowy. 

W każdej z nich wyznaczono podmiot wiodący oraz podmioty wspomagające 

i przypisano im określone zadania (str. 46) (wg kompetencyjnego zakresu odpowiedzialności), 

które realizują na podstawie określonych w niniejszym Planie, ujednoliconych pod względem 

formy dla wszystkich organów administracji publicznej, procedur: reagowania kryzysowego 

PRK – 1 (str. 138) i zarządzania kryzysowego (PZK – 1, s. 230 do PZK – 6, str. 245, jak 

również wspólnych zasad współdziałania (str. 229). 

Poszczególne podmioty dysponują odpowiednim sprzętem i materiałami (str. 56),  

a ich siły uruchamiane są według określonego trybu (str. 62). 

Działanie organów administracji publicznej wraz z określonymi podmiotami według wyżej 

przedstawionego systemu pozwala na zwiększenie bezpieczeństwa ludności oraz 

zmniejszenie strat i szkód spowodowanych tego typu zagrożeniem.  

System organizacji ochrony przed zagrożeniem wystąpienia lub wystąpieniem skażenia 

chemiczno-ekologicznego na terenie gminy Namysłów przedstawiony jest na poniższym 

schemacie: 
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ZADANIA 
 

 

 

  

 

ZAPOBIEGANIE 
Działania uprzedzające, eliminujące lub 

redukujące prawdopodobieństwo wystąpienia 
sytuacji kryzysowej albo w znacznym stopniu 

ograniczające jej skutki 

➢ analiza zagrożeń i ich monitorowanie, 
➢ ocena wrażliwości społeczeństwa na 

zagrożenia, 
➢ ocena możliwych strat ludzkich, mienia i 

infrastruktury, 
➢ wspieranie badań stosowanych, 
➢ uświadamianie społeczeństwa 

i powszechna edukacja w zakresie 
przeciwdziałania zagrożeniom, 

➢ racjonalne planowanie zagospodarowania 
przestrzennego, 

➢ określenie zasad oraz sposobów kontroli 
i nadzoru  

PRZYGOTOWANIE 
Podejmowanie działań planistycznych dotyczących 

sposobu reagowania w przypadku wystąpienia 
sytuacji kryzysowej oraz działań mających na celu 
przygotowanie zasobów sił i środków niezbędnych 

do efektywnego reagowania 

➢ opracowanie planu zarządzania kryzysowego, 
➢ ewidencja zasobów specjalistycznych sił i 

środków reagowania, 
➢ określenie zasad obiegu informacji, 
➢ określenie systemów monitorowania, 

alarmowania i ostrzegania, 
➢ uświadamianie społeczeństwa i powszechna 

edukacja w zakresie prawidłowych zachowań 
przed i w czasie sytuacji kryzysowych, 

➢ doskonalenie służb, 
➢ organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i 

treningów w zakresie reagowania na potencjalne 
zagrożenia 

ODBUDOWA 
Realizacja zadań mających na celu 

przywrócenie zdolności reagowania oraz 
odtwarzania kluczowej dla funkcjonowania 
danego obszaru infrastruktury, tak aby była 

mniej wrażliwa na kolejne zdarzenia krytyczne  

➢ szacowanie szkód, 
➢ odtworzenie kluczowej infrastruktury 

telekomunikacyjnej, energetycznej, 
paliwowej, transportowej i dostarczania 
wody, 

➢ zapewnienie opieki medycznej i rehabilitacji, 
➢ zapewnienie długofalowej pomocy 

społecznej osobom poszkodowanym, 
➢ przyznawanie i wypłacanie zasiłków  

i odszkodowań, 
➢ odtworzenie i uzupełnienie zapasów  

i gotowości służb, 
➢ rozliczenie kosztów działań, 
➢ inicjatywa legislacyjna, 
➢ przygotowanie sprawozdań i raportów, 
➢ modyfikacja i aktualizacja procedur 

reagowania 

REAGOWANIE 
Uruchomienie działań mających na celu 

udzielanie pomocy poszkodowanym, 
zahamowanie rozwoju występujących zagrożeń 

oraz ograniczenie strat i zniszczeń 

➢ uruchomienie procedur reagowania 
kryzysowego, 

➢ uruchomienie sił i środków, 
➢ zapewnienie sprawnego obiegu informacji, 
➢ zorganizowanie punktu kontaktowego 

(informowanie ludności), 
➢ uruchomienie systemów ostrzegania  

i alarmowania, 
➢ zapewnienie opieki medycznej, 
➢ ewakuacja prewencyjna ludności, 
➢ wnioskowanie o ewentualną pomoc 

zagraniczną, 
➢ wsparcie działań przez Siły Zbrojne RP, 
➢ udział organizacji społecznych i 

humanitarnych, 
➢ uruchomienie pomocy społecznej i 

psychologicznej, 
➢ stworzenie doraźnych warunków do 

przetrwania osób poszkodowanych 
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10.9. ZASADY ORAZ TRYB OCENIANIA I DOKUMENTOWANIA SZKÓD  

Podstawy prawne 

1) ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2019, poz. 1507); 

2) 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. 1999 r. Nr 55, poz. 573); 

3) wytyczne Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie 

uruchamiania środków z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie 

i usuwanie skutków klęsk żywiołowych na dotacje dla jednostek samorządu 

terytorialnego.w sprawie:  

W wypadku wystąpienia na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego zdarzeń 

o charakterze klęski żywiołowej istnieje możliwość uzyskania przez poszkodowanych 

pomocy – w ramach obecnie obowiązujących przepisów prawnych, w zakresie 

poniesionych szkód: 

1) w infrastrukturze komunalnej; 

2) w rolnictwie. 

Dodatkowo, istnieje możliwość wsparcia dla osób (rodzin) poszkodowanych  

w sferze socjalno-bytowej organizowana przez Burmistrza Namysłowa, a realizowana 

przy czynnym udziale Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie. 

Ocenianie i dokumentowanie szkód musi być zrealizowane w sposób umożliwiający pełną 

ewidencję zarówno poniesionych strat jak i podmiotu, który poniósł szkodę, tj. każdy obiekt 

zniszczony przez klęskę żywiołową i umieszczony w protokole szkód powinien zostać ujęty  

i opisany (protokół komisji oceniającej szkody). Koniecznym jest posiadanie dokumentów 

potwierdzających wykonanie działań wraz z dokumentacja fotograficzną strat.  

Zasady oceniania i dokumentowania szkód i strat majątkowych opisuje SPO-12 – 

Ocenianie i dokumentowanie szkód (SPO - 12 s. 193). 

Do oceniania i dokumentowania szkód mają zastosowanie „Zasady i procedury ustalania 

szkód i szacowania strat spowodowanych klęskami żywiołowymi oraz ubiegania się 

o dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w dziedzinie remontów 

lub odbudowy uszkodzonych i zniszczonych obiektów budowlanych” wydane przez MSWiA, 

Biuro ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych (www.mswia.gov.pl)  

Wyznaczony Zarządzeniem Burmistrza Namysłowa, merytoryczny wydział Urzędu 

Miejskiego w Namysłowie we współdziałaniu z uczestnikami fazy reagowania opracowuje 

raport odbudowy, który zawiera poniższa tabela: 

http://www.mswia.gov.pl/
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RAPORT ODBUDOWY 

Zadania Główny wykonawca Współwykonawca 

Szczegółowy wykaz 
strat w 
infrastrukturze 

Wydział Rolnictwa  
i Gospodarki 
Nieruchomościami 

Wydział Gospodarki Komunalnej  
i Inwestycji,  
inne podmioty dysponujące 
elementami infrastruktury  

Szczegółowy wykaz 
strat w potencjale 
ratowniczym 

Komenda Powiatowa 
Państwowej Straży Pożarnej                         
w Namysłowie 

Komenda Powiatowa Policji  
w Namysłowie,  
Wydział Spraw Obywatelskich,  
inne podmioty odpowiedzialne za 
ratownictwo 

Szczegółowy wykaz 
strat dóbr kultury 

Wydział Gospodarki 
Komunalnej i Inwestycji, 

Namysłowski Ośrodek Kultury,  
Inne podmioty w razie potrzeby 

Projekt 
harmonogramu 
likwidacji strat i szkód 

Wydział Spraw Obywatelskich 
Wszystkie podmioty przygotowujące 
wykazy strat i szkód 

Wstępny bilans 
potrzeb finansowych 
w zakresie odbudowy 

Wydział Finansowy Urzędu 
Miejskiego 

Wszystkie podmioty przygotowujące 
wykazy strat i szkód 

Po opracowaniu raportu odbudowy Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego 
koordynuje zaplanowane działania dotyczące w szczególności: 

▪ odbudowy infrastruktury telekomunikacyjnej, energetycznej, paliwowej, 
transportowej i dostarczania wody, 

▪ pomocy medycznej,  

▪ odbudowy zapasów służb ratowniczych, 

▪ pomocy psychologicznej ofiarom zdarzeń. 

W wypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej na obszarze obejmującym powiat 
namysłowski, jak i sąsiednie powiaty (gminy) Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego 
ściśle współpracuje z Wojewódzki Zespołem Zarządzania Kryzysowego, a poprzez niego  
z zespołami sąsiednich powiatów (gmin) w aspektach opracowania raportu odbudowy i jego 
realizacji - jeśli zachodzi taka konieczność.  

Ogólne zadania w fazie odbudowy są następujące: 

▪ odbudowa infrastruktury telekomunikacyjnej, energetycznej, paliwowej, 
transportowej i dostarczania wody: 

- zapewnienie przejezdności szlaków komunikacyjnych (odśnieżanie) – Wydział 
Dróg Starostwa Powiatowego oraz siły i środki wojska, 

- dekontaminacja sprzętu, budynków, urządzeń oraz terenu w rejonie awarii - za 
pomocą sił i środków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, 

- prowadzenie zabiegów sanitarnych i specjalnych – przy współudziale sił  
i środków wojska pod kierownictwem przedstawicieli Powiatowego Inspektoratu 
Sanitarnego, 

- odbudowa infrastruktury telekomunikacyjnej będzie realizowana przez 
operatorów telekomunikacyjnych zgodnie z uzgodnionymi z Wojewodą Opolskim 
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planami działań operatorów telekomunikacyjnych na wypadek szczególnych 
zagrożeń, w fazie odbudowy wykorzystywane będą wszelkie dostępne środki 
łączności (głównie radiotelefoniczne), 

- odbudowa infrastruktury energetycznej i paliwowej realizowana będzie przez firmy 
dystrybuujące energię i paliwa zgodnie z przyjętymi przez nich planami, 

- odbudowa infrastruktury dostarczania wody pozostaje w kompetencjach 
Burmistrza Namysłowa, a realizuje ją „EKOWOD” Sp. z o.o. w Namysłowie. 

▪ w zakresie pomocy medycznej: 

- zwrot kosztów poniesionych przez wytypowane do działania w czasie epidemii 
zakłady opieki zdrowotnej ze środków budżetu państwa, 

- odbudowa zniszczonych obiektów służby zdrowia - wsparcie organów 
założycielskich, 

- w razie wystąpienia braków w zaopatrzeniu w środki medyczne - wystąpienie  
z wnioskiem o wykorzystanie rezerw będących w dyspozycji Wojewody, 

- koordynacja wsparcia działań personelu medycznego przez organizacje 

pozarządowe i wolontariuszy; 

▪ odbudowa zapasów służb ratowniczych - w ramach zwrotu kosztów 
poniesionych przez służby ratownicze związanych z udziałem w likwidacji klęsk 
żywiołowych z budżetu państwa; 

▪ pomoc psychologiczna ofiarom zdarzeń: 

- wsparcie emocjonalne na miejscu zdarzenia, 

- zespoły debriefingu (odreagowania) od 24 do 72 godzin po zdarzeniu, 

- rehabilitacja psychologiczna trwająca do 6 miesięcy, 

- działania te realizowane będą przez psychologów wolontariuszy lub psychologów 
zatrudnianych na podstawie umów cywilnoprawnych i będą koordynowane na 
poziomie Urzędu Miejskiego w Namysłowie przez Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Namysłowie a także Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną i Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie - Ośrodek Interwencji Kryzysowej i finansowe ze 
środków budżetu państwa oraz środków samorządów terytorialnych. 

Burmistrz Namysłowa kierujący działaniami na terenie gminy, może zwrócić się do 
Starosty Namysłowskiego lub Wojewody Opolskiego o udzielenie pomocy (wsparcia)  
w zakresie: 

- odbudowy infrastruktury telekomunikacyjnej, energetycznej, transportowej, 
paliwowej i dostarczania wody, 

- pomocy medycznej,  

- odbudowy potencjału służb ratowniczych, 

- pomocy psychologicznej ofiarom zdarzeń. 

Wniosek o udzielenie pomocy powinien zawierać następujące elementy:  

- szczegółowy wykaz strat i szkód, 

- wstępny bilans potrzeb finansowych w zakresie odbudowy z uwzględnieniem 
planowanych środków własnych miasta i potrzeb finansowych z budżetu państwa, 

- harmonogram likwidacji strat i szkód siłami własnymi, 

- szczegółowy wykaz potrzeb wsparcia. 
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10.10. PROCEDURY URUCHAMIANIA REZERW STRATEGICZNYCH 

PRP 1.  

