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1. ZADANIA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W FORMIE SIATKI BEZPIECZEŃSTWA 

 
SIATKA BEZPIECZEŃSTWA jest zestawieniem 19 zagrożeń, które na podstawie analiz o zagrożeniach zakwalifikowano, jako możliwe do zainicjowania 
sytuacji kryzysowej na terenie Gminy Kosakowo. W siatce przy każdym zagrożeniu wskazano podmiot wiodący i podmioty współpracujące.  

Na potrzeby Planu Zarządzania Kryzysowego Gminy Kosakowo  przyjęto następujące definicje:  

➢ podmiot wiodący to organ (instytucja), która ze względu na zakres kompetencji prawnych realizuje zadania kluczowe dla skuteczności działania                        
w danej fazie zarządzania kryzysowego, najczęściej we współpracy z innymi organami (instytucjami) szczebla równorzędnego lub niższego, 
niepodporządkowanymi jej pod względem służbowym (zwanymi podmiotami współpracującymi). Rolą podmiotu wiodącego jest monitorowanie 
przypisanych mu zagrożeń, inicjowanie działań właściwych dla danej fazy zarządzania kryzysowego oraz koordynowanie przedsięwzięć 
wykonywanych przez podmioty współpracujące;  

➢ podmiot współpracujący to: 
a) organ (instytucja), szczebla równorzędnego lub niższego w stosunku do podmiotu wiodącego, niepodporządkowana jej pod względem 

służbowym, która ze względu na zakres kompetencji prawnych wspomaga działania realizowane przez podmiot wiodący w celu zapobieżenia 
eskalacji zagrożenia i zainicjowania odbudowy; 

b) wydzieleni pracownicy Urzędu Gminy Kosakowo oraz dyrektorzy / kierownicy jednostek organizacyjnych gminy i prezes zarządu spółki gminy , 
które ze względu na zakres swoich kompetencji prawnych i obowiązków służbowych  wspomagają działania realizowane przez podmiot 
wiodący w celu zapobieżenia eskalacji zagrożenia i zainicjowania odbudowy; 

 
OPIS SIATKI BEZPIECZEŃSTWA I PROCEDURA URUCHAMIANIA MODUŁÓW ZADANIOWYCH  
 
1. Moduł zadaniowy – to uporządkowane zestawienie przedsięwzięć i zadań przewidzianych do wykonania w sytuacji kryzysowej, obejmujące 

działania w ramach kompetencji jednego wykonawcy, z wykorzystaniem własnych sił i środków, a także możliwym, zaplanowanym i uzgodnionym 
wsparciem ze strony innych podmiotów, w zakresie niezbędnym do efektywnego wykonania zadania.  
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1. ZADANIA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W FORMIE SIATKI BEZPIECZEŃSTWA 
 

 

2. Podstawą do opracowania modułów zadaniowych było zarządzenie Nr 2/2019 Starosty Puckiego z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie aktualizacji  
Gminnych Planów Zarządzania Kryzysowego, w którym min. określono wykaz poszczególnych modułów zadaniowych, jakie należało opracować na 
szczeblu gminy  

 
 
 
 

 3.   Oznaczenie w siatce kolorem ?? (podmiot wiodący) lub kolorem ?? (podmiot współpracujący) dla konkretnych  zdarzeń  ma  na 
        celu usprawnienie procesu planowania i przygotowania reakcji w przypadku wystąpienia danego zdarzenia. 

 

 

4. Na potrzeby konkretnej sytuacji kryzysowej wójt Gminy Kosakowo przy współudziale członków Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (GZZK) 
wskazuje, które moduły powinny zostać uruchomione na szczeblu gminy (na podstawie oszacowanej skali zagrożenia i prognozy rozwoju sytuacji, 
dokonanej w ramach zwołanego posiedzenia GZZK).  

5. Każdy podmiot występujący w siatce bezpieczeństwa, zaangażowany w działania, przystępuje do realizacji określonych zadań właściwych dla 
zaistniałej sytuacji wykazanych w module zadaniowym, na podstawie własnej decyzji jak i w oparciu o ustalenia / uzgodnienia Gminnego Zespołu 
Zarządzania Kryzysowego (GZZK) z podmiotem wiodącym.  

    Opracowane moduły zadaniowe, stanowiące procedurę postępowania podmiotu / instytucji w fazie reagowania i odbudowy, powinny być 
uzgodnione z podmiotem wiodącym (burmistrzem).  

6. W przypadku wystąpienia zdarzenia niewyszczególnionego w siatce bezpieczeństwa, decyzję o uruchomieniu konkretnych modułów zadaniowych 
podejmuje się na podstawie ustaleń GZZK  lub decyzji Wójta Gminy Kosakowo. 
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2.  SIATKA BEZPIECZEŃSTWA  DLA FAZ: REAGOWANIA I ODBUDOWY 
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3.    ZADANIA W ZAKRESIE MONITOROWANIA ZAGROŻEŃ 

 
ZESTAWIENIE funkcjonującego na terenie Gminy Kosakowo systemu monitorowania zagrożeń, 
wykorzystywanych metod, źródeł i przeznaczenia pozyskanych informacji opracowano                                               
w uzgodnieniu z przedstawicielami wszystkich uczestników zarządzania kryzysowego w gminie. W 
odniesieniu do zakresu kompetencji i zadań realizowanych w warunkach sytuacji kryzysowej 
kierowano się m.in. postanowieniami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (  Dz. 
U.z 2020 r. poz. 713), ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r.  o zarządzaniu kryzysowym (  Dz.U. z 2019 
r. poz. 1398)  oraz aktami normatywnymi określającymi kompetencje właściwych podmiotów i 
instytucji.  
 
Każdy podmiot, jednostka organizacyjna, służba, straż, czy inspekcja w momencie wykrycia 
symptomów zagrożenia gromadzi dodatkowe informacje oraz powiadamia organ samorządu 
terytorialnego tj. wójta gminy, którego wspiera w pozyskiwaniu tego typu informacji organ 
pomocniczy wójta w zapewnieniu wykonywania zadań zarządzania kryzysowego tj. Gminny Zespół 
Zarządzania Kryzysowego  (GZZK). GZZK zbiera  i przekazuje informacje o zagrożeniu                                    
( w zależności od skali i rodzaju zaistniałego zagrożenia) do współpracujących podmiotów w 
zakresie zarządzania kryzysowego na terenie gminy oraz do służb zewnętrznych (PSP, Policja, Siły 
Zbrojne, Urząd Morski)  i innych instytucji, które winny reagować na powstałe zagrożenie (służby 
medyczne, sanitarne i weterynaryjne, ochrony środowiska WIOŚ, itp.), a także wójta gminy, jeśli 
zagrożenie wystąpiło na obszarze w bezpośrednim sąsiedztwie z Gminą Kosakowo.  
 
MONITOROWANIE ZAGROŻEŃ, OSTRZEGANIE I ALARMOWANIE MAJĄ NA CELU:  
 
1. uzyskanie informacji o zbliżaniu się lub stwierdzeniu faktu zaistnienia, na określonym terenie, 

niebezpieczeństwa dla zdrowia i życia ludności związanego z wystąpieniem klęsk żywiołowych, 
katastrof naturalnych, awarii obiektów technicznych, skażeń i zakażeń, stosowaniem środków 
rażenia lub innych zdarzeń, których skutki mogą wpłynąć negatywnie na poziom 
bezpieczeństwa ludności;  

2. określenie rodzaju, miejsca, skali i skutków zaistniałych zagrożeń oraz oznaczaniu stref 
niebezpiecznych;  

3. ostrzeganie i alarmowanie sił właściwych do reagowania, a także ludności o zbliżającym się 
niebezpieczeństwie oraz informowanie o zalecanych zasadach postępowania (zachowania się) 
obywateli w określonej sytuacji.  

 
Zasady monitorowania zagrożeń, ostrzegania i alarmowanie reguluje zarządzenie Wójta Gminy 
Kosakowo Szefa Obrony Cywilnej gminy w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu 
wczesnego ostrzegania (SWO) oraz systemu wykrywania i alarmowania (SWA) na terenie Gminy 
Kosakowo. 
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3.  ZADANIA W ZAKRESIE MONITOROWANIA ZAGROŻEŃ 

 
 

3.1. TRYB PRACY GMINNEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 
 

 
Zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym Wójt Gminy Kosakowo  zarządzeniem powołał, jako 
organ pomocniczy wójta, Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego (GZZK) zwany dale zespołem 
gminnym. Zespół Gminny zapewnia wójtowi sprawne zarządzanie kryzysowe, które polega na 
zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze 
zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich 
skutków oraz odtwarzaniu zasobów i  przywracania  sprawności obiektów, które mają kluczowe 
znaczenie dla bezpieczeństwa obywateli i świadczenia im usług. 
 
Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego funkcjonuje na podstawie Regulaminu,                                                                                                                                                                                                                                                      
w którym określono szczegółową organizację, kompetencje poszczególnych osób funkcyjnych oraz 
sposób działania po wystąpieniu zagrożenia.  
 
Do zadań Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego należy :  
 
1. ustalanie i doskonalenie przyjętej strategii bezpieczeństwa gminy; 
2. ocena występujących i potencjalnych zagrożeń w gminie mogących mieć wpływ na 

bezpieczeństwo publiczne i prognozowanie tych zagrożeń; 

3. przygotowywanie propozycji działań i przedstawianie wójtowi  wniosków dotyczących 

wykonania, zmiany lub zaniechania działań ujętych w planie zarządzania kryzysowego Gminy 

Kosakowo, zwanego potocznie „gminnym planem zarządzania kryzysowego”; 

4. przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniami na obszarze 

gminy; 

5. opiniowanie gminnego planu zarządzania kryzysowego. 