Rodzaj 
dokumentu 

PROCEDURA  
URUCHAMIANIA REZERW STRATEGICZNYCH 

Data  

Nazwa 
dokumentu 

OGÓLNA PROCEDURA URUCHAMIANIA  
REZERW STRATEGICZNYCH 

Podmiot 
opracowujący 

UM Wydział Spraw 
Obywatelskich 

I. Cel procedury 

Określenie sposobu udostępniania rezerw strategicznych w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej, sytuacji kryzysowej, 
odtworzenia infrastruktury krytycznej lub zaspokojenia podstawowych potrzeb obywateli, ratowania ich życia i zdrowia,  
a także potrzebę wsparcia realizacji celów społecznych. 

II. Lider/ Uczestnicy procedury 

 BURMISTRZ NAMYSŁOWA, Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Opolskiego Urzędu 
Wojewódzkiego (WBiZK), Kierownik Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego (WCZK), Naczelnik Wydziału 
Spraw Obywatelskich, podmioty wykorzystujące rezerwy strategiczne. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej, 
Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego (GZZK). 

III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury 

Wystąpienie klęski żywiołowej lub 
sytuacji kryzysowej, oraz zakłóceń  
w ciągłości dostaw służących 
funkcjonowaniu gospodarki narodowej  
i zaspokojenia podstawowych potrzeb 
obywateli, ratowania ich życia i zdrowia, 
a także potrzebę wsparcia realizacji 
celów społecznych. 

Wykorzystanie/użytkowanie 
udostępnionych rezerw 
materiałowych zgodnie                     
z zaistniałą potrzebą i ich 
przeznaczeniem oraz 
dokonanie zwrotu części 
niewykorzystanych rezerw. 

➢ Ustawa z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach 
strategicznych (Dz.U. 2017, poz .1846 ze zm.); 

➢ ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. 2020, poz. 1856); 

➢ ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie  
i administracji rządowej w województwie  
(Dz.U. 2009 r., Nr 31, poz. 206 z późn. zm.). 
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IV. Opis postępowania   

Przedsięwzięcia Wykonawcy 

1. Monitorowanie rozwoju sytuacji kryzysowej, stwarzającej możliwość zaistnienia zagrożenia 
życia ludzkiego oraz drastycznego pogorszenia się warunków bytowych ludności lub 
możliwość znacznych szkód i strat materialnych, wynikających z nieprzewidzianych zdarzeń  
i okoliczności oraz klęsk żywiołowych i sytuacji kryzysowych w przypadku bezwzględnej 
potrzeby użycia rezerw strategicznych – przygotowanie i skierowanie stosownego 
zapotrzebowania do Wojewody, zawierającego: 
➢ ilość i nazwę asortymentu, 
➢ cel wykorzystania danego asortymentu, 
➢ dane podmiotu, któremu udostępnione będą strategicznych rezerwy materiałowe. 

 Burmistrz Namysłowa 
 Naczelnik Wydziału Spraw 

Obywatelskich, 

2. Przyjęcie zapotrzebowań od podmiotu/ów, opracowanie stosownego/ych wniosku/ów  
i przesłanie do Wojewody.  

 Burmistrz Namysłowa 
 Naczelnik Wydziału Spraw 

Obywatelskich, 

3. Ustalenie warunków oraz łańcucha działań związanych z wydaniem i odbiorem przedmiotu 
udostępnienia, jego transportem, instalacją (montażem), deinstalacją (demontażem), 
eksploatacją i zwrotem do zasobów rezerw strategicznych. Poinformowanie stosownego 
użytkownika o ustaleniach. 

 Burmistrz Namysłowa 
 Naczelnik Wydziału Spraw 

Obywatelskich, 
 użytkownik 

4. Odbiór przedmiotu udostępnienia zgodnie ze wskazanym przez Dyrektora WBiZK terminem. 
Stworzenie na obszarze/ach podmiotu/ów wnioskującego/ych warunków niezagrażających 
przerwaniem funkcjonowania społeczności oraz złagodzenie szkód i strat materialnych 
wynikających z nieprzewidzianych zdarzeń i okoliczności.   

 Dyrektor WBiZK   
 użytkownik 

5. Dokonanie zwrotu części niewykorzystanych rezerw – zgodnie z przyjętymi ustaleniami  
i otrzymanymi dokumentami – w przypadku częściowego ich niewykorzystania. 

6. Zwrot przedmiotu udostępnienia do zasobu rezerw strategicznych po wykorzystaniu, zgodnie  
z ustaleniami i otrzymanymi dokumentami – w przypadku udostępnienia rezerw asortymentu 
specjalistycznego (np. konstrukcje składanych wiaduktów, mostów drogowych i kolejowych, 
koparek, spycharek itp.).  

 Dyrektor WBiZK   
 użytkownik 



 

Gminny Plan Zarządzania Kryzysowego 

318  Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Namysłowie 

 

 

PRP 2.  

Rodzaj 
dokumentu 

PROCEDURA  
URUCHAMIANIA REZERW PAŃSTWOWYCH   

Data  

Nazwa 
dokumentu 

PROCEDURA URUCHAMIANIA REZERW 
JODKU POTASU – TABLETEK JODOWYCH 

Podmiot 
opracowujący 

UM Wydział Spraw 
Obywatelskich 

I. Cel procedury 

Określenie sposobu uruchomienia rezerw jodku potasu/tabletek jodowych 

II. Lider/ Uczestnicy procedury 

 BURMISTRZ NAMYSŁOWA, Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich, Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego (GZZK), 
podmioty wydające preparaty jodowe upoważnionym mieszkańcom z terenu gminy. 

III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 

 

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury 

Wystąpienie zagrożenia 
radiacyjnego o zasięgu 
powiatowym  

Wydanie preparatu 
jodowego 

➢ Art. 90 pkt 3 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe, 
➢ „Gminny plan dystrybucji preparatu jodowego w postaci tabletek 

jodowych”. 
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IV. Opis postępowania   

Przedsięwzięcia Wykonawcy 

1. Monitorowanie rozwoju sytuacji kryzysowej, stwarzającej możliwość zaistnienia zagrożenia 
radiacyjnego. 

 GZZK 

2. Podjęcie wiadomości o zdarzeniu radiacyjnym.  Burmistrz Namysłowa, 

3. Przyjęcie informacji o decyzji wojewody o udostępnieniu jodku potasu z WBiZK/ Starostwa 
Powiatowego wraz z terminem i miejscem odbioru tabletek jodowych.  

 Dyrektor WBiZK, 
 Burmistrz Namysłowa. 

4. Uruchomienie Gminnego Planu dystrybucji preparatu jodowego w postaci tabletek, w tym: 
➢ dokonuje odbioru tabletek jodowych z wyznaczonych punktów oraz zapewnie ich 

ochrony, 
➢ wykorzystuje tabletki jodowe zgodnie z przeznaczeniem. 

 Burmistrz Namysłowa, 
 Naczelnik Wydziału Spraw 

Obywatelskich.. 

5. Dystrybucja preparatów jodowych na terenie gminy, przekazanie do miejsc wydawania na 
terenie gminy– wykorzystanie udostępnionych tabletek zgodnie z przeznaczeniem. 

 Naczelnik Wydziału Spraw 
Obywatelskich. 

6. Wydanie tabletek jodowych dla uprawnionych osób z poszczególnych grup ryzyka, 
wykonanie niezbędnej dokumentacji określonej w planach dystrybucji preparatu jodowego. 

 podmioty wydające preparaty 
jodowe upoważnionym 
mieszkańcom z terenu gminy. 

7. Zwrot niewykorzystanej części udostępnionych tabletek do Wydziału Ochrony Zdrowia 
Starostwa Powiatowego w Namysłowie. 

 Naczelnik Wydziału Spraw 
Obywatelskich. 
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10.11. WYKAZ INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ 

W związku z tym, że do tej pory nie wydano jednolitego wykazu infrastruktury 

krytycznej, w niniejszym „Planie…” zawarto systemy i wchodzące w ich skład powiązane ze 

sobą obiekty, instalacje, urządzenia oraz usługi kluczowe dla bezpieczeństwa mieszkańców 

gminy Namysłów służące zapewnieniu sprawnego funkcjonowania administracji publicznej, 

instytucji i przedsiębiorców oraz porządku publicznego na administrowanym terenie (zał. 77). 

Wykaz obejmuje następujące systemy: 

1) zaopatrzenia w energię elektryczną, energię cieplną, paliwa ciekłe i gaz ziemny (linie 

energetyczne, elektrownie, elektrociepłownie, stacje energetyczne i redukcyjne, 

ciepłociągi, ropociągi, gazociągi, paliwowe bazy produkcyjne i magazynowe); 

2) łączności i teleinformatyczne (zakłady telekomunikacji, centrale, stacje bazowe, centra 

nadawcze, serwerownie);  

3) finansowe (banki, towarzystwa ubezpieczeniowe); 

4) zaopatrzenia w wodę (ujęcia wody, zakłady uzdatniania wody, pompownie wody)  

i żywność (zakłady produkcyjne, magazyny, hurtownie oraz wielkopowierzchniowe 

obiekty handlowe – hipermarkety, domy handlowe, bazary); 

5) ochrony zdrowia (zakłady opieki zdrowotnej, przychodnie, ośrodki zdrowia); 

6) transportu drogowego (drogi, mosty, wiadukty, dworce autobusowe, parkingi dla 

pojazdów z towarem niebezpiecznym) i kolejowego (linia kolejowe, dworce, wiadukty, 

mosty, stacje przeładunkowe); 

7) ratownicze (jednostki ratownicze, dyspozytornie) i ochrony przeciwpowodziowej 

(budowle i urządzenia hydrotechniczne – zbiorniki retencyjne, wały, jazy, śluzy); 

8) zapewniające ciągłość działania administracji publicznej – rządowej i samorządowej; 

9) produkcji, składowania, przechowywania, stosowania niebezpiecznych substancji 

chemicznych (zakłady produkcyjne, magazyny, hurtownie, składowiska odpadów 

niebezpiecznych) oraz składowania odpadów (składowiska odpadów komunalnych, 

sortownie odpadów, a także odprowadzania ścieków (oczyszczalnie i przepompownie 

ścieków); 

10) obiekty kultury masowej (kina, teatry, filharmonie, hale sportowe). 
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10.12. PRIORYTETY W ZAKRESIE OCHRONY ORAZ ODTWARZANIA 
INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ. 

Z definicji infrastruktury krytycznej, przedstawionej w art. 3 pkt 2 (zał. 78 poz. 4) 

ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. 2018, poz. 1401 ze zm.) 

wynika, że nie można jednoznacznie określić hierarchii ważności poszczególnych systemów 

wchodzących w jej skład. Każdy z nich wpływa bezpośrednio na daną sferę działalności 

organów administracji publicznej, polegającej na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, 

przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli, właściwym reagowaniu w przypadku ich 

wystąpienia, czy usuwaniu ich skutków. Każdy z nich w sposób większy lub mniejszy wywiera 

wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom danego obszaru i utrzymanie porządku 

publicznego na właściwym poziomie, służy sprawnemu funkcjonowaniu organów administracji 

publicznej, instytucji i przedsiębiorców.  

W związku z tym, głównym założeniem niniejszego „Planu…” jest takie określenie 

odpowiednich wykonawców z przypisaniem im – zgodnie z kompetencyjnym zakresem 

odpowiedzialności – poszczególnych zadań zarządzania kryzysowego, aby te zadania mogły 

być realizowane równolegle, w tym samym czasie, zapewniając tym samym ustawowe wymogi 

w zakresie utrzymania właściwego bezpieczeństwa, porządku publicznego  

i funkcjonowania organów administracji publicznej.  

Rola Burmistrza w zakresie ochrony oraz odtwarzania infrastruktury krytycznej została 

określona w art. 19 ust. 2 pkt 6 (zał. 78 poz. 5) ustawy o zarządzaniu kryzysowym  

cyt. „organizacja i realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej”. Wychodząc z 

przyjętego założenia w pkt. 11 niniejszego rozdziału (Wykaz infrastruktury krytycznej – zał. 

77), ocenia się, że na terenie gminy Namysłów głównym priorytetem ochrony 

infrastruktury krytycznej oraz jej odtwarzania w przypadku jej zniszczenia (naruszenia 

struktur podmiotowych i przedmiotowych) będzie zapewnienie ciągłości działania systemu 

administracji publicznej. Jednocześnie, realizacja tego zadania nierozerwalnie wiąże się z 

utrzymaniem w sprawności systemów łączności i sieci teleinformatycznych. Nie mniej 

ważne będzie także zapewnienie bezpieczeństwa ludzi, ich życia, zdrowia, mienia oraz 

środowiska. Dlatego też, kolejny priorytet obejmuje systemy ochrony zdrowia, ratownicze, 

zaopatrzenia w żywność i wodę. Pozostałe systemy przedstawione w art. 3 cytowanej 

ustawy stanowią ważne ogniwo w zakresie funkcjonowania infrastruktury krytycznej, ale wobec 

przedstawionych wyżej są drugorzędne. Aczkolwiek, należy liczyć się z możliwością 

zaistnienia faktu zakłócenia działania tylko jednego systemu, umownie nazwanego 

drugorzędnym, np., finansowego i wtedy on będzie traktowany jako priorytetowy w zakresie 

ochrony i odtwarzania. 