Ponadto za sprawą GZZK wójt  w sytuacjach kryzysowych zapewnia na obszarze Gminy Kosakowo: 
 

1. pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji oraz 
dokumentowania prowadzonych czynności; 

2. współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej; 
3. nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego 

ostrzegania ludności; 
4. współpracę z podmiotami realizującymi monitoring środowiska; 
5. współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze  i humanitarne; 
6. realizację zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa. 
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3.  ZADANIA W ZAKRESIE MONITOROWANIA ZAGROŻEŃ 

 
 

3.1.1  OBIEG INFORMACJI POMIĘDZY ORGANAMI I STRUKTURAMI ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 

 

I. Cel procedury, koordynator działań, uczestnicy, podstawy prawne 
 

Cel procedury Koordynator działań Uczestnicy 

 
Określenie zasad i uczestników obiegu informacji pomiędzy 
gminnymi, powiatowymi i wojewódzkimi organami i 
strukturami zarządzania kryzysowego, celów, rodzajów i 
zawartości sporządzanych raportów oraz trybu ich 
przekazywania.  

 
Przewodniczący Gminnego Zespołu 
Zarzadzania Kryzysowego. 

 
⎯  Wojewódzkie     Centrum     Zarzadzania     Kryzysowego       
    Wojewody;  
⎯  Starostwo Powiatowe w Pucku / Wydział  Zarządzania  
    Kryzysowego i Spraw Obronnych;  
⎯  Kierownicy jednostek administracji publicznej.  
⎯   Gminny Zespół Zarzadzania Kryzysowego Gminy    
     Kosakowo. 
 

Wejście Wyjście Podstawy prawne działań 

 
Ciągłe monitorowanie 
zagrożeń, informowanie o 
stwierdzonym zdarzeniu 
(zagrożeniu), ocena sytuacji, 
koordynacja uruchamianych 
struktur oraz racjonalne 
gospodarowanie siłami i 
środkami. 
 

 
Ocena działań i bieżące 
monitorowanie sytuacji  

 
1. ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym;  
2. ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;  
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3.  ZADANIA W ZAKRESIE MONITOROWANIA ZAGROŻEŃ 
 

 

3.1.1  OBIEG INFORMACJI POMIĘDZY ORGANAMI I STRUKTURAMI ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 

 
II.  PRZEBIEG DZIAŁAŃ  
 
 

SŁOWNIK  
Wójt Gminy Kosakowo – przewodniczący Gminnego Zespołu Zarzadzania Kryzysowego 
GZZK – utworzony z godnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego. 
WCZK – wojewódzkie centrum zarządzania kryzysowego 
PCZK – powiatowe centrum zarzadzania kryzysowego 
 

 

WYMAGANIA OBIEGU INFORMACJI  
 

1. Każdy podmiot, jednostka organizacyjna,  jak i organ administracji publicznej wymieniony w siatce bezpieczeństwa jest zobowiązany do monitorowania 
zagrożeń. Zadanie monitorowania zagrożeń realizowane przez podmioty, jednostki (komórki) organizacyjne – dotyczy zagrożeń, w stosunku do których 
posiadają kompetencje w zakresie przeciwdziałania /minimalizacji skutków i zwalczania zagrożeń.  

2. Przepływ informacji o zagrożeniach wynikających z monitoringu oraz zaistniałych zdarzeniach zapewniają: centrum zarządzania kryzysowego wojewody, 
centrum zarządzania kryzysowego starosty, a na terenie Gminy Kosakowo Gminny Zespół Zarzadzania Kryzysowego GZZK), którego członkowie,  pełnią  
całodobową służbę dyżurną 

3. Organ administracji publicznej – Wójt Gminy Kosakowo, który jako pierwszy otrzymał informację o zagrożeniu jest zobowiązany niezwłocznie 
powiadomić o zaistniałym zdarzeniu wojewódzkie, jak i powiatowe centrum zarzadzania kryzysowego. W procedurze informacja -raport doraźny.  

4. W przypadku, gdy informacje z raportu doraźnego, dane z monitoringu lub z oceny stanu sytuacji wskazują na możliwość, bądź potwierdzają wystąpienie 
sytuacji kryzysowej, wójt realizujący w związku z tą sytuacją przedsięwzięcia według przyjętych procedur reagowania, informuje WCZK i PCZK                       

        o sytuacji i przebiegu działań w formie raportu sytuacyjnego. Raport ten jest przekazywany cyklicznie, według zapotrzebowania WCZK i PCZK, do czasu      
        zakończenia działań w związku z zaistniałą sytuacją kryzysową. Z chwilą uruchomienia raportowania sytuacyjnego nie sporządza się raportu doraźnego.  
5. Siły i środki przygotowane i utrzymywane do reagowania w sytuacjach kryzysowych i uwzględnione w gminnym planie zarządzania kryzysowego i 

procedurach działania są bilansowane w raporcie o stanie zasobów, przekazywanym raz w roku do WCZK – WBiZK PUW.  
6. Wszystkie raporty powinny być opracowywane i przekazywane z zachowaniem kryterium aktualności i wiarygodności danych oraz terminowości i 

ciągłości ich przekazywania, a także z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych.  
7. Skład i zadania członków GZZK wykazany jest w załączniku Nr 1 do zarządzenia   Nr 155/2019  Wójta Gminy Kosakowo z dnia  26 września 2019 r. w 

sprawie  powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Gminy Kosakowo. 
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3.  ZADANIA W ZAKRESIE MONITOROWANIA ZAGROŻEŃ 
 

 

3.1.2  SKŁAD I ZADANIA CZŁONKÓW GMINNEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 

 
 

1. Zespół Gminny jest powoływany przez Wójta Gminy Kosakowo i występuje jako jego organ pomocniczy  w zapewnieniu wykonywania zadań 

zarządzania kryzysowego.  

 

2. W skład Zespołu Gminnego wchodzą osoby powołane spośród pracowników : 

 

a) zatrudnionych w Urzędzie Gminy Kosakowo 
 

b) jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy . 

  

❖ W skład Zespołu Gminnego mogą też wchodzić inne osoby zaproszone przez wójta, w zależności od zaistniałej sytuacji. 
 

 

3. GZZK w Kosakowie  składa się z szefa ( wójta gminy ) zastępcy szefa ( inspektora ZK i OC) oraz członków zespołu . 

 

      Imienny skład osobowy GZZK wykazany został w zarządzeniu Nr 155/2019 z dnia 26.09.2019 r. Wójta Gminy Kosakowo w sprawie powołania      

     Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Kosakowie . 

 

4. GZZK na polecenie wójta, przystępuje do realizacji swoich zadań według potrzeb  (w wyniku zaistniałego zagrożenia ) oraz doraźnie ( szkolenia, 

ćwiczenia ), zgodnie z planem pracy tego  Zespołu. 

 

5. Na czas ćwiczeń, jak i też w przypadku faktycznie zaistniałych sytuacji kryzysowych członkowie GZZK stanowią jednocześnie „ Gminne centrum 

zarządzania kryzysowego ”. 
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3.  ZADANIA W ZAKRESIE MONITOROWANIA ZAGROŻEŃ 
 

 

3.1.2  SKŁAD I ZADANIA CZŁONKÓW GMINNEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 

 

 

6. GZZK zbiera się w Urzędzie Gminy Kosakowo, a w przypadku niemożliwości  użytkowania  pomieszczeń   tego   Urzędu,   wójt   zapewnia  

pomieszczenia  zastępcze  w jednostce organizacyjnej Urzędu Gminy  tj.  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej .         

 

7. Dokumentami działań i prac Zespołu Gminnego są: 

1)  roczny plan pracy GZZK; 

2)  Gminny  Plan Zarządzania Kryzysowego; 

3)  sprawozdania z posiedzeń ( szkoleń, ćwiczeń ) 

 

8.   Roczny    plan    pracy,    zawiera    zespół     czynności     organizacyjnych,    szkoleniowych i wdrożeniowych, który po zatwierdzeniu przez wójta, 

stanowi  podstawę  do  działania GZZK  na dany rok kalendarzowy.   

 

9.   Zasady organizacji bieżących prac Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego ( GZZK ) w Kosakowie  oraz działań w    

      zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przyjmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w  

      przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych oraz odtwarzaniu infrastruktury lub przywracaniu jej pierwotnego charakteru określa Regulamin    

      Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego . 
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3.  ZADANIA W ZAKRESIE MONITOROWANIA ZAGROŻEŃ 
 

 

3.1.3  TRYB RAPORTOWANIA 
 

 

RAPORT DORAŹNY 
 

Sytuacja operacyjna wymagająca 
sporządzenia raportu 

W ramach prowadzonego monitoringu i na podstawie innych informacji stwierdza się wystąpienie zdarzenia lub 
zagrożenia, którego aktualna skala, bądź dalszy rozwój mogą skutkować wystąpieniem sytuacji kryzysowej  

Sporządza raport Odbiorca raportu Zawartość raportu Termin przekazania 

 
Wójt Gminy Kosakowo, po uzyskaniu 
informacji  od podmiotu, jednostki 
organizacyjnej czy też organu 
administracji publicznej o zaistniałym 
zdarzenia na terenie gminy. 
 