 



 

Gminny Plan Zarządzania Kryzysowego 

322  Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Namysłowie 

 

10.13. MODUŁY ZADANIOWE. 

Nr 1 

Rodzaj 
dokumentu 

MODUŁ 
ZADANIOWY 

Data 28.06.2016 

Treść 
zadania 

Przedsięwzięcia realizowane w ramach I stopnia alarmowego 
ALFA 

Wykonawca 
zadania 

Burmistrz 
Namysłowa 

I. Cel zadania 

Celem zadania jest ochrona pracowników i infrastruktury Urzędu Miejskiego w Namysłowie w przypadku wystąpienia 

zdarzenia o charakterze terrorystycznym lub sabotażowym, którego rodzaj i zakres jest trudny do przewidzenia. 

II. Warunki operacyjne realizacji zadania  

Realizacja zadań w ramach I stopnia alarmowania może być utrudniona w wyniku wystąpienia ewentualnych utrudnień i 
zdarzeń: 

− bezpośredniego zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi oraz ich mienia, 

− braku zasilania w energię elektryczną, 

− braku zasilania w energię cieplną, 

− zakłóceń w dostawach wody, 

− utrudnienia w łączności wewnętrznej i zewnętrznej, 

− możliwości zakłóceń organizacyjnych w funkcjonowaniu urzędu, 

− absencja pracowników, 

− atmosfera niepokoju i niepewności oraz strach pracowników. 
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III. Przedsięwzięcia do wykonania w ramach zadania 

Przedsięwzięcia Podstawy (prawne) działań 

1. Zadania na rzecz ochrony infrastruktury: 

a) informować podległy personel o konieczności wzmożonej czujności 

w stosunku do osób zachowujących się w sposób wzbudzających podejrzenia, 

b) zapewnić dostępność w trybie alarmowym pracowników niezbędnych do 

wzmocnienia ochrony obiektów, 

c) przeprowadzić wzmożone kontrole osób wchodzących na teren obiektów, 

d) ograniczyć w obrębie instytucji ruch pojazdów i osób do niezbędnego 

minimum, 

e) sprawdzać na zewnątrz i od wewnątrz budynki będące w stałym użyciu pod 

względem podejrzanych zachowań osób do niezbędnego minimum, 

f) zamknąć i zabezpieczyć nie używane regularnie pomieszczenia, 

g) sprawdzić działanie środków łączności funkcjonujących na potrzeby systemu 

kierowania, 

h) dokonać przeglądu wszystkich procedur, szczegółowych wymagań 

osobowych i logistycznych oraz zadań związanych z wprowadzeniem 

wyższych stopni alarmowych, 

i) sprawdzić działanie instalacji alarmowych oraz przepustowość dróg ewakuacji. 

➢ ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminny (Dz. U. 2018 r., poz.994.) 

➢ ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. 
o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. 2018, 
poz. 1401 ze zm.), 

 Zarządzenia Nr 18 Prezesa Rady Ministrów 
z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie wykazu 
przedsięwzięć i procedur systemu 
zarządzania kryzysowego.  

 Zarządzenie Nr 61 Wojewody Opolskiego z 
dnia 23 maja 2016 r. w sprawie określenia 
sposobu realizacji zadań po wprowadzeniu 
stopni alarmowych i stopni alarmowych 
dla zagrożeń w cyberprzestrzeni 
Rzeczypospolitej Polskiej na terenie 
województwa opolskiego 

 Zarządzenie Nr 44/VII/15 Burmistrza 
Namysłowa z dnia 20 lutego 2015  r. 

w sprawie nadania Regulaminu 
Organizacyjnego Urzędu Miejskiego 

w Namysłowie 

2. Zadania na rzecz ochrony ludności: 

a) prowadzić wzmożoną kontrolę miejsc pracy, obiektu oraz rejonu obiektu 

zarządzanego w celu wzmocnienia ochrony, 

b) informować odpowiednie służby w przypadku zauważenia: nieznanych 

pojazdów na terenie parkingu zewnętrznego i wewnętrznego UM, 

porzuconych paczek i bagaży lub w przypadku zaobserwowania innych oznak 

nietypowej działalności. 
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IV. Koncepcja działania   

A. Tryb uruchamiania zasobów Wykonawcy 

W celu realizacji zadań I stopnia alarmowania przewiduje się wykonanie następujących przedsięwzięć: 

1. Przygotowanie do działania Kadry Kierowniczej Urzędu Miejskiego w Namysłowie będącej 

w gotowości do podejmowania działań w sytuacjach kryzysowych. 

Burmistrz Namysłowa 

2. Powiadomienie pracowników niezbędnych do wykonania zadania o byciu w gotowości do podjęcia 

wymaganych działań w godzinach pracy i po jej zakończeniu. 
Stały dyżur 

3. Osiągnięcie gotowości do działania kadry kierowniczej pod telefonem alarmowym UM 

w Namysłowie 

a. W godzinach pracy – 15’, 

b. Po godzinach pracy – do 1 godz. 

Kadra Kierownicza  
UM w Namysłowie 

4. Zapewnienie dostępności sił i środków w ciągłej dyspozycji w miejscu pracy i użytkowania: 

 1 samochód z kierowcą – dowóz, 

 2 pracowników Wydziału Organizacyjnego – ochrona i sprawdzenie budynków, 

 1 pracownik Wydziału Organizacyjnego – obsługa telefonów, systemu alarmowania 

i teleinformatycznego, 

 2 osoby – zespół kadry kierowniczej będącej w gotowości do podejmowania działań 

w sytuacjach kryzysowych, 

Sekretarz Gminy 

5. Nawiązanie kontaktu z instytucjami współużytkującymi budynki i infrastrukturę: 

a. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin oddz. w Namysłowie, 

b. Powiatowy Inspektorat Weterynarii, 

c. Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, 

d. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, 

e. Punkt Kasowy Banku Spółdzielczego w Namysłowie, 

Sekretarz Gminy 

6. Przekazanie Burmistrzowi Namysłowa informacji o podjętych decyzjach oraz wykonaniu 

niezbędnych czynności w zakresie ochrony. 
Sekretarz Gminy 
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B. Organizacja kierowania/dowodzenia Wykonawcy 

1. Realizacją całości zadania kieruje Burmistrz Namysłowa, a w razie jego nieobecności 
Zastępca Burmistrza Namysłowa lub osoba wyznaczona przez Burmistrza Namysłowa. 

Burmistrz Namysłowa 
2. Zadania po godzinach pracy wykonuje obsada stałego dyżuru oraz wyznaczeni przez 

Burmistrza Namysłowa Naczelnicy wydziałów Urzędu Miejskiego w Namysłowie. 

3. Miejscem pracy kierującego oraz obsady Stałego Dyżuru jest sekretariat Urzędu Miejskiego 
w Namysłowie. 

Burmistrz Namysłowa 
4. Decyzje i polecenia Burmistrza Namysłowa przekazywane są osobiście, telefonicznie oraz 

przez wręczenie dokumentów za potwierdzeniem odbioru. 

5. Urząd Miejski w Namysłowie funkcjonuje i wykonuje statutowe zadania na zasadach 
określonych w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Namysłowie. 

C. Przedsięwzięcia reagowania Wykonawcy 

W ramach realizacji przedsięwzięć przewidzianych dla zadań wynikających z wprowadzenia  
I stopnia alarmowania będą realizowane następujące przedsięwzięcia: 

1. przekazywanie kierownikom komórek organizacyjnych informacji o zaistniałej sytuacji 
odbywać się będzie w formie dokumentu obiegowego – za potwierdzeniem odbioru 
przekazanej informacji. 

Sekretarz Gminy 

2. Informowanie członków zespołu kierującego wykonujących czynności wynikające z I stopnia 
zagrożenia – za pośrednictwem operatora sieci komórkowej lub osobiście, 

Obsługa sekretariatu 

3. Kontrola pojazdów wjeżdżających na teren wewnętrznego parkingu UM w Namysłowie, Komendant SM 

4. Kontrola osób wchodzących do obiektu – na podstawie imiennej ewidencji na portierni.  

5. Ograniczenie ruchu osobowego w obiekcie /poprzez kontakt interesanta bezpośrednio 
z pracownikiem załatwiającym sprawę/. 

Naczelnicy wydziałów 

6. Sprawdzenie zamknięcia nieużywanych pomieszczeń – na podstawie wykazu. 

Sekretarz Gminy 
7. Sprawdzenie sprawności środków łączności i instalacji alarmowej – poprzez nawiązanie 

łączności i próbne uruchomienie systemu. 

8. Sprawdzenie dróg ewakuacji – przez bezpośrednia obserwację. 
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C. Przedsięwzięcia reagowania Wykonawcy 

9. Kontrola miejsc pracy pracowników – prowadzona przez bezpośrednich przełożonych  
i meldowana do zespołu pełniącego dyżur pod tel. alarmowym codziennie o godz. 15.00. 

Naczelnicy wydziałów 

10. W przypadku zauważenia oznak nietypowej działalności osób postronnych poinformować: 

- bezpośredniego przełożonego, 

Pracownicy urzędu 

11. Wszystkie zdarzenia odnotowywane w dzienniku działania dyżuru. Służba dyżurna 

12. Informacji o sytuacji udziela wyłącznie Burmistrza Namysłowa lub osoba przez niego 
wyznaczona. 

Burmistrz Namysłowa 

D. Wsparcie bieżące Wykonawcy 

▪ Przewiduje się występowanie do innych podmiotów o dodatkowe siły i środki wyłącznie  
w przypadku wystąpienia pożarów, zatruć, konieczności ewakuacji pracowników przewyższających 
własne możliwości w związku z dużą skalą zagrożenia. 

Burmistrz Namysłowa 

▪ Nie dokonano wcześniejszych uzgodnień do udzielania wsparcia z innymi podmiotami. 
Występowanie o wsparcie dokonywane będą na zasadach określonych w regulaminie  
UM w Namysłowie 

 

V. Potrzeby w przypadku przedłużających się działań 

W przypadku wyczerpania się zapasów materiałowych, niezbędnych do prowadzenia bieżącej działalności ustawowej przewiduje 
się: 
1. Wyczerpanie zapasów materiałowych (łączność, woda, transport, leki, finanse) – złożenie do Wojewody Opolskiego 

wniosków o dofinansowanie i zaopatrzenie w niezbędne siły, środki i sprzęt.- opis trybu pozyskiwania oczekiwanego 
wsparcia w przypadku wyczerpania zasobów własnych i skierowanych w ramach wsparcia bieżącego lub przedłużających 
się działań, wraz z rodzajem niezbędnych dodatkowych środków i usług. 

VI.  Budżet zadania 

Finansowanie podjętych działań w celu wykonania przedsięwzięć wynikających z I stopnia zagrożenia odbywać się będzie  
z bieżących środków. 
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Nr 1 CRP 

Rodzaj 
dokumentu 

MODUŁ  ZADANIOWY Data 30.06.2017 

Treść 
zadania 

 
Przedsięwzięcia realizowane w ramach I stopnia alarmowego 

ALFA-CRP 
(w przypadku zagrożeń w cyberprzestrzeni) 

 

Wykonawca 
zadania 

Burmistrz 
Namysłowa 

 

I. Cel zadania 

 Celem zadania jest ochrona infrastruktury teleinformatycznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie w przypadku wystąpienia 

zdarzenia o charakterze terrorystycznym lub sabotażowym, którego rodzaj i zakres jest trudny do przewidzenia.  

Jego wprowadzenie ma charakter ogólnego ostrzeżenia. Rezultatem działań ma być odpowiednie przygotowanie 

pracowników urzędu, wyznaczenie zespołu do wykonywania czynności po wprowadzeniu I stopnia alarmowego ALFA-CRP  

i utrzymywanie tego stanu na czas nieograniczony.  

II. Warunki operacyjne realizacji zadania  

Realizacja zadań w ramach I stopnia alarmowania może być utrudniona w wyniku wystąpienia ewentualnych utrudnień  

i zdarzeń: 

o braku zasilania w energię elektryczną, 

o utrudnienia w łączności wewnętrznej i zewnętrznej, 

o możliwość wystąpienia zakłóceń w funkcjonowaniu urzędu, 

o absencja pracowników 
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III. Przedsięwzięcia do wykonania w ramach zadania 
 

Przedsięwzięcia Podstawy (prawne) działań 

1)Zadania na rzecz ochrony ludności: 
⎯ za pomocą środków komunikacji elektronicznej poinformować pracowników urzędu  

o podwyższonym poziomie ryzyka, dotyczącego możliwości wystąpienia zagrożenia 

infrastruktury teleinformatycznej, 

⎯ za pomocą środków komunikacji elektronicznej poinformować jednostki podległe urzędowi  

o podwyższonym poziomie ryzyka w zakresie zagrożenia infrastruktury teleinformatycznej. 