 
 
 

 
1. Wojewódzkie Centrum Zarządzania 

Kryzysowego 
2.  Powiatowe Centrum Zarządzania 

Kryzysowego  (w zastępstwie: Wydział 
Zarządzania Kryzysowego i Spraw 
Obronnych Starostwa Powiatowego w 
Pucku); 

 
 

Informacje możliwe do ustalenia 
bezpośrednio po wystąpieniu zdarzenia, 
według stanu na określoną godzinę : 
1. rodzaj zdarzenia lub zagrożenia (jeśli 

zagrożenie jest opisane w planie ZK podać 
nazwę zagrożenia używaną w planie;  

2. opis sytuacji, rodzaj zdarzenia ,zagrożenia, 
w tym przyczyny oraz czas , miejsce lub 
obszar  jego wystąpienia;  

3.   faktyczne i potencjalne skutki zdarzenia 
lub zagrożenia, w tym : liczbę 
poszkodowanych (zabitych i rannych), liczbę 
zagrożonych osób (w tym zagrożonych lub 
objętych ewakuacją), liczbę zagrożonych lub 
uszkodzonych budynków (mieszkalnych i 
gospodarczych) i obiektów użyteczności 
publicznej oraz skutków zagrożeń  

bezpośrednio związanych z zakresem 
działania raportującego  podmiotu;  
 

Niezwłocznie po 
uzyskaniu informacji o 
zdarzeniu i sporządzeniu 
raportu  
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3. ZADANIA W ZAKRESIE MONITOROWANIA ZAGROŻEŃ 
 

 

3.1.3  TRYB RAPORTOWANIA 
 

  
 

  
 

 
4.   ocenę i prognozę rozwoju sytuacji;  
5.   opis podjętych i zamierzonych działań;  
6. opis sił i środków zaangażowanych i 

przewidywanych do uruchomienia;  
7.   wnioski i rekomendacje lub uwagi;  
8.   źródło    informacji    o    zdarzeniu     lub 

zagrożeniu niezwłocznie po uzyskaniu 
informacji o zdarzeniu i sporządzeniu 
raport.  

  

 

 

RAPORT  SYTUACYJNY 
 

Sytuacja operacyjna 
wymagająca 

sporządzenia raportu 

Informacje z raportu doraźnego, dane z monitoringu lub z oceny stanu sytuacji wskazują na możliwość, bądź potwierdzają 
wystąpienie sytuacji kryzysowej  

Zapotrzebowuje 
raport 

Sporządza raport Odbiorca raportu Zawartość raportu 
Termin przekazania 

raportu 
 

Starosta 
 

Wójt Starosta 

 

Informacje o realizowanych działaniach, według stanu na 
określony dzień/godzinę, w szczególności:  
1. rodzaj zdarzenia lub zagrożenia (jeśli zagrożenie jest 

opisane w planie zarządzania kryzysowego należy 
podać nazwę zagrożenia używaną w planie);  

2. opisać sytuację albo  zdarzenie lub zagrożenie,  
przyczyny oraz  czas  i  miejsce  lub  obszar wystąpienia 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

   

cyklicznie, na godzinę  
określoną  
w zapotrzebowaniu  

          Wojewoda Wójt Wojewoda 



Plan Zarządzania Kryzysowego Gminy Kosakowo  2021 
21 

 

 

3. ZADANIA W ZAKRESIE MONITOROWANIA ZAGROŻEŃ 
 

 

3.1.3  TRYB RAPORTOWANIA 
 

 

  
 

  

   

 3. faktyczne i potencjalne skutki zdarzenia lub zagrożenia, 
w tym ( liczbę poszkodowanych (zabitych i rannych), 
liczbę zagrożonych osób ( objętych ewakuacją), liczbę 
zagrożonych lub uszkodzonych obiektów użyteczności 
publicznej , a także opis innych potencjalnych skutków 
zagrożenia bezpośrednio związanych z zakresem 
działania raportującego podmiotu;  

4. ocenę i prognozę rozwoju sytuacji;  
5. opis podjętych i zamierzonych działań;  
6. opis sił i środków zaangażowanych i przewidywanych do 

uruchomienia;  
7. wnioski i rekomendacje lub uwagi;  
8. źródło informacji o zdarzeniu lub zagrożeniu.  
 

   
   

 

 

RAPORT  O STANIE ZASOBOWYM /wyłącznie informacje jawne/ 

  Sytuacja operacyjna 
wymagająca 

sporządzenia raportu 

Potrzeba przygotowania i utrzymywania zasobów niezbędnych do wykonywania zadań ujętych w planach zarządzania 
kryzysowego oraz okresowej aktualizacji baz danych 

Sporządza raport Odbiorca raportu Zawartość raportu 
Termin przekazania 

raportu 

Wójt Starosta 

Wykaz sił i środków niezbędnych do wykonywania zadań ujętych w planach 
zarządzania kryzysowego, a w szczególności:  
1. nazwa i adres, współrzędne geograficzne jednostki organizacyjnej/obiektu;  
2. liczba osób/rodzaj i liczba sprzętu;  
3. czas gotowości do użycia/do działań;                                            
4. dane kontaktowe.  
 

do dnia 15 stycznia roku 
następującego po roku, 
którego dotyczy raport  

 

3.  ZADANIA W ZAKRESIE MONITOROWANIA ZAGROŻEŃ 
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POGLĄD GRAFICZNY RAPORTOWANIA O ZDARZENIACH I DZIAŁANIACH 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11:00 
Raport doraźny 

Trwają działania w związku  
ze zdarzeniami 2 i 3 

 

24:00 
Raport sytuacyjny dot. zdarzenia 2 i 3 

za okres 20.00 – 24.00 

2:00 
Zdarzenie 1 

Raport doraźny 

16:00 
Raport sytuacyjny dot. zdarzenia 2 i 3 

za okres 8.00 – 16.00 

 

04:00 
Zdarzenie 1 

Raport doraźny. Zakończenie działań. 

 

13:00 
Zapotrzebowanie szczebla nadrzędnego  
na raport sytuacyjny dot. zdarzenia 2 i 3 

 

20:00 
Raport sytuacyjny dot. zdarzenia 2 i 3 

za okres 16.00 – 20.00 

 

7:50 
Zdarzenie 3 

Raport doraźny 

 6:20 
Zdarzenie 2 

Raport doraźny 
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3.  ZADANIA W ZAKRESIE MONITOROWANIA ZAGROŻEŃ 
 

 

3.2  ODPOWIEDZIALNI ZA MONITOROWANIE 

 
 

3.2.1   POWÓDŹ 
 

3.  ZADANIA W ZAKRESIE MONITOROWANIA ZAGROŻEŃ 
 

 

3.2.    ODPOWIEDZIALNY ZA MONITOROWANIE ZAGROŻENIA - POWÓDŹ 

Podmiot 
odpowiedzialny 

Podlegają 
monitoringowi 

Wykorzystywane 
metody 

Rodzaj i częstotliwość 
zbierania danych 

Źródła informacji 
Sposób wykorzystania 

informacji 

 
Wójt Gminy Kosakowo 

Nabrzeża portowe i  
brzeg morski w strefie 
brzegowej gminy 

1. System pomiarowo-
obserwacyjny (stacja 
hydrometeorologiczna) 
- za pośrednictwem    
strony internetowej 
www. pogodynka.pl w 
zakładce Bałtyk – 
pomiary hydrologiczne,  
lub bez-pośrednio na 
str.:http:// 
monitor.pogodynka.pl/#
map/17.0399,54.24,8,tr
ue,false,9 
2. Fizyczna obserwacja 
terenu; 
3. Własna baza danych; 
4. System gromadzenia, 
przetwarzania i      
dystrybucji danych.  
 

1. Dane o sytuacji         
meteorologicznej i     
hydrologicznej zbierane 
całodobowo  z 
częstotliwością stosowną 
do zaistniałej sytuacji – 
gdy zachodzi taka 
potrzeba to i w odstępach 
co 30 min. 
   
 

1. Strona internetowa 
www. pogodynka.pl w 
zakładce Bałtyk – 
pomiary hydrologiczne,   
2. Fizyczna obserwacja 
terenu; 
 

1. Monitorowanie 
zagrożenia; 

2. Uruchamianie, GZZK 
oraz własnych  sił 
wspomagających 
i postawienie w stan 
gotowości sił     
wspierających; 

3. Poinformowanie 
WCZK Wojewody i 
Starosty Puckiego o 
zaistniałym    
zagrożeniu i 
podjętych 
działaniach /złożenie 
raportu/; 

4. Uściślenie   
współpracy 
pomiędzy członkami 
GZZK a podmiotami 
współdziałającymi 

 

 

http://www.pogodynka/
http://www.pogodynka/
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3.2.2   EPIDEMIA 
 

3.  ZADANIA W ZAKRESIE MONITOROWANIA ZAGROŻEŃ 
 

 

3.2.   ODPOWIEDZIALNY ZA MONITOROWANIE ZAGROŻENIA - EPIDEMIA 

Podmiot 
odpowiedzialny 

Podlegają 
monitoringowi 

Wykorzystywane 
metody 

Rodzaj i częstotliwość 
zbierania danych 

Źródła informacji 
Sposób wykorzystania 

informacji 

 
Wójt Gminy Kosakowo 

Otrzymane informacje o 
wszelkiego rodzaju 
powstałych zakażeniach 
i zachorowaniach na 
choroby zakaźne, a 
także o zgonach z 
powodu zakażenia lub 
choroby zakaźnej, oraz 
o ich podejrzeniach.  
 
 

1. Spływ informacji z 
Urzędu Wojewódzkiego 
i z Powiatowego 
Inspektoratu 
Sanitarnego, 
2. Analiza informacji na 
stronach internetowych 

Gromadzone na bieżąco 
na poziomie gminy: 
-  na podstawie    
otrzymywanych danych  
od Państwowego 
Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Pucku dot. 
raportów : 
1. z rejestru zakażeń i 
zachorowań na choroby 
zakaźne, zgonów z 
powodu zakażenia lub 
choroby zakaźnej, ich 
podejrzeń oraz       
przypadków stwierdzenia 
dodatniego wyniku 
badania laboratoryjnego; 
2. informujących o   
bieżącej sytuacji 
epidemiologicznej 
szpitali.  
 

Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny w 
Pucku   
 

W przypadku  
wystąpienia zagrożenia 
informacje i raporty do 
Urzędu 
Wojewódzkiego-WCZK 
i Starostwa Powiat. w 
Pucku. Informowanie 
mieszkańców gminy o 
zaistniałym zagrożeniu 
oraz przekazywanie 
porad i zaleceniami             
z nim związanych. 
Wypracowywanie   
sposobów pomocy 
mieszkańcom gminy w 
ochronie przed 
epidemią. 
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3.2.3   SKAŻENIA CHEMICZNE NA LĄDZIE 
 

3.  ZADANIA W ZAKRESIE MONITOROWANIA ZAGROŻEŃ 
 

 

3.2. ODPOWIEDZIALNY ZA MONITOROWANIE ZAGROŻENIA -  SKAŻENIA CHEMICZNE NA LĄDZIE 

Podmiot 
odpowiedzialny 

Podlegają 
monitoringowi 

Wykorzystywane 
metody 

Rodzaj i częstotliwość 
zbierania danych 

Źródła informacji 
Sposób wykorzystania 

informacji 

 
Wójt Gminy Kosakowo 

Występowanie zdarzeń 
– pożarów  i        
miejscowych zagrożeń, 
w tym szczególnie 
chemicznych 
wynikających       
z   wykorzystywania TŚP 
w produkcji jak i w 
czasie tran-sportu 
różnych materia-łów 
niebezpiecznych 
 
 
 

1.  Patrole  SG 
2.  Utrzymywany stały 

kontakt z        
kierownictwem 
zakładu                   
wykorzystującym TŚP 
w produkcji 

3. Wymiana informacji z 
Policją i PSP 

1.  Na bieżąco stosownie 
do zaistniałych sytuacji i 
wynikających z nich 
potrzeb 
 

 

1. Straż Miejska 
2. Państwowa i   

Ochotnicza Straż 
Pożarna 

3. Dyrektor techniczny 
zakładu       
wykorzystujący TŚP w 
produkcji 

4. lokalna społeczność 

1. wzmożenie     
monitorowania 
zaistniałego 
zagrożenia 

2. współpraca z   
pododdziałem 
chemicznym  
43batalionu saperów 
w Rozewiu 

3. poinformowanie 
WCZK Wojewody i 
Starosty Puckiego o 
zaistniałym    
zagrożeniu podjętych 
działaniach /złożenie 
raportu/ 

4.  informowanie  
społeczeństwa o 
sytuacji i zasadach    
zachowania się  

 

 
 
 
 
 
 
 



Plan Zarządzania Kryzysowego Gminy Kosakowo  2021 
26 

3.2.4.   SKAŻENIA CHEMICZNE NA MORZU 
 

3.  ZADANIA W ZAKRESIE MONITOROWANIA ZAGROŻEŃ 
 

 

  3.2   ODPOWIEDZIALNY ZA MONITOROWANIE ZAGROŻENIA -  SKAŻENIA CHEMICZNE NA MORZU 

Podmiot 
odpowiedzialny 

Podlegają 
monitoringowi 

Wykorzystywane 
metody 

Rodzaj i częstotliwość 
zbierania danych 

Źródła informacji 
Sposób wykorzystania 

informacji 

 
Wójt Gminy Kosakowo 

1. Prowadzenie     
obserwacji 
wzrokowej akwenów 
morskich w strefie 
brzegowej gminy pod 
kątem 
zanieczyszczenia czy 
też skażenia wód i 
plaż 

 
 

1. Informacje bieżące z 
prowadzonej 
obserwacji akwenów 
wodnych i plaż 
2. Wymiana informacji z 
Urzędem Morskim             
w Gdyni sprawie 
przewidywanych       
skutków katastrofy na 
morzu, w portach czy 
strefie brzegowej 

 Na bieżąco stosownie do 
zaistniałych sytuacji i 
wynikających z nich 
potrzeb 

 
 

1. Policja.   
2.Wojewódzkie      
Centrum Zarządzania 
Kryzysowego w 
Gdańsku.  
 

 

1.Wzmożenie   
monitorowania 
zaistniałego zagrożenia 
2. Uruchamianie, GZZK 

oraz własnych  sił 
wspomagających 
i postawienie w stan 
gotowości sił   
wspierających; 

3. Poinformowanie 
WCZK Wojewody i 
Starosty Puckiego o 
zaistniałym     
zagrożeniu i 
podjętych 
działaniach /złożenie 
raportu/; 

4. Uściślenie   
współpracy 
pomiędzy członka-mi 
GZZK a podmiotami 
współdziałającymi 
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3.2.5   ZAKŁÓCENIA FUNKCJONOWANIA SYSTYEMÓW                     
I USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH 

 

3.  ZADANIA W ZAKRESIE MONITOROWANIA ZAGROŻEŃ 
 

 

3.2.  ODPOWIEDZIALNY ZA MONITOROWANIE ZAGROŻENIA - ZAKŁÓCENIA FUNKCJONOWANIA SYSTYEMÓW I USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH 

Podmiot 
odpowiedzialny 

Podlegają 
monitoringowi 

Wykorzystywane 
metody 

Rodzaj i częstotliwość 
zbierania danych 

Źródła informacji 
Sposób wykorzystania 

informacji 

 
Wójt Gminy Kosakowo 

Funkcjonowanie 
systemów 
telekomunikacyjnych 

1. Informacje od   
użytkowników 
telekomunikacyjnych 

2. stały monitoring   
infrastruktury 
sieciowej 

3. informowanie    
operatora sieci o     
utrudnieniach  
w prawidłowym jej 
funkcjonowaniu 

 

Informacje bieżące  Informacje od      
użytkowników 
telekomunikacyjnych 
 

1. Powiadamianie  
iostrzeganie 
pracowników Urzędu 
Gminy i kierowników 
jednotek 
organizacyjnych 
miasta o zdarzeniu 

2. Analizowanie    
możliwych skutków 
zaistniałego 
zagrożenia 

3. Poinformowanie 
WCZK Wojewody i 
Starosty Puckiego            
o zaistniałym                
zagrożeniu  podjętych           
działaniach /złożenie 
raportu/ 
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3.2.6   ZAKŁÓCENIE W SYSTEMIE ENERGETYCZNYM 
 

3.  ZADANIA W ZAKRESIE MONITOROWANIA ZAGROŻEŃ 
 

 

3.2.   ODPOWIEDZIALNY ZA MONITOROWANIE ZAGROŻENIA - ZAKŁÓCENIE W SYSTEMIE ENERGETYCZNYM 

Podmiot 
odpowiedzialny 

Podlegają 
monitoringowi 

Wykorzystywane 
metody 

Rodzaj i częstotliwość 
zbierania danych 

Źródła informacji 
Sposób wykorzystania 

informacji 

 
Wójt Gminy Kosakowo 

1.  Dostawa energii 
elektrycznej do miasta 

2. Zagrożenia dla      
obiektów, które mają 
kluczowe znaczenie 
dla bezpieczeństwa 
obywateli i    
świadczenia im usług. 

 
 
 
 
 

1.Pozyskiwanie   
informacji o zdarzeniu   

 2. Analizy       
otrzymywanych 
informacji.  

  
  
 

Informacje bieżące Informacje od      
użytkowników sieci 
energetycznej, w tym 
prezesa zarządu PUK 
PEKO 

1. Powiadamianie o 
zaistniałej sytuacji  
mieszkańców gminy i 
funkcjonujące na jej 
terenie podmioty 

2. Analizowanie    
możliwych skutków 
zaistniałego 
zagrożenia 

3. Przygotowanie do 
zastosowania       
zasilania awaryjnego 

4. Poinformowanie 
WCZK Wojewody i 
Starosty Puckiego            
o zaistniałym   
zagrożeniu  podjętych            
działaniach /złożenie 
raportu/ 
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3.2.7   ZAKŁÓCENIA W SYSTEMIE PALIWOWYM 
 

3.  ZADANIA W ZAKRESIE MONITOROWANIA ZAGROŻEŃ 
 

 

3.2. ODPOWIEDZIALNY ZA MONITOROWANIE ZAGROŻENIA - ZAKŁÓCENIA W SYSTEMIE PALIWOWYM 

Podmiot 
odpowiedzialny 

Podlegają 
monitoringowi 

Wykorzystywane 
metody 

Rodzaj i częstotliwość 
zbierania danych 

Źródła informacji 
Sposób wykorzystania 

informacji 

 
Wójt Gminy Kosakowo 

1. Pozyskiwanie paliwa 
bez ograniczeń.  
2. Poziom zaopatrzenia 
rynku w produkty 
naftowe.  
3.Bezpieczeństwo     
funkcjonowania 
systemu paliwowego.  
 

1.Analiza       
otrzymywanych 
informacji w za-kresie 
utrudnień  
w zakupywaniu paliwa.  
2.Pozyskiwanie       
informacji i wyjaśnień w 
sprawie zaistniałej 
sytuacji  
 

Informacje bieżące co do 
zasobów paliwa na rynku 
krajowym 

1. Służby dyspozytorskie 
operatorów.  
2. Pracownicy spółek  
3. Osoby fizyczne. 
 

1. Analizowanie    
możliwych skutków 
zaistniałego 
zagrożenia 

2. Poinformowanie 
WCZK Wojewody i 
Starosty Puckiego            
o zaistniałym   
zagrożeniui podjętych           
działaniach /złożenie 
raportu/ 
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3.2.8   ZAKŁÓCENIA W SYSTEMIE GAZOWYM 
 

3.  ZADANIA W ZAKRESIE MONITOROWANIA ZAGROŻEŃ 
 

 

3.2.    ODPOWIEDZIALNY ZA MONITOROWANIE ZAGROŻENIA - ZAKŁÓCENIA W SYSTEMIE GAZOWYM 

Podmiot 
odpowiedzialny 

Podlegają 
monitoringowi 

Wykorzystywane 
metody 

Rodzaj i częstotliwość 
zbierania danych Źródła informacji 

Sposób wykorzystania 
informacji 

1. Operatorzy obiektów 

Infrastruktury 

Krytycznej 

magazynowania i 

przesyłania gazu. 