2) Zadania na rzecz ochrony infrastruktury: 

⎯ zapewnienie dostępności w trybie alarmowym osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo 

systemów teleinformatycznych (informatyków urzędu), 

⎯ sprawdzić łączność telefonii stacjonarnej oraz komórkowej urzędu,  

⎯ przygotować wszelkie niezbędne dane kontaktowe (w postaci telefonów, faksów, adresów  

e-mail) do: Rządowego Zespołu Reagowania na Incydenty Komputerowe (CERT) oraz 

Ministerstwa Cyfryzacji, 

⎯ sprawdzić stan bezpieczeństwa infrastruktury teleinformatycznej urzędu,  

⎯ dokonać przeglądu konfiguracji sprzętu sieciowego, wchodzącego w skład infrastruktury 

teleinformatycznej urzędu (routery, przełączniki, zapory sprzętowe typu firewall itp.), 

⎯ dokonać sprawdzenia działania oraz aktualności oprogramowania zabezpieczającego 

serwery oraz stacje robocze. 

⎯ sprawdzić aktualność i konfigurację: systemów operacyjnych, innych aplikacji użytkowych 

oraz wtyczek typu Adobe Flash, Adobe Reader, Java itp. na serwerach oraz stacjach 

roboczych urzędu, 

⎯ serwery i stacje robocze Wydziału Spraw Obywatelskich objąć bardziej szczegółowym 

audytem ze względu na świadczenie usług za pomocą infrastruktury telekomunikacyjnej  

o charakterze krytycznym.  

 

1) Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o 
samorządzie gminnym (Dz. U. 2020, 
poz.713.) 

2) Regulamin Organizacyjny Urzędu 
Miejskiego w Namysłowie. 
Zarządzenie Nr 67/VIII/19 Burmistrza 
Namysłowa z dnia 12.02.2019 r.  
w sprawie nadania Regulaminu 
Organizacyjnego Urzędu Miejskiego  
w Namysłowie.  

3) Zarządzenie Nr 561/VI/14 Burmistrza 
Namysłowa z dnia 12 marca 2014 r.  
w sprawie ustalenia zasad 
bezpieczeństwa danych osobowych  
w Urzędzie Miejskim w Namysłowie. 

4) Zarządzenie Nr 81/VII/15 Burmistrza 
Namysłowa z dnia 14 kwietnia 2015 r. 
w sprawie wyznaczenia administratorów 
bezpieczeństwa informacji w Urzędzie 
Miejskim w Namysłowie. 
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IV. Koncepcja działania   
  

A. Tryb uruchamiania zasobów Wykonawcy 

  
W celu realizacji zadań I stopnia alarmowania przewiduje się wykonanie następujących 
przedsięwzięć: 

 
1. Przygotowanie do działania kadry kierowniczej urzędu będącej w gotowości do podejmowania 

działań w sytuacjach kryzysowych. 

2. Powiadomienie pracowników urzędu niezbędnych do wykonania zadania o byciu  
w gotowości do podjęcia wymaganych działań w godzinach pracy i po jej zakończeniu. 

3. Nawiązanie kontaktu z instytucjami współużytkującymi budynek i infrastrukturę 
teleinformatyczną urzędu – Powiatowy Inspektorat Weterynarii, Wojewódzki Inspektorat Ochrony 

Roślin oddz. w Namysłowie, Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego, Miejsko-Gminna Spółka 
Wodna, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Punkt informacyjny  
w Namysłowie, Punkt kasowy Banku Spółdzielczego w Namysłowie i poinformowanie ich  
o zaistniałej sytuacji, a także przekazanie podjętych decyzji oraz wymagań w zakresie ochrony. 

 

 

Burmistrz Namysłowa 

 

Sekretarz Gminy Namysłów 

 

Informatycy 

B. Organizacja kierowania/dowodzenia Wykonawcy 

1. Realizacją całości zadania kieruje Burmistrz, a w razie jego nieobecności Zastępca Burmistrza, 
w razie jego nieobecności Sekretarz Gminy lub osoba wyznaczona przez Burmistrza. 

2. Zwołanie posiedzenia Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.  
3. Zadania po godzinach pracy może wykonywać obsada Stałego Dyżuru oraz wyznaczony przez 

Burmistrza pracownik - informatycy. 
4. Miejscem pracy Stałego Dyżuru jest sekretariat Urzędu Miejskiego w Namysłowie. 
5. Decyzje i polecenia Burmistrza przekazywane są osobiście, telefonicznie oraz przez wręczenie 

dokumentów za potwierdzeniem odbioru. 
6. Urząd Miejski funkcjonuje i wykonuje zadania na zasadach określonych w Regulaminie 

Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Namysłowie. 

 
Burmistrz Namysłowa 

Zastępca Burmistrza Namysłowa 

Sekretarz Gminy Namysłów 

Informatycy 

Stały Dyżur 

Wyznaczony przez Burmistrza 

pracownik 
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C. Przedsięwzięcia reagowania Wykonawcy 

W ramach realizacji przedsięwzięć przewidzianych dla zadań wynikających  
z wprowadzania I stopnia alarmowania będą realizowane następujące przedsięwzięcia: 

1. Przekazywanie Naczelnikom Wydziałów informacji o zaistniałej sytuacji odbywać się będzie  
w formie dokumentu obiegowego – za potwierdzeniem odbioru przekazanej informacji. 

2. Informowanie członków zespołu kierującego wykonujących czynności wynikające z I stopnia 
zagrożenia – za pośrednictwem operatora sieci komórkowej lub osobiście. 

3. Kontrola osób wchodzących do urzędu – na podstawie imiennej ewidencji. 

4. Sprawdzenie zamknięcia nieużywanych pomieszczeń. 

5. Sprawdzenie sprawności środków łączności i instalacji alarmowej – poprzez nawiązanie łączności 
i próbne uruchomienie systemu. 

6. Kontrola miejsc pracy pracowników prowadzona przez bezpośrednich przełożonych. 

7. W przypadku zauważenia oznak nietypowej działalności osób postronnych należy powiadomić 
bezpośredniego przełożonego. 

8. Informacji o bieżącej sytuacji udziela Burmistrz, Zastępca Burmistrza lub Sekretarz Gminy. 

 
Burmistrz Namysłowa 

Zastępca Burmistrza Namysłowa 

Sekretarz Gminy Namysłów 

Naczelnicy Wydziałów 

Informatycy 

Wyznaczony przez Burmistrza 

pracownik, 

Gminny Zespół Zarządzania 

Kryzysowego 

D. Wsparcie bieżące Wykonawcy 

W związku z dużą skalą  zagrożenia przewyższająca własne możliwości przewiduje się 

występowanie do Wojewody i innych podmiotów o dodatkowe siły i środki.  

Występowanie o wsparcie do innych podmiotów odbywać się będzie drogą telefoniczną, 

elektroniczną i pisemnie.  

Burmistrz Namysłowa 

V. Potrzeby w przypadku przedłużających się działań 

W przypadku wyczerpania się zapasów materiałowych, niezbędnych do prowadzenia bieżącej działalności ustawowej przewiduje 
się złożenie wniosku do Wojewody Opolskiego lub innych podmiotów o dofinansowanie i zaopatrzenie w niezbędne siły, środki  
i sprzęt. 

VI.  Budżet zadania 

Finansowanie podjętych działań w celu wykonania przedsięwzięć wynikających z I stopnia zagrożenia odbywać się będzie ze 
środków budżetowych Gminy Namysłów. 
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Nr 2 

Rodzaj 
dokumentu 

MODUŁ 
ZADANIOWY 

Data 28.06.2016 

Treść 
zadania 

Przedsięwzięcia realizowane w ramach II stopnia alarmowego 
BRAVO 

Wykonawca 
zadania 

Burmistrz 
Namysłowa 

I. Cel zadania 

Celem zadania jest ochrona pracowników i infrastruktury Urzędu Miejskiego w Namysłowie w przypadku wystąpienia 

zdarzenia o charakterze terrorystycznym lub sabotażowym, którego rodzaj i zakres jest trudny do przewidzenia. 

II. Warunki operacyjne realizacji zadania  

Realizacja zadań w ramach II stopnia alarmowania może być utrudniona w wyniku wystąpienia ewentualnych utrudnień  
i zdarzeń: 

− bezpośredniego zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi oraz ich mienia, 

− braku zasilania w energię elektryczną, 

− braku zasilania w energię cieplną, 

− zakłóceń w dostawach wody, 

− utrudnienia w łączności wewnętrznej i zewnętrznej, 

− możliwości zakłóceń organizacyjnych w funkcjonowaniu urzędu, 

− absencja pracowników. 

− atmosfera niepokoju i niepewności oraz strach pracowników. 
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III. Przedsięwzięcia do wykonania w ramach zadania 

Przedsięwzięcia Podstawy (prawne) działań 

Wykonać wszystkie zadania wymienione dla pierwszego stopnia 
alarmowego i ponadto: 

1. Zadania na rzecz ochrony infrastruktury: 

a) ostrzec pracowników Urzędu i jednostek podległych o możliwych formach 

ataku, 

b) zapewnić dostępność w trybie alarmowym personelu wyznaczonego do 

wdrażania procedur działania na wypadek aktów terrorystycznych 

i sabotażowych, 

c) wzmocnić ochronę UM w Namysłowie oraz ważniejszych jednostek podległych 

oraz sprawdzić systemy ochrony obiektów ochranianych przez specjalistyczne 

uzbrojone formacje ochronne i wewnętrzne służby ochrony, 

d) wzmóc kontrole wszystkich przesyłek pocztowych kierowanych do urzędu, 

e) dokonać przeglądu stanu posiadanych zapasów materiałowych i sprzętu,  

f) poddać kontroli przy wejściu osoby wchodzące na teren obiektu oraz ich 

bagaże, paczki i inne pojemniki, 

g) zapewnić ochronę środków transportu służbowego poza terenem obiektu,  

wprowadzić kontrolę pojazdu przed wejściem do samochodu i jego 

uruchomieniem.  

1) ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminny (Dz. U. 2020 r., poz.713.) 

2) ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. 
o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. 2020, 
poz. 1856), 

3) Zarządzenia Nr 18 Prezesa Rady Ministrów 
z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie wykazu 
przedsięwzięć i procedur systemu 
zarządzania kryzysowego.  

4) Zarządzenie Nr 61 Wojewody Opolskiego z 
dnia 23 maja 2016 r. w sprawie określenia 
sposobu realizacji zadań po wprowadzeniu 
stopni alarmowych i stopni alarmowych 
dla zagrożeń w cyberprzestrzeni 
Rzeczypospolitej Polskiej na terenie 
województwa opolskiego 

5) Zarządzenie Nr 67/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z 
dnia 12.02.2019 r. w sprawie nadania Regulaminu 
Organizacyjnego Urzędu Miejskiego  
w Namysłowie.  

2. Zadania na rzecz ochrony ludności: 

a) wprowadzić nieregularne patrole do kontrolowania pojazdów, ludzi oraz 

budynków publicznych w rejonach zagrożonych, 

b) prowadzić akcję informacyjno-instruktażową dla społeczeństwa dotyczącą 

potencjalnego zagrożenia, jego skutków i sposobu postępowania. 
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IV. Koncepcja działania   

A. Tryb uruchamiania zasobów Wykonawcy 

W celu realizacji zadań II stopnia alarmowania przewiduje się wykonanie następujących przedsięwzięć: 

1. Przygotowanie do działania Kadry Kierowniczej Urzędu Miejskiego w Namysłowie będącej 
w gotowości do podejmowania działań w sytuacjach kryzysowych. 

Burmistrz Namysłowa 

2. Powiadomienie pracowników niezbędnych do wykonania zadania o byciu w gotowości do podjęcia 
wymaganych działań w godzinach pracy i po jej zakończeniu. 

Stały dyżur 

3. Osiągnięcie gotowości do działania kadry kierowniczej pod telefonem alarmowym UM 
w Namysłowie 
a. w godzinach pracy – 15’, 
b. po godzinach pracy – do 1 godz. 

Kadra Kierownicza  
UM w Namysłowie 

4. Zapewnienie dostępności sił i środków w ciągłej dyspozycji w miejscu pracy i użytkowania: 

 1 samochód z kierowcą – dowóz, 

 2 pracowników Wydziału Organizacyjnego – ochrona i sprawdzenie budynków, 

 1 pracownik Wydziału Organizacyjnego – obsługa telefonów, systemu alarmowania 
i teleinformatycznego, 

 2 osoby – zespół kadry kierowniczej będącej w gotowości do podejmowania działań 
w sytuacjach kryzysowych, 

Sekretarz Gminy 

5. Nawiązanie kontaktu z instytucjami współużytkującymi budynki i infrastrukturę: 
a. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin oddz. w Namysłowie, 
b. Powiatowy Inspektorat Weterynarii, 
c. Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, 
d. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, 
e. Punkt Kasowy Banku Spółdzielczego w Namysłowie, 

Sekretarz Gminy 

6. Przekazanie Burmistrzowi Namysłowa informacji o podjętych decyzjach oraz wykonaniu 
niezbędnych czynności w zakresie ochrony. 