2. Dyrektor Zakładu 

Gazowniczego/ 

Pogotowie Gazowe 

1. Informacje o 

wystąpieniu przerw w 

dostawach gazu, w tym 

planowanych. 

2. Informacje o 

wystąpieniu awarii sieci 

gazowej. 

3. Informacje o awarii 

sieci, instalacji i 

odbiorników gazu u 

odbiorców.  

1. Informacje 

pozyskiwane z systemu 

monitoringu. 

2. Analiza dokumentów 

i własnych informacji. 

 

1.Obserwacja     

i reagowanie na bieżąco. 

 

1. Informacje z punktu 

dyspozytorskiego. 

2. Zgłoszenia od osób 

indywidualnych i firm. 

1. Informowanie o 

sytuacji odpowiednie 

służby oraz CZK. 

Wójt/GZZK 1. Funkcjonowanie 

systemu gazowego. 

1.Gromadzenie 

otrzymanych danych. 

2. Własna baza danych.  

1.Informowanie  

o zakłóceniach w sytuacji 

ich wystąpienia. 

1. Informacje od 

operatorów paliw z 

terenu powiatu. 

2. Informacje od 

właścicieli obiektów IK. 

1. Ocena i analiza 

informacji oraz 

raportowanie w sytuacji 

zagrożenia zgodnie z 

zasadami. 

2. Zwołanie w trybie 

natychmiastowym PZZK 

w sytuacji kryzysowej. 
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3.2.9   ZAKŁÓCENIA W SYSTEMIE ZASILANIA W WODĘ 
 

3.  ZADANIA W ZAKRESIE MONITOROWANIA ZAGROŻEŃ 
 

 

1.2.   ODPOWIEDZIALNY ZA MONITOROWANIE ZAGROŻENIA - ZAKŁÓCENIA W SYSTEMIE ZASILANIA W WODĘ 

Podmiot 
odpowiedzialny 

Podlegają 
monitoringowi 

Wykorzystywane 
metody 

Rodzaj i częstotliwość 
zbierania danych 

Źródła informacji 
Sposób wykorzystania 

informacji 

 
Wójt Gminy Kosakowo 

Ujęcia wody wraz ze 
stacją uzdatnia wody i 
jej linią przesyłową 

Nadzór techniczny i 
fizyczny nad obiektami 
zabezpieczającymi 
gminę w wodę 

1. Całodobowo na 
bieżąco w okresie pracy 
pracowników PUK PEKO 

Pracownicy PUK PEKO 
sprawujący  nadzór 
techniczny nad 
obiektami     
zabezpieczającymi 
gminę w wodę 

1. Powiadamianie o 
zaistniałej sytuacji  
mieszkańców gminy i 
funkcjonujące na jej 
terenie podmioty 

2. Analizowanie    
możliwych skutków 
zaistniałego 
zdarzenia 

3. Podjęcie czynności 
do korzystania z 
wody z ujęcia 
zapasowego                   
( awaryjnego) 

4. Poinformowanie 
WCZK Wojewody i 
Starosty Puckiego            
o zaistniałym   
zagrożeniu  podjętych            
działaniach /złożenie 
raportu/ 
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3.2.10    SILNY MRÓZ / INTENSYWNE  
OPADY ŚNIEGU 

 

3.  ZADANIA W ZAKRESIE MONITOROWANIA ZAGROŻEŃ 
 

 

   3.2.   ODPOWIEDZIALNY ZA MONITOROWANIE ZAGROŻENIA - SILNY MRÓZ / INTENSYWNE OPADY ŚNIEGU 

Podmiot 
odpowiedzialny 

Podlegają 
monitoringowi 

Wykorzystywane 
metody 

Rodzaj i częstotliwość 
zbierania danych 

Źródła informacji 
Sposób wykorzystania 

informacji 

 
Wójt Gminy Kosakowo 

1. Zdolność zapewnienia 
kluczowych usług dla 
ludności i innych 
podmiotów;  
2. Zdolność do realizacji 
zadań zgodnie z 
przeznaczeniem;  
3. Poziom zaopatrzenia  
rynku w produkty 
spożywcze i pierwszej 
potrzeby 
 
 

1. Analiza własnych 
informacji 

2. Analiza informacji 
otrzymanych z       
zewnątrz dotyczących 
warunków 
meteorologicznych 

Na bieżąco w ciągu doby 1. Strona internetowa 
www. pogodynka.pl     
2. Komunikaty z WCZK   
3. Fizyczna obserwacja 
terenu 
 

1. Monitorowanie   
zagrożenia; 

2. Likwidacja skutków 
intensywnych  

3. opadów śniegu na 
tere-nie gminy, w 
szczególności na 
drogach i chodnikach 

3. Bieżący nadzór nad 
elementami     
przesyłowymi wodę   

4. Poinformowanie 
WCZK Wojewody i 
Starosty Puckiego o 
zaistniałym    
zagrożeniu i 
podjętych 
działaniach /złożenie 
raportu/; 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pogodynka/
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4.2.11 SILNY WIATR 
 

3.  ZADANIA W ZAKRESIE MONITOROWANIA ZAGROŻEŃ 
 

 

   3.2.   ODPOWIEDZIALNY ZA MONITOROWANIE ZAGROŻENIA - SILNY WIATR 

Podmiot 
odpowiedzialny 

Podlegają 
monitoringowi 

Wykorzystywane 
metody 

Rodzaj i częstotliwość 
zbierania danych 

Źródła informacji 
Sposób wykorzystania 

informacji 

 
Wójt Gminy Kosakowo 

1. Stan przejezdności 
dróg na obszarze gminy 
2. Bezpieczeństwo na 
szlakach drogowych:  
⎯ wypadki z udziałem 
ludzi;  
⎯ wypadki w transporcie 
towarowym;  
⎯ przewóz towarów 
niebezpiecznych  
 
 

1. Analiza własnych 
informacji 

2. Analiza informacji     
    otrzymanych z       
zewnątrz dotyczących 
warunków 
meteorologicznych 

Na bieżąco w ciągu doby 1. Strona internetowa 
www. pogodynka.pl     
2. Komunikaty z WCZK   
3. Fizyczna obserwacja 
terenu 
 
 
 
 

1. Monitorowanie za-
grożenia; 

2. Likwidacja skutków 
silnego wiatru 

3. Poinformowanie 
WCZK Wojewody i 
Starosty Puckiego o 
zaistniałym 
zagrożeniu  
podjętych 
działaniach /złożenie 
raportu/; 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pogodynka/
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3.2.12   POŻAR WIELKOPOWIERZCHNIOWY 
 

3.  ZADANIA W ZAKRESIE MONITOROWANIA ZAGROŻEŃ 
 

 

3.2.   ODPOWIEDZIALNY ZA MONITOROWANIE ZAGROŻENIA - POŻAR WIELKOPOWIERZCHNIOWY 

Podmiot 
odpowiedzialny 

Podlegają 
monitoringowi 

Wykorzystywane 
metody 

Rodzaj i częstotliwość 
zbierania danych 

Źródła informacji 
Sposób wykorzystania 

informacji 

 
Wójt Gminy Kosakowo 

1. Obiekty 
wielkopowierzchniow 
ze       szczególnym 
uwzględnieniem tych, 
które wykorzystują w 
produkcji toksyczne 
środki przemysłowe 
(TŚP) 

2. Tereny leśne   

1. Fizyczna obserwacja  
2. Wymiana informacji 

z kierownictwem 
zakładu      
przemysłowego 
stosującego w 
produkcji TŚP 

3. Wymiana informacji 
z PSP i Policją 

4. System      
gromadzenia, 
przetwarzania i 
dystrybucji danych 

Na bieżąco stosownie do 
zaistniałych sytuacji i 
wynikających z nich 
potrzeb 
 

1. Ze stałego punktu 
obserwacji terenów 
leśnych 

2. Dyrektor techniczny 
zakładu stosującego 
TŚP 

3. Straż Gminna 
4. Lokalna 

społeczność 
 

1. Bieżące analizowanie 
zaistniałego    
zagrożenia 
pożarowego  

2.  Poinformowanie 
mieszkańców gminy 
o zaistniałej sytuacji  
i zasadach    
zachowania się  

3.  Postawienie w stan 
gotowości sił , 
środków   
przewidzianych do 
działań ratowniczych 

4. Poinformowanie 
WCZK Wojewody i 
Starosty Puckiego o 
zaistniałym    
zagrożeniu podjętych 
działaniach /złożenie 
raportu/ 
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3.2.13   EPIZOOTIA 
 

3.  ZADANIA W ZAKRESIE MONITOROWANIA ZAGROŻEŃ 
 

 

  3.2.   ODPOWIEDZIALNY ZA MONITOROWANIE ZAGROŻENIA - EPIZOOTIA 

Podmiot 
odpowiedzialny 

Podlegają 
monitoringowi 

Wykorzystywane 
metody 

Rodzaj i częstotliwość 
zbierania danych 

Źródła informacji 
Sposób wykorzystania 

informacji 

Powiatowy Lekarz 

Weterynarii 

1.Rozpoznawanie 

chorób odzwierzęcych, 

2. Rozpoznawanie 

chorób zakaźnych 

zwierząt zwalczanych         

z urzędu i wypadków 

podczas transportu 

zwierząt. 

2.Bezpieczeństwo 

zdrowotne zwierząt , 

stosowanych leków  

3. Określanie obszarów 

zapowietrzonych i 

zagrożonych. 

 

1. Badania 
laboratoryjne, 
mikrobiologiczne i 
chemiczne próbek 
pochodzących ze 
zwierząt, żywności 
pochodzenia 
zwierzęcego i pasz, w 
tym na obecność 
patogenów, 
zanieczyszczeń, 
pozostałości 
chemicznych i leków.  
2. Wymiana informacji  
z innymi podmiotami. 
 