Sekretarz Gminy 
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B. Organizacja kierowania/dowodzenia Wykonawcy 

1. Realizacją całości zadania kieruje Burmistrz Namysłowa, a w razie jego nieobecności 
Zastępca Burmistrza Namysłowa lub osoba wyznaczona przez Burmistrza Namysłowa. 

Burmistrz Namysłowa 

2. Zadania po godzinach pracy wykonuje obsada stałego dyżuru oraz wyznaczeni przez 
Burmistrza Namysłowa Naczelnicy wydziałów Urzędu Miejskiego w Namysłowie. 

3. Miejscem pracy kierującego oraz obsady Stałego Dyżuru jest sekretariat Urzędu Miejskiego 
w Namysłowie. 

4. Decyzje i polecenia Burmistrza Namysłowa przekazywane są osobiście, telefonicznie oraz 
przez wręczenie dokumentów za potwierdzeniem odbioru. 

5. Urząd Miejski w Namysłowie funkcjonuje i wykonuje statutowe zadania na zasadach 
określonych w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Namysłowie. 

C. Przedsięwzięcia reagowania Wykonawcy 

W ramach realizacji przedsięwzięć przewidzianych dla zadań wynikających z wprowadzenia  
I stopnia alarmowania będą realizowane następujące przedsięwzięcia: 

1. przekazywanie kierownikom komórek organizacyjnych informacji o zaistniałej sytuacji 
odbywać się będzie w formie dokumentu obiegowego – za potwierdzeniem odbioru 
przekazanej informacji. 

Sekretarz Gminy 

2. Informowanie członków zespołu kierującego wykonujących czynności wynikające  
z II stopnia zagrożenia – za pośrednictwem operatora sieci komórkowej lub osobiście, 

Obsługa sekretariatu 

3. Kontrola pojazdów wjeżdżających na teren wewnętrznego parkingu UM w Namysłowie, Komendant SM 

4. Kontrola osób wchodzących do obiektu – na podstawie imiennej ewidencji na portierni. Wg potrzeb 

5. Ograniczenie ruchu osobowego w obiekcie /poprzez kontakt interesanta bezpośrednio 
z pracownikiem załatwiającym sprawę/. 

Naczelnicy wydziałów 

6. Sprawdzenie zamknięcia nieużywanych pomieszczeń – na podstawie wykazu. 

Sekretarz Gminy 
7. Sprawdzenie sprawności środków łączności i instalacji alarmowej – poprzez nawiązanie 

łączności i próbne uruchomienie systemu. 

8. Sprawdzenie dróg ewakuacji – przez bezpośrednia obserwację. 
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C. Przedsięwzięcia reagowania Wykonawcy 

9. Kontrola miejsc pracy pracowników – prowadzona przez bezpośrednich przełożonych  
i meldowana do zespołu pełniącego dyżur pod telefonem alarmowym codziennie o godz. 
15.00. 

Naczelnicy wydziałów 

10. W przypadku zauważenia oznak nietypowej działalności osób postronnych poinformować: 

- bezpośredniego przełożonego, 
Pracownicy urzędu 

11. Wszystkie zdarzenia odnotowywane w dzienniku działania dyżuru. Służba dyżurna 

12. Informacji o sytuacji udziela wyłącznie Burmistrza Namysłowa lub osoba przez niego 
wyznaczona. 

Burmistrz Namysłowa 

D. Wsparcie bieżące Wykonawcy 

▪ Przewiduje się występowanie do innych podmiotów o dodatkowe siły i środki wyłącznie 
w przypadku wystąpienia pożarów, zatruć, konieczności ewakuacji pracowników przewyższających 
własne możliwości w związku z dużą skalą zagrożenia. 

Burmistrz Namysłowa 
▪ Nie dokonano wcześniejszych uzgodnień do udzielania wsparcia z innymi podmiotami. 

Występowanie o wsparcie dokonywane będą na zasadach określonych w regulaminie  
UM w Namysłowie 

V. Potrzeby w przypadku przedłużających się działań 

W przypadku wyczerpania się zapasów materiałowych, niezbędnych do prowadzenia bieżącej działalności ustawowej przewiduje 
się: 
1. Wyczerpanie zapasów materiałowych (łączność, woda, transport, leki, finanse) – złożenie do Wojewody Opolskiego 

wniosków o dofinansowanie i zaopatrzenie w niezbędne siły, środki i sprzęt.- opis trybu pozyskiwania oczekiwanego 
wsparcia w przypadku wyczerpania zasobów własnych i skierowanych w ramach wsparcia bieżącego lub przedłużających 
się działań, wraz z rodzajem niezbędnych dodatkowych środków i usług. 

VI. Budżet zadania 

Finansowanie podjętych działań w celu wykonania przedsięwzięć wynikających z II stopnia zagrożenia odbywać się będzie  
z bieżących środków. 
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Nr 2 CRP 

Rodzaj 
dokumentu 

MODUŁ ZADANIOWY Data 30.06.2017 

Treść 
zadania 

 
Przedsięwzięcia realizowane w ramach II stopnia alarmowego 

BRAVO-CRP 
(w przypadku zagrożeń w cyberprzestrzeni) 

 

Wykonawca 
zadania 

Burmistrz 
Namysłowa 

I. Cel zadania 

 Celem zadania jest ochrona infrastruktury teleinformatycznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie w przypadku wystąpienia 

zdarzenia o charakterze terrorystycznym lub sabotażowym, którego rodzaj i zakres jest trudny do przewidzenia. Efektem 

realizacji zadań jest ostrzeżenie pracowników, zapewnienie alarmowej dostępności zespołów i osób, wzmożenie kontroli. 

Rezultatem działań ma być odpowiednie przygotowanie pracowników urzędu, wyznaczenie Zespołu do wykonywania 

czynności po wprowadzeniu II stopnia alarmowego BRAVO-CRP i utrzymywanie tego stanu na czas nieograniczony.  

II. Warunki operacyjne realizacji zadania  

Realizacja zadań w ramach II stopnia alarmowania może być utrudniona w wyniku wystąpienia ewentualnych utrudnień i 
zdarzeń: 
o bezpośredniego zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi oraz ich mienia, 

o braku zasilania w energię elektryczną, 

o utrudnienia w łączności wewnętrznej i zewnętrznej, 

o możliwość wystąpienia zakłóceń w funkcjonowaniu urzędu, 

o absencja pracowników, 

o atmosfera niepokoju i niepewności oraz strach pracowników. 
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III. Przedsięwzięcia do wykonania w ramach zadania 
 

Przedsięwzięcia Podstawy (prawne) działań 

1. Po wprowadzeniu II stopnia alarmowego BRAVO-CRP należy wykonać wszystkie 
zadania przewidziane dla  I stopnia ALFA-CRP. 
 

⎯ Wykonanie oraz monitorowanie zadań przewidzianych do zrealizowania podczas  
I stopnia alarmowego ALFA-CRP. 

⎯ Zapewnienie gotowości do podejmowania działań przez Informatyków Urzędu 
Miejskiego w Namysłowie. 

⎯ Wprowadzenie dyżurów informatyków Urzędu Miejskiego w Namysłowie. 

⎯ Bieżące monitorowanie zapisów (logów) z: serwerów znajdujących się w urzędzie, 
zapory sprzętowej typu firewall oprogramowania zabezpieczającego serwery i stacje 
robocze, stacji roboczych pracowników. 

⎯ Bieżące monitorowanie wszelkich systemów, w których występuje komunikacja 
elektroniczna za pomocą sieci intranetowej i internetowej (poczta e-mail, strona 
WWW, BIP). 

1) Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o 
samorządzie gminnym (Dz. U. 2018 r., 
poz.994.) 

2) Regulamin Organizacyjny Urzędu 
Miejskiego w Namysłowie. 
Zarządzenie Nr 44/VII/15 Burmistrza 
Namysłowa z dnia 20.02.2015 r.  
w sprawie nadania Regulaminu 
Organizacyjnego Urzędu Miejskiego  
w Namysłowie. Zmienione 
zarządzeniem: 
Nr 111/VII/15 Burmistrza Namysłowa z 
dnia 29.05.2015 r.  
Nr 133/VII/15 Burmistrza Namysłowa z 
dnia 8.07.2015 r. 
Nr 173/VII/15 Burmistrza Namysłowa z 
dnia 16.09.2015 r. 
Nr 242/VII/16 Burmistrza Namysłowa z 
dnia 17.03.2016 r. 
Nr 327/VII/16 Burmistrza Namysłowa z 
dnia 23.08.2016 r, 

3) Zarządzenie Nr 561/VI/14 Burmistrza 
Namysłowa z dnia 12 marca 2014 r.  
w sprawie ustalenia zasad 
bezpieczeństwa danych osobowych  
w Urzędzie Miejskim w Namysłowie. 

4) Zarządzenie Nr 81/VII/15 Burmistrza 
Namysłowa z dnia 14 kwietnia 2015 r. 
w sprawie wyznaczenia administratorów 
bezpieczeństwa informacji w Urzędzie 
Miejskim w Namysłowie.administratorów 
bezpieczeństwa informacji w Urzędzie 
Miejskim w Namysłowie. 
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IV. Koncepcja działania   
  

A. Tryb uruchamiania zasobów Wykonawcy 

W celu realizacji zadań II stopnia alarmowania przewiduje się wykonanie następujących 
przedsięwzięć: 

1. Przygotowanie do działania kadry kierowniczej urzędu będącej w gotowości do 

podejmowania działań w sytuacjach kryzysowych. 

2. Powiadomienie pracowników urzędu niezbędnych do wykonania zadania o byciu  

w gotowości do podjęcia wymaganych działań w godzinach pracy i po jej zakończeniu. 

3. Utrzymywanie bieżącego kontaktu z instytucjami współużytkującymi budynek i infrastrukturę 

teleinformatyczną urzędu – Powiatowy Inspektorat Weterynarii, Wojewódzki Inspektorat 

Ochrony Roślin oddz. w Namysłowie, Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego, Miejsko-

Gminna Spółka Wodna, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Punkt informacyjny  

w Namysłowie, Punkt kasowy Banku Spółdzielczego w Namysłowie – przekazywanie 

podjętych decyzji oraz wymagań. 

 
Burmistrz Namysłowa 
Zastępca Burmistrza 
Namysłowa  
Sekretarz Gminy Namysłów 
Informatycy 
Gminny Zespół Zarządzania 
Kryzysowego 
 

B. Organizacja kierowania/dowodzenia Wykonawcy 

1. Realizacją całości zadania kieruje Burmistrz, a w razie jego nieobecności Zastępca 
Burmistrza, w razie jego nieobecności Gminy lub osoba wyznaczona przez Burmistrza. 

2. Zwołanie posiedzenia Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego 

3. Zadania po godzinach pracy może wykonywać obsada Stałego Dyżuru oraz wyznaczony 
przez Burmistrza pracownik - informatycy. 

4. Miejscem pracy Stałego Dyżuru jest sekretariat Urzędu Miejskiego w Namysłowie, 

5. Decyzje i polecenia Burmistrza przekazywane są osobiście, telefonicznie oraz przez 
wręczenie dokumentów za potwierdzeniem odbioru. 

6. Urząd Miejski funkcjonuje i wykonuje zadania na zasadach określonych w Regulaminie 
Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Namysłowie. 

 
Burmistrz Namysłowa 
Zastępca Burmistrza 
Namysłowa 
Sekretarz Gminy Namysłów 
Informatycy 
Stały Dyżur 
Wyznaczony przez Burmistrza 
pracownik 
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C. Przedsięwzięcia reagowania Wykonawcy 

W ramach realizacji przedsięwzięć przewidzianych dla zadań wynikających z wprowadzaniem  
II stopnia alarmowania będą realizowane następujące przedsięwzięcia: 

1. Przekazywanie Naczelnikom Wydziałów informacji o zaistniałej sytuacji odbywać się będzie  
w formie dokumentu obiegowego – za potwierdzeniem odbioru przekazanej informacji. 

2. Informowanie członków zespołu kierującego wykonujących czynności wynikające z II stopnia 
zagrożenia – za pośrednictwem  operatora sieci komórkowej lub osobiście. 

3. Kontrola osób wchodzących do Urzędu Miejskiego – na podstawie imiennej ewidencji. 
4. Ograniczenie ruchu osobowego w budynkach urzędu – poprzez kontakt interesanta bezpośrednio  

z pracownikiem załatwiającym sprawę. 
5. Sprawdzenie zamknięcia nieużywanych pomieszczeń. 
6. Sprawdzenie sprawności środków łączności i instalacji alarmowej – poprzez nawiązanie łącznościi 

próbne uruchomienie systemu. 
7. Kontrola miejsc pracy pracowników prowadzona przez bezpośrednich przełożonych. 
8. Sprawdzenie stanu posiadanych zapasów materiałowych i sprzętu. 
9. W przypadku zauważenia oznak nietypowej działalności osób postronnych należy powiadomić 

bezpośredniego przełożonego. 