1. Bieżące badania 

laboratoryjne w ramach 

badań monitoringowych, 

badań zlecanych przez 

IW, badań zlecanych 

przez producentów, 

hodowców. 

2. Pozyskiwane przez 
własne służby,                  
na podstawie zgłoszeń od 
innych służb, zgłoszenia 
indywidualne i zbiorowe. 
 

1.Wyniki 

badań 

laborator. 

2. Dane od 

własnych 

służb,                  

3.Dane 

uzyskiwane 

ze zgłoszeń 

od innych 

służb: 

indywidual. 

i zbiorowe. 

1.Przekazywanie bieżących 

informacji i danych do wiadomości 

publicznej. 

2. Informowanie służb i podmiotów 

odpowiedzialnych o możliwych 

działaniach zapobiegawczych. 

Powiatowy Inspektor 

Sanitarny 

Sprzedaż  żywności 

pochodzenia zwierzęce 

Kontrole służb 
sanitarnych. 

Bieżące przekazywanie 

wyników z kontroli 

Raporty 

służb sanit. 

Zgłaszanie nielegalnych punktów 

sprzedaży żywności 

Starosta/PCZK/PZZK 1. Obszar w hodowli 

powiecie, szczególnie 

miejsca wymienione w 

części „A”.   

1. Analiza i ocena 

zgromadzonych danych. 

 

1. Informacje 

przekazywane na bieżąco 

zgodnie z potrzebami. 

1. 

Informacje 

od  IW  

2.  Infor. od 

hodowców i 

1. Ocena i analiza informacji oraz 

raportowanie w sytuacji zagrożenia 

zgodnie z zasadami. 

2. Zwołanie w trybie 

natychmiastowym GZZK w kryzysie 
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3.2.14   EPIFITOZA 
 

3.  ZADANIA W ZAKRESIE MONITOROWANIA ZAGROŻEŃ 
 

 

  3.2.   ODPOWIEDZIALNY ZA MONITOROWANIE ZAGROŻENIA - EPIFITOZA 

Podmiot 
odpowiedzialny 

Podlegają 
monitoringowi 

Wykorzystywane 
metody 

Rodzaj i częstotliwość 
zbierania danych 

Źródła informacji 
Sposób wykorzystania 

informacji 

WIORiN w Gdańsku 

o/Puck 

 Bezpieczeństwo roślin: 

- choroby i szkodniki 

roślin; 

- jakość i zużycie  

środków ochrony 

roślin;  

1.Badania laboratoryjne 

roślin i płodów rolnych. 

2. Dane otrzymywane 

od służb inspekcyjnych. 

1. Bieżące badania 

laboratoryjne.  

2. Bieżąca kontrola 

plantacji monitorująca 

pojawienie się chorób i 

szkodników roślin.  

1. Wyniki badań 

laboratoryjnych. 

2. Wyniki kontroli. 

3. Informacje od 

inspektorów ochrony 

roślin i nasiennictwa. 

1. W przypadku 

zagrożenia informowanie 

służb i podmiotów 

odpowiedzialnych w tym 

GZZK. 

Wójt/GZZK 1. Tereny upraw gminy, 

głównie miejsca 

wymienione w cz. „A”.   

1. Analiza i ocena 

zgromadzonych danych. 

 

1. Informacje 

przekazywane na bieżąco 

zgodnie z potrzebami. 

1. Informacje od 

Inspekcji Powiatowych. 

2.  Informacje od 

hodowców  

1. Analiza informacji oraz 

raportowanie w sytuacji 

zagrożenia 

2. Zwołanie GZZK 
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3.2.15   KATASTROFA MORSKA 
 

3.  ZADANIA W ZAKRESIE MONITOROWANIA ZAGROŻEŃ 
 

 

   3.2.  ODPOWIEDZIALNY ZA MONITOROWANIE ZAGROŻENIA – KATASTROFA MORSKA 

Podmiot 
odpowiedzialny 

Podlegają 
monitoringowi 

Wykorzystywane metody Rodzaj i częstotliwość 
zbierania danych 

Źródła informacji 
Sposób wykorzystania 

informacji 

 
Wójt Gminy 
Kosakowo 

Prowadzenie       
obserwacji wzrokowej 
akwenów morskich w 
strefie brzegowej 
gminy pod kątem 
zanieczyszczenia czy 
też skażenia wód i plaż 
spowodowanych kata-
strofą morską w 
rejonie strefy 
brzegowej gminy 
 
 

1. Informacje bieżące z 
prowadzonej obserwacji 
akwenów wodnych i plaż 
2. Wymiana informacji z 
Urzędem Morskim  w sprawie 
przewidywanych skutków 
katastrofy na morzu 

 Na bieżąco stosownie do 
zaistniałych sytuacji i 
wynikających z nich 
potrzeb 

 
 

1. Policja.   
2.Wojewódzkie      
Centrum Zarządzania    
Kryzysowego w 
Gdańsku.  
 

 

1.Wzmożenie   
monitorowania 
zaistniałego zagrożenia 
2. Uruchamianie GZZK 

oraz własnych  sił 
wspomagających 
i postawienie w stan 
gotowości sił      
wspierających; 

3.  Poinformowanie 
WCZK Wojewody i 
Starosty Puckiego o 
zaistniałym     
zagrożeniu i 
podjętych             
działaniach /złożenie 
raportu/; 

4. Uściślenie    
współpracy 
pomiędzy członkami 
GZZK a podmiotami 
współdziałającymi 
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3.2.16    KATASTROFA LĄDOWA 
 

3.  ZADANIA W ZAKRESIE MONITOROWANIA ZAGROŻEŃ 
 

 

  3.2.   ODPOWIEDZIALNY ZA MONITOROWANIE ZAGROŻENIA – KATASTROFA LĄDOWA 

Podmiot 
odpowiedzialny 

Podlegają monitoringowi Wykorzystywane metody Rodzaj i częstotliwość 
zbierania danych 

Źródła informacji 
Sposób wykorzystania 

informacji 

 
Wójt Gminy 
Kosakowo 

1. Stan przejezdności 
dróg na obszarze gminy 
2. Bezpieczeństwo na 
szlakach drogowych:  
⎯ wypadki z udziałem 
ludzi;  
⎯ wypadki w transporcie 
towarowym;  
⎯ przewóz towarów nie-
bezpiecznych  
 
 

   1.Analiza własnych    
     informacji 
2.Analiza informacji 
otrzymanych z         
zewnątrz dotyczących 
ruchu drogowego na 
obszarze gminy  

Na bieżąco w ciągu doby 1. Straż Gminna 
2. Komenda Powiatowa 

Policji 
3. Uczestnicy w ruchu 

drogowym 
 
 

1. Analizowanie       
zaistniałego 
zdarzenia; 

2.  Postawienie w stan 
gotowości siły i 
środki do usuwania 
skutków zaistniałej 
katastrofy 

3. Poinformowanie 
WCZK Wojewody i 
Starosty Puckiego o 
zaistniałym     
zagrożeniu        i   
podjętych 
działaniach /złożenie 
raportu/; 
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3.2.17    SUSZA / UPAŁ 
 

3.  ZADANIA W ZAKRESIE MONITOROWANIA ZAGROŻEŃ 
 

 

3.2.   ODPOWIEDZIALNY ZA MONITOROWANIE ZAGROŻENIA – SUSZA / UPAŁ 

Podmiot 
odpowiedzialny 

Podlegają 
monitoringowi 

Wykorzystywane 
metody 

Rodzaj i częstotliwość 
zbierania danych 

Źródła informacji 
Sposób wykorzystania 

informacji 

 
Wójt Gminy Kosakowo 

1.Groźne zjawiska 
meteorologiczne.  
2. Stan infrastruktury  
urządzeń wodnych.  
3. zagrożenie suszą.  
4. stan rezerw zasobów 
wód podziemnych .  
5. Stan środowiska 
naturalnego.  
6.Bezpieczeństwo  
pożarowe obszarów 
leśnych  
 

1. Nadzór techniczny i 
fizyczny nad 
obiektami 
zabezpieczającymi 
gminę w wodę. 

2. Obserwacja fizyczna 
miejsc o szczególnym 
zagrożeniu        
pożarowym, w tym 
terenów leśnych 

 

Informacje bieżące w 
ciągu doby 

1. Pracownicy PUK PEKO 
sprawujący  nadzór 
techniczny nad 
obiektami    
zabezpieczającymi 
gminę w wodę 
2. Straż Gminna  
3. Komunikaty   
meteorologiczne 
4. Informacje z WCZK 
5. Fizyczna obserwacja 
terenu przez członków 
GZZK 
 

1. Analizowanie stanu 
zagrożenia i       
ewentualnych jego      
skutków   

2. Przekazywanie   
informacji  
mieszkańcom gminy 
o panujących 
warunkach    
meteorologicznych i 
zasadach 
dostosowania się do 
zaistniałej sytuacji 

3. Poinformowanie 
WCZK Wojewody i 
Starosty Puckiego            
o zaistniałym za-
grożeniu i podjętych 
działaniach /złożenie 
raportu/ 
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3.2.18   SKAŻENIE RADIACYJNE 
 

3.  ZADANIA W ZAKRESIE MONITOROWANIA ZAGROŻEŃ 
 

 

3.2. ODPOWIEDZIALNY ZA MONITOROWANIE ZAGROŻENIA – SKAŻENIE RADIACYJNE 

Podmiot 
odpowiedzialny 

Podlegają 
monitoringowi 

Wykorzystywane 
metody 

Rodzaj i częstotliwość 
zbierania danych 

Źródła informacji 
Sposób wykorzystania 

informacji 

 
Wójt Gminy Kosakowo 

1. Poziom zagrożeń  
radiacyjnych.  

2. Zagrożenia 
niemilitarne:  

• użycie BMR;  
• uwolnienie środków 

promieniotwórczych, 
chemicznych                  
i biologicznych.  