10. Informacji o bieżącej sytuacji udziela Burmistrz, Zastępca Burmistrza lub Sekretarz Gminy. 

 
Burmistrz Namysłowa 
Zastępcy Burmistrza Namysłowa 
Sekretarz Gminy Namysłów 
Naczelnicy Wydziałów 
Informatycy 
Wyznaczony przez Burmistrza 
pracownicy 
Gminny Zespół Zarządzania 
Kryzysowego 

 

D. Wsparcie bieżące Wykonawcy 

W związku z dużą skalą zagrożenia przewyższająca własne możliwości przewiduje się występowanie do 
Wojewody i innych podmiotów o dodatkowe siły i środki.  
Występowanie o wsparcie do innych podmiotów odbywać się będzie drogą telefoniczną, elektroniczną i pisemnie.  

Burmistrz Namysłowa 

V. Potrzeby w przypadku przedłużających się działań 

W przypadku wyczerpania się zapasów materiałowych, niezbędnych do prowadzenia bieżącej działalności ustawowej przewiduje się ich 
uzupełnienie na podstawie obowiązujących przepisów. 

VI. Budżet zadania 

Finansowanie podjętych działań w celu wykonania przedsięwzięć wynikających z II stopnia zagrożenia odbywać się będzie ze środków 
budżetowych Gminy Namysłów. 
W przypadku przekroczenia przyznanych limitów finansowych przewiduje się wystąpienie do Wojewody Opolskiego o przyznanie dotacji 
celowych. 
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Nr 3 

Rodzaj 
dokumentu 

MODUŁ 
ZADANIOWY 

Data 28.06.2016 

Treść 
zadania 

Przedsięwzięcia realizowane w ramach III stopnia alarmowego 
CHARLIE 

Wykonawca 
zadania 

Burmistrz 
Namysłowa 

I. Cel zadania 

Celem zadania jest ochrona pracowników i infrastruktury Urzędu Miejskiego w Namysłowie w przypadku wystąpienia zdarzenia o 

charakterze terrorystycznym lub sabotażowym, którego rodzaj i zakres jest trudny do przewidzenia. 

II. Warunki operacyjne realizacji zadania  

Realizacja zadań w ramach III stopnia alarmowania może być utrudniona w wyniku wystąpienia ewentualnych utrudnień i zdarzeń: 

− bezpośredniego zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi oraz ich mienia, 

− braku zasilania w energię elektryczną, 

− braku zasilania w energię cieplną, 

− zakłóceń w dostawach wody, 

− utrudnienia w łączności wewnętrznej i zewnętrznej, 

− możliwości zakłóceń organizacyjnych w funkcjonowaniu urzędu, 

− absencja pracowników. 

− atmosfera niepokoju i niepewności oraz strach pracowników. 

III. Przedsięwzięcia do wykonania w ramach zadania 

Przedsięwzięcia Podstawy (prawne) działań 

Po wprowadzeniu trzeciego stopnia alarmowego należy wykonać wszystkie zadania 

wymienione dla pierwszego i drugiego stopnia alarmowego i ponadto 

1. Zadania na rzecz ochrony infrastruktury: 

a) wprowadzić dyżury dla osób funkcyjnych odpowiedzialnych za wprowadzanie procedur 

działania na wypadek aktów terroru lub sabotażu, 

b) ograniczyć do minimum liczbę miejsc ogólnodostępnych w obiekcie/rejonie obiektu, 

c) w uzasadnionych wypadkach wprowadzić ścisłą kontrolę osób i pojazdów przy wejściu/wjeździe 

➢ ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminny (Dz. U. 2020 r., poz.713.) 

➢ ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. 2020, poz. 1856), 

 Zarządzenia Nr 18 Prezesa Rady Ministrów 
z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie wykazu 
przedsięwzięć i procedur systemu 
zarządzania kryzysowego.  
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Przedsięwzięcia Podstawy (prawne) działań 

na teren obiektów, 

d) wzmocnić służbę ochronną oraz częstotliwość patrolowania obiektów, 

e) wprowadzić całodobowy nadzór miejsc podlegających ochronie, 

f) wdrożyć dodatkowe procedury ochrony i osłony personelu i obiektów, 

 Zarządzenie Nr 61 Wojewody Opolskiego z dnia 
23 maja 2016 r. w sprawie określenia sposobu 
realizacji zadań po wprowadzeniu stopni 
alarmowych  
i stopni alarmowych dla zagrożeń  
w cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej 
na terenie województwa opolskiego 

 Zarządzenie Nr 67/VIII/19 Burmistrza 

Namysłowa z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie 
nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu 

Miejskiego w Namysłowie 

2. Zadania na rzecz ochrony ludności: 

a) wzmocnić ochronę organizowanych imprez masowych lub odwołać organizację imprez, jeżeli 

nie ma możliwości wzmocnienia ochrony lub wzmocnienie nie gwarantuje zapobieżenia aktowi 

terrorystycznemu, 

b) dokonać przeglądu dostępnej bazy i środków medycznych pod kątem możliwości wykorzystania 

w przypadku ataku terrorystycznego lub sabotażowego, 

c) zaktualizować bazę danych o alternatywnych możliwościach zaopatrzenia w wodę, 

d) zaktualizować dane o obiektach przeznaczonych dla potrzeb tymczasowego pobytu ludności, 

IV. Koncepcja działania   

A. Tryb uruchamiania zasobów Wykonawcy 

W celu realizacji zadań III stopnia alarmowania przewiduje się wykonanie następujących przedsięwzięć: 

1. Przygotowanie do działania Kadry Kierowniczej Urzędu Miejskiego w Namysłowie będącej 
w gotowości do podejmowania działań w sytuacjach kryzysowych. 

Burmistrz Namysłowa 

2. Powiadomienie pracowników niezbędnych do wykonania zadania o byciu w gotowości do podjęcia 
wymaganych działań w godzinach pracy i po jej zakończeniu. 

Stały dyżur 

3. Osiągnięcie gotowości do działania kadry kierowniczej pod telefonem alarmowym UM 
w Namysłowie 
a. w godzinach pracy – 15’, 
b. po godzinach pracy – do 1 godz. 

Kadra Kierownicza  
UM w Namysłowie 
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4. Zapewnienie dostępności sił i środków w ciągłej dyspozycji w miejscu pracy i użytkowania: 

 1 samochód z kierowcą – dowóz, 

 2 pracowników Wydziału Organizacyjnego – ochrona i sprawdzenie budynków, 

 1 pracownik Wydziału Organizacyjnego – obsługa telefonów, systemu alarmowania 
i teleinformatycznego, 

 2 osoby – zespół kadry kierowniczej będącej w gotowości do podejmowania działań 
w sytuacjach kryzysowych, 

Sekretarz Gminy 

5. Nawiązanie kontaktu z instytucjami współużytkującymi budynki i infrastrukturę: 

a. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin oddz. w Namysłowie, 

b. Powiatowy Inspektorat Weterynarii, 

c. Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, 

d. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, 

e. Punkt Kasowy Banku Spółdzielczego w Namysłowie, 

Sekretarz Gminy 

6. Przekazanie Burmistrzowi Namysłowa informacji o podjętych decyzjach oraz wykonaniu 
niezbędnych czynności w zakresie ochrony. 

Sekretarz Gminy 

B. Organizacja kierowania/dowodzenia Wykonawcy 

1. Realizacją całości zadania kieruje Burmistrz Namysłowa, a w razie jego nieobecności Zastępca 

Burmistrza Namysłowa lub osoba wyznaczona przez Burmistrza Namysłowa. 
Burmistrz Namysłowa 

2. Zadania po godzinach pracy wykonuje obsada stałego dyżuru oraz wyznaczeni przez Burmistrza 

Namysłowa Naczelnicy wydziałów Urzędu Miejskiego w Namysłowie. 

3. Miejscem pracy kierującego oraz obsady Stałego Dyżuru jest sekretariat Urzędu Miejskiego 

w Namysłowie. 

Burmistrz Namysłowa 
4. Decyzje i polecenia Burmistrza Namysłowa przekazywane są osobiście, telefonicznie oraz przez 

wręczenie dokumentów za potwierdzeniem odbioru. 

5. Urząd Miejski w Namysłowie funkcjonuje i wykonuje statutowe zadania na zasadach określonych 

w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Namysłowie. 

C. Przedsięwzięcia reagowania Wykonawcy 
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W ramach realizacji przedsięwzięć przewidzianych dla zadań wynikających z wprowadzenia  

I stopnia alarmowania będą realizowane następujące przedsięwzięcia: 

1. przekazywanie kierownikom komórek organizacyjnych informacji o zaistniałej sytuacji odbywać się 
będzie w formie dokumentu obiegowego – za potwierdzeniem odbioru przekazanej informacji. 

Sekretarz Gminy 

2. Informowanie członków zespołu kierującego wykonujących czynności wynikające z I stopnia 

zagrożenia – za pośrednictwem operatora sieci komórkowej lub osobiście, 
Obsługa sekretariatu 

3. Kontrola pojazdów wjeżdżających na teren wewnętrznego parkingu UM w Namysłowie, Komendant SM 

4. Kontrola osób wchodzących do obiektu – na podstawie imiennej ewidencji na portierni. Wg potrzeb 

5. Ograniczenie ruchu osobowego w obiekcie /poprzez kontakt interesanta bezpośrednio 

z pracownikiem załatwiającym sprawę/. 
Naczelnicy wydziałów 

6. Sprawdzenie zamknięcia nieużywanych pomieszczeń – na podstawie wykazu. 

Sekretarz Gminy 
7. Sprawdzenie sprawności środków łączności i instalacji alarmowej – poprzez nawiązanie łączności 

i próbne uruchomienie systemu. 

8. Sprawdzenie dróg ewakuacji – przez bezpośrednia obserwację. 

C. Przedsięwzięcia reagowania Wykonawcy 

9. Kontrola miejsc pracy pracowników – prowadzona przez bezpośrednich przełożonych  
i meldowana do zespołu pełniącego dyżur pod telefonem alarmowym codziennie o godz. 15.00. 

Naczelnicy wydziałów 

10. W przypadku zauważenia oznak nietypowej działalności osób postronnych poinformować: 

- bezpośredniego przełożonego, 
Pracownicy urzędu 

11. Wszystkie zdarzenia odnotowywane w dzienniku działania dyżuru. Służba dyżurna 

12. Informacji o sytuacji udziela wyłącznie Burmistrza Namysłowa lub osoba przez niego wyznaczona. Burmistrz Namysłowa 

D. Wsparcie bieżące Wykonawcy 

▪ Przewiduje się występowanie do innych podmiotów o dodatkowe siły i środki wyłącznie w przypadku 
wystąpienia pożarów, zatruć, konieczności ewakuacji pracowników przewyższających własne 
możliwości w związku z dużą skalą zagrożenia. 

Burmistrz Namysłowa 
▪ Nie dokonano wcześniejszych uzgodnień do udzielania wsparcia z innymi podmiotami. 

Występowanie o wsparcie dokonywane będą na zasadach określonych w regulaminie UM 
w Namysłowie 
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V. Potrzeby w przypadku przedłużających się działań 

W przypadku wyczerpania się zapasów materiałowych, niezbędnych do prowadzenia bieżącej działalności ustawowej przewiduje się: 
1. Wyczerpanie zapasów materiałowych (łączność, woda, transport, leki, finanse) – złożenie do Wojewody Opolskiego wniosków o 

dofinansowanie i zaopatrzenie w niezbędne siły, środki i sprzęt.- opis trybu pozyskiwania oczekiwanego wsparcia w przypadku 
wyczerpania zasobów własnych i skierowanych w ramach wsparcia bieżącego lub przedłużających się działań, wraz z rodzajem 
niezbędnych dodatkowych środków i usług. 

VI. Budżet zadania 
Finansowanie podjętych działań w celu wykonania przedsięwzięć wynikających z III stopnia zagrożenia odbywać się będzie  
z bieżących środków. 
 

Nr 3 CRP 

Rodzaj 
dokumentu 

MODUŁ  ZADANIOWY Data 30.06.2017 

Treść 
zadania 

 
Przedsięwzięcia realizowane w ramach III stopnia alarmowego  

CHARLIE-CRP ( w przypadku zagrożeń w cyberprzestrzeni) 
 

Wykonawca 
zadania 

Burmistrz 
Namysłowa 

 

I. Cel zadania 

 Celem zadania jest ochrona infrastruktury teleinformatycznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie w przypadku wystąpienia 

zdarzenia o charakterze terrorystycznym lub sabotażowym, którego rodzaj i zakres jest trudny do przewidzenia. Efektem 

realizacji zadań jest wprowadzenie całodobowych dyżurów dla wyznaczonych zespołów i osób, wzmocnienie ochrony osób  

i obiektów, ograniczenie dostępu do obiektów dla niezakłóconego wykonywania zadań w zakresie teleinformatyki. 

II. Warunki operacyjne realizacji zadania  

Realizacja zadań w ramach III stopnia alarmowania może być utrudniona w wyniku wystąpienia ewentualnych utrudnień  

i zdarzeń: 

⎯ braku zasilania w energię elektryczną, 

⎯ utrudnienia w łączności wewnętrznej i zewnętrznej, 

⎯ możliwość wystąpienia zakłóceń w funkcjonowaniu urzędu, 

⎯ absencja pracowników. 