 

1. Analiza bieżących 
informacji.  

2. Analiza zdarzeń i 
informacji       
otrzymanych w 
ramach: Systemu 
Wykrywania Skażeń 
przez SZ RP, oraz 
jednostki     
administracji 
publicznej.  

3. Krajowy /Wojewódzki 
System Wykrywania 
Skażeń i Alarmowania.  
4. Bazy danych o:  
• TŚP;  
•Niebezpiecznych     
substancjach 
chemicznych (NSCh).  
 

1.Całodobowe      
pozyskiwanie danych o 
sytuacji radiacyjnej 
przekazywanych z WCZK, 
2. Informacje bieżące 
(całodobowo).  
  
 

Wojewódzkie  
/powiatowe/miejskie 
centra zarządzania 
kryzysowego 

1. Bieżące analizowanie 
zaistniałego skażenia 
promieniotwórczego 

2.  Poinformowanie 
mieszkańców gminy 
o zaistniałej sytuacji  
i zasadach     
zachowania się  

3.  Uruchomienie     
działań ochronnych 
przed skażeniem 
radiacyjnym 

4. Poinformowanie 
WCZK Wojewody i 
Starosty Puckiego o 
zaistniałym   
zagrożeniu               
podjętych 
działaniach /złożenie 
raportu/ 
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3.2.19   ZBIOROWE ZAKŁÓCENIA PORZĄDKU 
PUBLICZNEGO 

 

3.  ZADANIA W ZAKRESIE MONITOROWANIA ZAGROŻEŃ 
 

 

3.2.    ODPOWIEDZIALNY ZA MONITOROWANIE ZAGROŻENIA -  ZBIOROWE ZAKŁÓCENIA PORZĄDKU PUBLICZNEGO 

Podmiot 
odpowiedzialny 

Podlegają 
monitoringowi 

Wykorzystywane 
metody 

Rodzaj i częstotliwość 
zbierania danych Źródła informacji 

Sposób wykorzystania 
informacji 

 
Wójt Gminy Kosakowo 

Różne imprezy masowe 
, w tym imprezy 
sportowe mogące 
przyczynić się do 
wywołania sytuacji 
kryzysowej na obszarze 
gminy.  
 

 

1. Informacje bieżące.  
2. Informacje organów 
administracji, służb i 
instytucji działających 
na obszarze gminy.  
3. Dostępna baza         
danych.  
 

Całodobowe      
pozyskiwanie danych od 
organów bezpieczeństwa                    
i porządku publicznego 

1. Policja 
2. Straż Gminna 
3. Służba ochrony 

imprez 
 

1.Analizowanie      
zaistniałego 
zagrożenia      

2.Poinformowanie 
Policji o zagrożeniu  

3.Analizowanie   
podjętych decyzji 
dotyczących 
organizacji imprez 
masowych o 
podwyższonym ryzy-
ku na terenie gminy 

4.Poinformowanie 
WCZK Wojewody i 
Starosty Puckiego o 
zaistniałym     
zagrożeniu                  
podjętych 
działaniach /złożenie 
raportu  
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3.2.20    ZDARZENIA O CHARAKTERZE 
TERRORYSTYCZNYM 

 

3.  ZADANIA W ZAKRESIE MONITOROWANIA ZAGROŻEŃ 
 

 

3.2.    ODPOWIEDZIALNY ZA MONITOROWANIE ZAGROŻENIA -  ZDARZENIA O CHARAKTERZE TERRORYSTYCZNYM 

Podmiot 
odpowiedzialny 

Podlegają 
monitoringowi 

Wykorzystywane 
metody 

Rodzaj i częstotliwość 
zbierania danych Źródła informacji 

Sposób wykorzystania 
informacji 

 
Wójt Gminy Kosakowo 

1.Incydenty i zagrożenia 
o charakterze terrory-
stycznym mające wpływ 
na bezpieczeństwo w 
mieście i urzędzie 
gminy.  
2.Incydenty w        
systemach 
teleinformatycznych 
urzędu gminy,  
jednostkach 
organizacyjnych gminy  
 

 

1. Informacje bieżące.  
2. Informacje organów 
administracji, służb i 
instytucji działających 
na obszarze gminy.  
3.Prowadzone      
obserwacje zaistniałych 
nie-typowych  sytuacji 
 

Informacje bieżące 1.Przedstawiciele  służb 
mundurowych        
funkcjonujących na 
terenie gminy  

2. Z wojewódzkiego i 
powiatowego CZK 

3. Pracownicy urzędu 
gminy , jednostek 
organizacyjnych 
gminy i PUK PEKO 

4. Mieszkańcy gminy 

1.Analizowanie      
zaistniałego 
zagrożenia      

2.Poinformowanie 
Policji o zagrożeniu i 
podporządkowanie 
się do jej zaleceniom 

3.Poinformowanie 
WCZK Wojewody i 
Starosty Puckiego o 
zaistniałym    
zagrożeniu  
podjętych 
działaniach /złożenie 
raportu/ 
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3.2.21   ZAKŁÓCENIA  W FUNKCJONOWANIU  SIECI                                        
I SYSTYEMÓW INFORMATYCZNYCH 

 

3.  ZADANIA W ZAKRESIE MONITOROWANIA ZAGROŻEŃ 
 

 

  3.2.   ODPOWIEDZIALNY ZA MONITOROWANIE ZAGROŻENIA - ZAKŁÓCENIA W FUNKCJONOWANIU  SIECI I SYSTYEMÓW INFORMATYCZNYCH 

Podmiot 
odpowiedzialny 

Podlegają 
monitoringowi 

Wykorzystywane 
metody 

Rodzaj i częstotliwość 
zbierania danych 

Źródła informacji 
Sposób wykorzystania 

informacji 

 
Wójt Gminy Kosakowo 

1.Funkcjonowanie     
systemów 
informatycznych 
2.Incydenty w         
systemach 
informatycznych urzędu 
gminy, jednostek 
organizacyjnych gminy i 
PUK PEKO 
3.Incydenty     
zagrożenia o 
charakterze 
terrorystycznym mające 
wpływ na        
bezpieczeństwo RP i jej 
obywateli  
 

1.Informacje od   
użytkowników 
systemów                  
informatycznych 
2. Stały monitoring 
infrastruktury sieciowej 
3. Informowanie    

operatora sieci o 
utrudnieniach w 
prawidłowym jej 
funkcjonowaniu 

4. Monitoring       
ogólnodostępnych 
źródeł informacji.  

 
 

Informacje bieżące  1. Informacje od   
użytkowników 
systemów 
informatycznych  

2. Informacje od 
operatora sieci 

3. Środki masowego 
przekazu. 

1. Powiadamianie            
i ostrzeganie 
pracowników urzędu 
gminy i kierowników 
jednostek 
organizacyjnych 
miasta o zagrożeniu 

2. Analizowanie     
możliwych skutków 
zaistniałego 
zagrożenia 

3. Poinformowanie 
operatora sieci 

4. Poinformowanie 
WCZK Wojewody i 
Starosty Puckiego            
o zaistniałym   
zagrożeniu i 
podjętych            
działaniach /  złożenie   
raportu/ 
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4.  PROCEDURY REAGOWANIA KRYZYSOWEGO OKREŚLAJĄCE SPOSÓB POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH 
ZESTAWIENIE MODUŁÓW ZADANIOWYCH WÓJTA 

 
Zestawienie moduł ów zada niowych  

Moduły wojew ody  

1. Podmioty wyszczególnione w siatce bezpieczeństwa przygotowują szczegółowe rozwiązania/sposobu działania w fazie reagowania i odbudowy, 
przypadku wystąpienia zagrożeń opisanych w niniejszym Planie. Opracowana procedura/moduł zadaniowy powinien dać odpowiedź na 
zasadnicze pytania: jakie są zadania główne i szczegółowe, kto uruchamia działania, kto, jak i z kim je wykonuje oraz jakimi dysponuje siłami                     
i środkami. 

2.  Moduły zadaniowe Wójta Gminy Kosakowo opracowano  na podstawie zarządzenia Nr 2/2019 Starosty Puckiego z dnia 7 stycznia 2019 r. w 
sprawie aktualizacji Miejskich / Gminnych Planów Zarządzania Kryzysowego, w którym min. określono wykaz poszczególnych modułów 
zadaniowych, jakie należało opracować na szczeblu gminy. 

3. Plan Zarządzania Kryzysowego Gminy Kosakowo jest zatwierdzany przez Starostę Puckiego. Moduły zadaniowe powinny być aktualizowane 
stosownie do wniosków z działań i zmian zaistniałych w instytucji, a mogących mieć istotne znaczenie dla efektywności wykonania zadań.  

 

4.1. MODUŁY WÓJTA 

 
Zadanie główne: Kierowanie i koordynowanie działaniami przez Wójta Gminy Kosakowo na terenie gminy w celu zapewnienia bezpieczeństwa 
ludzi, ich mienia i środowiska.  
1. Pozyskiwanie, analizowanie i przekazywanie informacji o sytuacji na terenie gminy.  
2. Zwoływanie posiedzenia gminnego zespołu zarządzania kryzysowego (GZZK).  
3.1. Uruchamianie i monitorowanie realizacji zadań zawartych w gminnym  planie zarządzania kryzysowego (GPZK)  oraz stosownie do rodzaju 

zagrożenia – - planie operacyjnej ochrony przed powodzią Gminy Kosakowo.  
3.2. Uruchamianie i monitorowanie realizacji zadań zawartych w gminnym  planie zarządzania kryzysowego (GPZK)  oraz- stosownie do rodzaju 

zagrożenia – - wyciągu z wojewódzkiego planu działania na wypadek wystąpienia epidemii;  
4. Zorganizowanie współdziałania wszystkich uczestników procesu reagowania kryzysowego wymienionych w siatce bezpieczeństwa                                                   

w mieście oraz kierowanie ich działalnością w zakresie zapobiegania zagrożeniu życia, zdrowia lub mienia oraz zagrożeniom środowiska 
naturalnego, bezpieczeństwa państwa i utrzymania porządku publicznego, ochrony praw obywatelskich oraz zwalczania i usuwania skutków 
zdarzeń, w tym pomocy społecznej poszkodowanym.  