 

Gminny Plan Zarządzania Kryzysowego 

Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Namysłowie  345 

 

III. Przedsięwzięcia do wykonania w ramach zadania 
 

Przedsięwzięcia Podstawy (prawne) działań 

1. Po wprowadzeniu III stopnia alarmowego CHARLIE-CRP należy wykonać 
wszystkie zadania wymienione dla I i II stopnia alarmowego. 

o Monitorowanie zadań zrealizowanych podczas I stopnia alarmowego ALFA-CRP oraz 
II stopnia alarmowego BRAVO- CRP. 

o Przegląd zapasowych serwerów urzędu w razie konieczności przeniesienia na nie 
głównych zasobów. 

o Bieżące monitorowanie stanu i funkcjonowania urządzeń wchodzących w skład 
infrastruktury teleinformatycznej urzędu (routery, przełączniki, zapory sprzętowe itp.). 

o Przygotowanie serwerów urzędu do ich bezpiecznego zamknięcia (wyłączenia) w 
razie wystąpienia ataku. 

o Przygotować się do uruchomienia planów umożliwiających zachowanie ciągłości 
działania po wystąpieniu potencjalnego ataku. 

 
 
 

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o 
samorządzie gminnym (Dz. U. 2020 r., 
poz.713.) 

2. Zarządzenie Nr 67/VIII/19 Burmistrza 
Namysłowa z dnia 12.02.2019 r.  
w sprawie nadania Regulaminu 
Organizacyjnego Urzędu Miejskiego  
w Namysłowie. Zarządzenie Nr 
561/VI/14 Burmistrza Namysłowa z dnia 
12 marca 2014 r. w sprawie ustalenia 
zasad bezpieczeństwa danych 
osobowych w Urzędzie Miejskim w 
Namysłowie. 

3. Zarządzenie Nr 81/VII/15 Burmistrza 
Namysłowa z dnia 14 kwietnia 2015 r. 
w sprawie wyznaczenia administratorów 
bezpieczeństwa informacji w Urzędzie 
Miejskim w Namysłowie.administratorów 
bezpieczeństwa informacji w Urzędzie 
Miejskim w Namysłowie. 
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IV. Koncepcja działania   
  

A. Tryb uruchamiania zasobów Wykonawcy 

W celu realizacji zadań III stopnia alarmowania przewiduje się wykonanie następujących 
przedsięwzięć: 

1. Wprowadzenie całodobowych dyżurów osób funkcyjnych.  

2. Ograniczenie dostępu do serwerowni. 

3. Ciągła dyspozycja w miejscu pracy informatyków w celu obsługi telefonów, systemu 

alarmowego i teleinformatycznego. 

4. Stałe utrzymywanie kontaktu z instytucjami współużytkującymi budynek i infrastrukturę 

teleinformatyczną urzędu – Powiatowy Inspektorat Weterynarii, Wojewódzki Inspektorat 

Ochrony Roślin oddz. w Namysłowie, Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego, Miejsko-

Gminna Spółka Wodna, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Punkt informacyjny w 

Namysłowie, Punkt kasowy Banku Spółdzielczego w Namysłowie – przekazywanie podjętych 

decyzji oraz wymagań. 

 
Burmistrz Namysłowa 
Zastępcy Burmistrza 
Namysłowa  
Sekretarz Gminy Namysłów 
Informatycy 
Gminny Zespół Zarządzania 
Kryzysowego 

B. Organizacja kierowania/dowodzenia Wykonawcy 

1. Realizacją całości zadania kieruje Burmistrz, a w razie jego nieobecności Zastępca 

Burmistrza, w razie jego nieobecności Sekretarz Gminy lub osoba wyznaczona przez 

Burmistrza. 

2. Zadania po godzinach pracy może wykonywać obsada Stałego Dyżuru oraz wyznaczony 

przez Burmistrza pracownik - informatycy. 

3. Miejscem pracy Stałego Dyżuru jest secretariat Urzędu Miejskiego w Namysłowie. 

4. Decyzje i polecenia Burmistrza przekazywane są osobiście, telefonicznie oraz przez 

wręczenie dokumentów za potwierdzeniem odbioru. 

5. Urząd Miejski funkcjonuje i wykonuje zadania na zasadach określonych w Regulaminie 

Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Namysłowie. 

 
Burmistrz Namysłowa 
Zastępcy Burmistrza 
Namysłowa 
Sekretarz Gminy Namysłów 
Stały Dyżur 
Wyznaczony przez Burmistrza 
pracownik 
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C. Przedsięwzięcia reagowania Wykonawcy 

W ramach realizacji przedsięwzięć przewidzianych dla zadań wynikających  
z wprowadzaniem III stopnia alarmowania będą realizowane następujące przedsięwzięcia: 

1. Przekazywanie Naczelnikom Wydziałów informacji o zaistniałej sytuacji odbywać się będzie  
w formie dokumentu obiegowego – za potwierdzeniem odbioru przekazanej informacji. 

2. Informowanie członków zespołu kierującego wykonujących czynności wynikające z III stopnia 
zagrożenia – za pośrednictwem  operatora sieci komórkowej lub osobiście. 

3. Kontrola osób wchodzących do urzędu – na podstawie imiennej ewidencji. 
4. Ograniczenie ruchu osobowego w budynkach urzędu – poprzez kontakt interesanta bezpośrednio 

z pracownikiem załatwiającym sprawę. 
5. Sprawdzenie zamknięcia nieużywanych pomieszczeń. 
6. Sprawdzenie sprawności środków łączności i instalacji alarmowej – poprzez nawiązanie łączności  

i próbne uruchomienie systemu. 
7. Kontrola miejsc pracy pracowników prowadzona przez bezpośrednich przełożonych. 
8. W przypadku zauważenia oznak nietypowej działalności osób postronnych należy powiadomić 

bezpośredniego przełożonego. 

9. Informacji o bieżącej sytuacji udziela Burmistrz, Zastępca Burmistrza lub Sekretarz Gminy. 

 
Burmistrz Namysłowa 
Zastępca Burmistrza 
Namysłowa 
Sekretarz Gminy Namysłów 
Naczelnicy Wydziałów 
Informatycy 
Wyznaczony przez Burmistrza 
pracownicy 
Gminny Zespół Zarządzania 
Kryzysowego 

D. Wsparcie bieżące Wykonawcy 

W związku z dużą skalą  zagrożenia przewyższająca własne możliwości przewiduje się występowanie 
do Wojewody i innych podmiotów o dodatkowe siły i środki.  
Występowanie o wsparcie do innych podmiotów odbywać się będzie drogą telefoniczną, elektroniczną  
i pisemnie.  

Burmistrz Namysłowa  

V. Potrzeby w przypadku przedłużających się działań 

W przypadku wyczerpania się zapasów materiałowych, niezbędnych do prowadzenia bieżącej działalności ustawowej przewiduje się ich 
uzupełnienie na podstawie obowiązujących przepisów. 

VI. Budżet zadania 

Finansowanie podjętych działań w celu wykonania przedsięwzięć wynikających z III stopnia zagrożenia odbywać się będzie ze środków 
budżetowych Gminy Namysłów. 
W przypadku przekroczenia przyznanych limitów finansowych przewiduje się wystąpienie do Wojewody Opolskiego o przyznanie dotacji 
celowych. 
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Nr 4 

Rodzaj 
dokumentu 

MODUŁ 
ZADANIOWY 

Data 28.06.2016 

Treść 
zadania 

Przedsięwzięcia realizowane w ramach IV stopnia 
alarmowego 

DELTA 

Wykonawca 
zadania 

Burmistrz 
Namysłowa 

I. Cel zadania 

Celem zadania jest ochrona pracowników i infrastruktury Urzędu Miejskiego w Namysłowie w przypadku wystąpienia 
zdarzenia o charakterze terrorystycznym lub sabotażowym, którego rodzaj i zakres jest trudny do przewidzenia. 

II. Warunki operacyjne realizacji zadania  

Realizacja zadań w ramach IV stopnia alarmowania może być utrudniona w wyniku wystąpienia ewentualnych utrudnień  
i zdarzeń: 

− bezpośredniego zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi oraz ich mienia, 

− braku zasilania w energię elektryczną, 

− braku zasilania w energię cieplną, 

− zakłóceń w dostawach wody, 

− utrudnienia w łączności wewnętrznej i zewnętrznej, 

− możliwości zakłóceń organizacyjnych w funkcjonowaniu urzędu, 

− absencja pracowników. 

− atmosfera niepokoju i niepewności oraz strach pracowników. 
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III. Przedsięwzięcia do wykonania w ramach zadania 

Przedsięwzięcia Podstawy (prawne) działań 

Po wprowadzeniu czwartego stopnia alarmowego należy wykonać wszystkie 

zadania wymienione dla pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia alarmowego 

i ponadto 

1. Zadania na rzecz ochrony infrastruktury: 

a) zabezpieczyć ciągłość pracy Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, 

b) przeprowadzić identyfikację wszystkich pojazdów już znajdujących się 

w rejonie obiektu, 

c) kontrolować wszystkie pojazdy wjeżdżające na teren wewnętrznego parkingu 

UM w Namysłowie, 

d) wprowadzić pełną kontrolę dostępu do obiektu, 

e) kontrolować wszystkie wnoszone na teren obiektu walizki, torebki i paczki, 

f) przeprowadzać patrole na zewnątrz budynku i na parkingach, 

w bezpośredniej bliskości  

g) ograniczyć liczbę podróży służbowych i wizyt osób nie zatrudnionych  

w obiekcie, 

➢ ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminny (Dz. U. 2020 r., poz.713.) 

➢ ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. 
o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. 2020, 
poz. 1856), 

 Zarządzenia Nr 18 Prezesa Rady Ministrów 
z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie wykazu 
przedsięwzięć i procedur systemu 
zarządzania kryzysowego.  

 Zarządzenie Nr 61 Wojewody Opolskiego z 
dnia 23 maja 2016 r. w sprawie określenia 
sposobu realizacji zadań po wprowadzeniu 
stopni alarmowych i stopni alarmowych 
dla zagrożeń w cyberprzestrzeni 
Rzeczypospolitej Polskiej na terenie 
województwa opolskiego 

 Zarządzenie Nr 67/VIII/19 Burmistrza 
Namysłowa z dnia 12 lutego 2019  r. 

w sprawie nadania Regulaminu 
Organizacyjnego Urzędu Miejskiego 

w Namysłowie 

2. Zadania na rzecz ochrony ludności: 

a) rozważyć i zdecydować o wprowadzeniu ograniczeń komunikacyjnych 

w rejonach zagrożonych,  

b) wprowadzić zakaz przeprowadzania imprez masowych, 

c) zapewnić zaplecze logistyczne oraz medyczno-sanitarne, odpowiednio do 

możliwego zagrożenia. 
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IV. Koncepcja działania   

A. Tryb uruchamiania zasobów Wykonawcy 

W celu realizacji zadań I stopnia alarmowania przewiduje się wykonanie następujących przedsięwzięć: 

1. Przygotowanie do działania Kadry Kierowniczej Urzędu Miejskiego w Namysłowie będącej 

w gotowości do podejmowania działań w sytuacjach kryzysowych. 

Burmistrz Namysłowa 

2. Powiadomienie pracowników niezbędnych do wykonania zadania o byciu w gotowości do 

podjęcia wymaganych działań w godzinach pracy i po jej zakończeniu. 
Stały dyżur 

3. Osiągnięcie gotowości do działania kadry kierowniczej pod telefonem alarmowym UM 

w Namysłowie: 

a. w godzinach pracy – 15’, 

b. po godzinach pracy – do 1 godz. 

Kadra Kierownicza  
UM w Namysłowie 

4. Zapewnienie dostępności sił i środków w ciągłej dyspozycji w miejscu pracy i użytkowania: 

 1 samochód z kierowcą – dowóz, 

 2 pracowników Wydziału Organizacyjnego – ochrona i sprawdzenie budynków, 

 1 pracownik Wydziału Organizacyjnego – obsługa telefonów, systemu alarmowania 

i teleinformatycznego, 

 2 osoby – zespół kadry kierowniczej będącej w gotowości do podejmowania działań 

w sytuacjach kryzysowych. 

Sekretarz Gminy 

5. Nawiązanie kontaktu z instytucjami współużytkującymi budynki i infrastrukturę: 

a. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin oddz. w Namysłowie, 

b. Powiatowy Inspektorat Weterynarii, 

c. Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, 

d. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, 

e. Punkt Kasowy Banku Spółdzielczego w Namysłowie. 

Sekretarz Gminy 

6. Przekazanie Burmistrzowi Namysłowa informacji o podjętych decyzjach oraz wykonaniu 

niezbędnych czynności w zakresie ochrony. 
Sekretarz Gminy 
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B. Organizacja kierowania/dowodzenia Wykonawcy 

1. Realizacją całości zadania kieruje Burmistrz Namysłowa, a w razie jego nieobecności Zastępca 
Burmistrza Namysłowa lub osoba wyznaczona przez Burmistrza Namysłowa. 

Burmistrz Namysłowa 

2. Zadania po godzinach pracy wykonuje obsada stałego dyżuru oraz wyznaczeni przez 
Burmistrza Namysłowa Naczelnicy wydziałów Urzędu Miejskiego w Namysłowie. 

3. Miejscem pracy kierującego oraz obsady Stałego Dyżuru jest sekretariat Urzędu Miejskiego 
w Namysłowie. 

4. Decyzje i polecenia Burmistrza Namysłowa przekazywane są osobiście, telefonicznie oraz 
przez wręczenie dokumentów za potwierdzeniem odbioru. 

5. Urząd Miejski w Namysłowie funkcjonuje i wykonuje statutowe zadania na zasadach 
określonych w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Namysłowie. 

C. Przedsięwzięcia reagowania Wykonawcy 

W ramach realizacji przedsięwzięć przewidzianych dla zadań wynikających z wprowadzenia IV 
stopnia alarmowania będą realizowane następujące przedsięwzięcia: 

1. przekazywanie kierownikom komórek organizacyjnych informacji o zaistniałej sytuacji odbywać 
się będzie w formie dokumentu obiegowego – za potwierdzeniem odbioru przekazanej 
informacji. 

Sekretarz Gminy 

2. Informowanie członków zespołu kierującego wykonujących czynności wynikające z IV stopnia 
zagrożenia – za pośrednictwem operatora sieci komórkowej lub osobiście, 

Obsługa sekretariatu 

3. Kontrola pojazdów wjeżdżających na teren wewnętrznego parkingu UM w Namysłowie, Komendant SM 

4. Kontrola osób wchodzących do obiektu – na podstawie imiennej ewidencji na portierni. Sekretarz Gminy 

5. Ograniczenie ruchu osobowego w obiekcie /poprzez kontakt interesanta bezpośrednio 
z pracownikiem załatwiającym sprawę/. 

Naczelnicy wydziałów 

6. Sprawdzenie zamknięcia nieużywanych pomieszczeń – na podstawie wykazu. 

Sekretarz Gminy 
7. Sprawdzenie sprawności środków łączności i instalacji alarmowej – poprzez nawiązanie 

łączności i próbne uruchomienie systemu. 

8. Sprawdzenie dróg ewakuacji – przez bezpośrednia obserwację. 

9. Kontrola miejsc pracy pracowników – prowadzona przez bezpośrednich przełożonych 
i meldowana do zespołu pełniącego dyżur pod tel. alarmowym codziennie o godz. 15.00. Naczelnicy wydziałów 
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C. Przedsięwzięcia reagowania Wykonawcy 

10. W przypadku zauważenia oznak nietypowej działalności osób postronnych poinformować: 

- bezpośredniego przełożonego, 
Pracownicy urzędu 

11. Wszystkie zdarzenia odnotowywane w dzienniku działania dyżuru. Służba dyżurna 

12. Informacji o sytuacji udziela wyłącznie Burmistrza Namysłowa lub osoba przez niego 
wyznaczona. 

Burmistrz Namysłowa 

D. Wsparcie bieżące Wykonawcy 

▪ Przewiduje się występowanie do innych podmiotów o dodatkowe siły i środki wyłącznie 
w przypadku wystąpienia pożarów, zatruć, konieczności ewakuacji pracowników 
przewyższających własne możliwości w związku z dużą skalą zagrożenia. 

Burmistrz Namysłowa 
▪ Nie dokonano wcześniejszych uzgodnień do udzielania wsparcia z innymi podmiotami. 

Występowanie o wsparcie dokonywane będą na zasadach określonych w regulaminie UM 
w Namysłowie 

V. Potrzeby w przypadku przedłużających się działań 

W przypadku wyczerpania się zapasów materiałowych, niezbędnych do prowadzenia bieżącej działalności ustawowej przewiduje 
się: 

1. Wyczerpanie zapasów materiałowych (łączność, woda, transport, leki, finanse) – złożenie do Wojewody Opolskiego 
wniosków o dofinansowanie i zaopatrzenie w niezbędne siły, środki i sprzęt - opis trybu pozyskiwania oczekiwanego 
wsparcia w przypadku wyczerpania zasobów własnych i skierowanych w ramach wsparcia bieżącego lub przedłużających 
się działań, wraz z rodzajem niezbędnych dodatkowych środków i usług. 

VI. Budżet zadania 

Finansowanie podjętych działań w celu wykonania przedsięwzięć wynikających z IV stopnia zagrożenia odbywać się będzie 
z bieżących środków. Przewidywana możliwość wystąpienia z wnioskiem do Wojewody o wsparcie finansowe. 
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Nr 4 CRP 

Rodzaj 
dokumentu 

MODUŁ  ZADANIOWY Data 30.06.2017 

Treść 
zadania 

 
Przedsięwzięcia realizowane w ramach IV stopnia alarmowego 

DELTA-CRP 
( w przypadku zagrożeń w cyberprzestrzeni) 

 

Wykonawca 
zadania 

Burmistrz 
Namysłowa 

I. Cel zadania 

 Celem zadania jest ochrona infrastruktury teleinformatycznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie w przypadku wystąpienia 

zdarzenia o charakterze terrorystycznym lub sabotażowym, którego rodzaj i zakres jest trudny do przewidzenia. Efektem 

realizacji zadań jest pełnienie całodobowych dyżurów przez zespoły i odpowiedzialne osoby funkcyjne, wprowadzenie ścisłej 

kontroli. 

II. Warunki operacyjne realizacji zadania  

Realizacja zadań w ramach IV stopnia alarmowania może być utrudniona w wyniku wystąpienia ewentualnych utrudnień  

i zdarzeń: 

⎯ braku zasilania w energię elektryczną, 

⎯ utrudnienia w łączności wewnętrznej i zewnętrznej, 

⎯ możliwość wystąpienia zakłóceń w funkcjonowaniu urzędu, 

⎯ absencja pracowników, 
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III. Przedsięwzięcia do wykonania w ramach zadania 
 

Przedsięwzięcia Podstawy (prawne) działań 

1. Po wprowadzeniu IV stopnia alarmowego DELTA-CRP należy wykonać wszystkie 
zadania wymienione dla I, II  i III stopnia alarmowego. 

o Monitorowanie zadań przewidzianych do zrealizowania podczas I stopnia alarmowego 
ALFA-CRP, II stopnia alarmowego BRAVO-CRP oraz III stopnia alarmowego 
CHARLIE-CRP. 

o Uruchomienie planów awaryjnych na wypadek awarii lub utraty ciągłości działania 
urzędu. 

o Przystąpić do realizacji procedur przywracania ciągłości działania. 

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o 
samorządzie gminnym (Dz. U. 2020 r., 
poz.713.) 

2. Regulamin Organizacyjny Urzędu 
Miejskiego w Namysłowie. 
Zarządzenie Nr 67/VIII/19 Burmistrza 
Namysłowa z dnia 12.02.2019 r.  
w sprawie nadania Regulaminu 
Organizacyjnego Urzędu Miejskiego  
w Namysłowie.  

3. Zarządzenie Nr 561/VI/14 Burmistrza 
Namysłowa z dnia 12 marca 2014 r.  
w sprawie ustalenia zasad 
bezpieczeństwa danych osobowych  
w Urzędzie Miejskim w Namysłowie. 

4. Zarządzenie Nr 81/VII/15 Burmistrza 
Namysłowa z dnia 14 kwietnia 2015 r. 
w sprawie wyznaczenia administratorów 
bezpieczeństwa informacji w Urzędzie 
Miejskim w Namysłowie.administratorów 
bezpieczeństwa informacji w Urzędzie 
Miejskim w Namysłowie. 
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IV. Koncepcja działania   
  

A. Tryb uruchamiania zasobów Wykonawcy 

W celu realizacji zadań IV stopnia alarmowania przewiduje się wykonanie następujących 
przedsięwzięć: 

1. Zabezpieczenie ciągłości działania pracy zespołów i osób funkcyjnych. 
2. Ciągła dyspozycja do wykonywania dodatkowych zadań. 
3. Ograniczenie do minimum podróży służbowych i wizyt osób niezatrudnionych. 
4. Stały kontakt z instytucjami współużytkującymi budynek i infrastrukturę teleinformatyczną 

urzędu – Powiatowy Inspektorat Weterynarii, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin oddz.  

w Namysłowie, Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego, Miejsko-Gminna Spółka Wodna, 
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Punkt informacyjny w Namysłowie, Punkt 
kasowy Banku Spółdzielczego w Namysłowie – przekazywanie podjętych decyzji oraz 
wymagań. 

 
Burmistrz Namysłowa 
Zastępca Burmistrza 
Namysłowa  
Sekretarz Gminy Namysłów 
Informatycy 
Gminny Zespół Zarządzania 
Kryzysowego 

B. Organizacja kierowania/dowodzenia Wykonawcy 

1. Realizacją całości zadania kieruje Burmistrz, a w razie jego nieobecności Zastępca 
Burmistrza, w razie jego nieobecności Sekretarz Gminy lub osoba wyznaczona przez 
Burmistrza. 

2. Zadania po godzinach pracy może wykonywać obsada Stałego Dyżuru oraz wyznaczony 
przez Burmistrza pracownik - informatycy. 

3. Miejscem pracy Stałego Dyżuru jest sekretariat Urzędu Miejskiego, 
4. Decyzje i polecenia Burmistrza przekazywane są osobiście, telefonicznie oraz przez 

wręczenie dokumentów za potwierdzeniem odbioru. 
5. Urząd Miejski funkcjonuje i wykonuje zadania na zasadach określonych w Regulaminie 

Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Namysłowie. 
6. Decyzje w zakresie wprowadzonych działań instytucjom mającym siedzibę w budynkach 

nadzorowanych przez urząd przekazuje się na piśmie za potwierdzeniem odbioru. 

 
  Burmistrz Namysłowa 
Zastępca Burmistrza 
Namysłowa 
Sekretarz Gminy Namysłów 
Stały Dyżur 
Informatycy 
Wyznaczony przez Burmistrza 
pracownik 
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C. Przedsięwzięcia reagowania Wykonawcy 

W ramach realizacji przedsięwzięć przewidzianych dla zadań wynikających  
z wprowadzaniem IV stopnia alarmowania będą realizowane następujące przedsięwzięcia: 

1. Przekazywanie Naczelnikom Wydziałów informacji o zaistniałej sytuacji odbywać się będzie w formie 
dokumentu obiegowego – za potwierdzeniem odbioru przekazanej informacji. 

2. Wstrzymanie urlopów i wyjazdów służbowych pracowników urzędu. 
3. Informowanie członków zespołu kierującego wykonujących czynności wynikające z IV stopnia 

zagrożenia – za pośrednictwem operatora sieci komórkowej lub osobiście. 
4. Kontrola osób wchodzących do urzędu – na podstawie imiennej ewidencji. 
5. Ograniczenie ruchu osobowego w budynkach urzędu – poprzez kontakt interesanta bezpośrednio  

z pracownikiem załatwiającym sprawę. 
6. Sprawdzenie zamknięcia nieużywanych pomieszczeń. 
7. Sprawdzenie sprawności środków łączności i instalacji alarmowej – poprzez nawiązanie łączności  

i próbne uruchomienie systemu. 
8. Kontrola miejsc pracy pracowników prowadzona przez bezpośrednich przełożonych. 
9. W przypadku zauważenia oznak nietypowej działalności osób postronnych należy powiadomić 

bezpośredniego przełożonego. 

10. Informacji o bieżącej sytuacji udziela Burmistrz, Zastępca Burmistrza lub Sekretarz Gminy. 

 
Burmistrz Namysłowa 
Zastępca Burmistrza 
Namysłowa 
Sekretarz Gminy Namysłów 
Naczelnicy Wydziałów 
Informatycy 
Wyznaczony przez Burmistrza 
pracownicy 
Gminny Zespół Zarządzania 
Kryzysowego 

D. Wsparcie bieżące Wykonawcy 

W związku z dużą skalą zagrożenia przewyższająca własne możliwości przewiduje się występowanie do 
Wojewody i innych podmiotów o dodatkowe siły i środki.  
Występowanie o wsparcie do innych podmiotów odbywać się będzie drogą telefoniczną, elektroniczną  
i pisemnie.  

Burmistrz Namysłowa  

V. Potrzeby w przypadku przedłużających się działań 

W przypadku wyczerpania się zapasów materiałowych, niezbędnych do prowadzenia bieżącej działalności ustawowej przewiduje się ich 
uzupełnienie na podstawie obowiązujących przepisów. 

VI. Budżet zadania 

Finansowanie podjętych działań w celu wykonania przedsięwzięć wynikających z IV stopnia zagrożenia odbywać się będzie ze środków 
budżetowych Gminy Namysłów. W przypadku przekroczenia przyznanych limitów finansowych przewiduje się wystąpienie do Wojewody 
Opolskiego o przyznanie dotacji celowych. 



 

Gminny Plan Zarządzania Kryzysowego 

Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Namysłowie  357 

 

NOTATKI 