5.  Uruchomienie systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniu na terenie gminy oraz personelu własnego urzędu. 
6.  Zorganizowanie procesu komunikacji społecznej na szczeblu gminy.  
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4.  PROCEDURY REAGOWANIA KRYZYSOWEGO OKREŚLAJĄCE SPOSÓB POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH 
ZESTAWIENIE MODUŁÓW ZADANIOWYCH WÓJTA 

 

 

4.1. MODUŁY WÓJTA 

 
Zadanie główne: Kierowanie i koordynowanie działaniami na terenie gminy przez wójta Gminy Kosakowo w celu zapewnienia bezpieczeństwa 
ludzi, ich mienia i środowiska.   

  

7. Zorganizowanie systemu informowania o ofiarach sytuacji kryzysowej na obszarze gminy. 
8.   Wnioskowanie do wojewody o podjęcie działań mających na celu wprowadzenie stanu klęski żywiołowej na obszarze gminy.  
9. Wnioskowanie do wojewody o podjęcie działań mających na celu pozyskanie dodatkowych środków finansowych na potrzeby 

reagowania/odbudowy na obszarze gminy.  
10.  Wprowadzenie obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych w warunkach obowiązującego stanu klęski żywiołowej (art. 22 ustawy o stanie 

klęski żywiołowej).  
11.1.  Działanie w przypadku wprowadzenia stopnia alarmowego lub stopnia CRP, z uwzględnieniem każdego ze stopni alarmowych – pierwszego 

stopnia alarmowego lub pierwszego stopnia alarmowego CRP ( ALFA –ALFA CRP). 
11.2.  Działanie w przypadku wprowadzenia stopnia alarmowego lub stopnia CRP, z uwzględnieniem każdego ze stopni alarmowych – drugiego 

stopnia alarmowego lub drugiego stopnia alarmowego CRP ( BRAVO – BRAVO CRP). 
11.3.  Działanie w przypadku wprowadzenia stopnia alarmowego lub stopnia CRP, z uwzględnieniem każdego ze stopni alarmowych – trzeciego 

stopnia alarmowego lub trzeciego stopnia alarmowego CRP ( CHARLIE – CHARLIE CRP). 
11.4.  Działanie w przypadku wprowadzenia stopnia alarmowego lub stopnia CRP, z uwzględnieniem każdego ze stopni alarmowych – czwartego 

stopnia alarmowego lub czwartego stopnia alarmowego CRP ( DELTA – DELTA CRP). 
12.  Działania związane z infrastruktura krytyczną  
13.  Utrzymanie zdolności do zarządzania sytuacją kryzysową w przypadku uszkodzenia lub niedostępności obiektów i infrastruktury 

przewidywanej  dla funkcjonowania GZZK.  
14. Organizacja wykonywania zadań wynikających z podwyższania gotowości obronnej państwa czasu kryzysu i/lub wojny (zgodnie z Planem 

operacyjnego funkcjonowania miasta na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.  
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4. WSPÓŁDZIAŁANIE MIĘDZY SIŁAMI UCZESTNICZĄCYMI W REALIZACJI PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWEJ  
 

 

 

Współdziałanie – uzgodnione ześrodkowanie wysiłków oraz działań różnych podmiotów co do zadań, czasu, miejsca, przestrzeni oraz ich możliwości                 
w myśl ogólnego zamiaru osiągnięcia celu działań.  
 

Współpraca – zdolność tworzenia więzi i współdziałania z innymi, umiejętność pracy w grupie na rzecz osiągania wspólnych celów, umiejętność 
zespołowego wykonywania zadań i wspólnego rozwiązywania problemów.  
 

Współdziałanie ma na celu synchronizację działań wszystkich organów systemu zarządzania kryzysowego w województwie, tak aby na każdym etapie 
postępowania, a zwłaszcza w fazie reagowania, uzyskać maksymalny efekt skuteczności. Współdziałanie z zasady organizuje organ administracji, 
który w zidentyfikowanym zagrożeniu i siatce bezpieczeństwa, zawartej w planie zarządzania kryzysowego, został wskazany jako podmiot 
wiodący.  
W przypadkach, w których wskazano kilka podmiotów wiodących, współdziałanie organizuje Wojewoda. Organem wiodącym w sprawach zarządzania 
kryzysowego na terenie Gminy Kosakowo jest wójt z wyjątkami określonymi w niniejszym planie.  
W przypadku wprowadzenia jednego ze stanów nadzwyczajnych na obszarze województwa, działaniami prowadzonymi w celu zapobieżenia                                  
i usuwaniem skutków zagrożeń kieruje Wojewoda.  
Zadaniem wymienionych w siatce bezpieczeństwa podmiotów współpracujących jest uruchomienie i skierowanie do działań na rzecz podmiotu 
wiodącego wszystkich dostępnych sił, środków i usług będących w dyspozycji organów i jednostek organizacyjnych podległych lub 
nadzorowanych, stosownie do zapotrzebowania podmiotu wiodącego i skali zagrożenia. Pełne dane o siłach, środkach i usługach, jakimi dysponują 
podmioty realizujące zadania z zakresu zarządzania kryzysowego na terenie Gminy Kosakowo, a zwłaszcza w fazie reagowania znajdują się w 
wojewódzkiej bazie danych o siłach i środkach, w której wykazana jest też baza danych dotyczących gminy. 
Po przyjęciu Planu Zarządzania Kryzysowego Gminy Kosakowo, wskazani w siatce bezpieczeństwa jako podmioty wiodące w fazie reagowania, określą 
podmiotom współpracującym zakres niezbędnych sił, środków i usług, które będą im niezbędne w ramach wsparcia działań w sytuacji kryzysowej.  
Organ administracji publicznej, wskazany w siatce bezpieczeństwa jako podmiot wiodący ma prawo, w zależności od rozwoju sytuacji, wystąpić                                 
o wsparcie również do organów instytucji publicznych niewymienionych w siatce bezpieczeństwa, o ile ich potencjał jest niezbędny do 
zminimalizowania lub usunięcia skutków zagrożenia. Współdziałanie organizują organy administracji publicznej na obszarach, którymi zarządzają – 
wojewoda, starostowie i wójtowie.  
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5. WSPÓŁDZIAŁANIE MIĘDZY SIŁAMI UCZESTNICZĄCYMI W REALIZACJI PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWEJ  
 

 

  

Współdziałanie realizują:  
1. w obszarze decyzyjnym i opiniodawczo-doradczym: 

   1.1. organy administracji publicznej szczebla wojewódzkiego;  

  1.2. zespoły zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej;  
 

2.  w obszarze planowania, wymiany informacji i bieżącej koordynacji działań:  

    2.1. komórki do spraw zarządzania kryzysowego organów administracji  publicznej;  

   2.2. centra zarządzania kryzysowego;  
 

3.  w obszarze ostrzegania ludności o zagrożeniach i zasadach zachowania się w celu zapobiegania zagrożeniu lub minimalizowania skutków sytuacji 
kryzysowej:  

   3.1. rzecznicy prasowi służb, straży i inspekcji;  

  3.2. specjaliści lub zespoły funkcjonujące w ramach centrów zarządzania kryzysowe  
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5. WSPÓŁDZIAŁANIE MIĘDZY SIŁAMI UCZESTNICZĄCYMI W REALIZACJI PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWEJ  
 

 

 GŁÓWNE OBSZARY WSPÓŁDZIAŁANIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w fazie przygotowania: 
⎯ opracowywanie siatki bezpieczeństwa ;  

⎯ opracowywanie, uzgadnianie i aktualizacja planu zarządzania kryzysowego;  

⎯ wymiana bieżących informacji o zagrożeniach i podejmowanych działaniach;  

⎯ uzgadnianie zakresu i sposobu wykonania zadań;  

⎯ uzgadnianie standardów wyposażenia w sprzęt i oprogramowanie informatyczne 
do wspomagania procesu zarządzania;  

⎯ opracowywanie     wspólnych     raportów,     analiz,     programów     i     strategii 
postępowania;  

⎯ przygotowywanie i realizacja porozumień i umów o współpracy;  

⎯ organizowanie i prowadzenie wspólnych szkoleń i ćwiczeń;  

⎯ zorganizowanie   systemu   punktów   kontaktowych   zapewniających   sprawną 
wymianę informacji.  

 

w fazie zapobiegania:  
⎯ przegląd stanu prawnego, procedur i zasobów;  

⎯ ocenianie stanu bezpieczeństwa;  

⎯ przygotowywanie       projektów      przepisów                                  
z zakresu  zarządzania kryzysowego  

 

w fazie reagowania:  
⎯ wymiana bieżących informacji o zagrożeniach i podejmowanych działaniach;  

⎯ koordynacja  działań  w  warunkach  sytuacji  kryzysowej, w  tym  udzielanie 
wzajemnej pomocy i wspieranie organu wiodącego;  

⎯ udział  własnych  przedstawicieli  w  sztabach  (zespołach)  innych  organów 
zaangażowanych w rozwiązanie sytuacji kryzysowej  

 

w fazie odbudowy:  
⎯ zapewnienie             niezbędnych              warunków  

funkcjonowania ofiarom sytuacji kryzysowej;  

⎯ pozyskanie          środków         finansowych       dla 
poszkodowanych oraz na odbudowę zniszczonej 
infrastruktury;  

⎯ opracowywanie i realizacja programów odbudowy 
i rozwoju;  

⎯ analiza   prawna   i   merytoryczna  zrealizowanych 
działań,   dostosowanie    programów    odbudowy i 
przygotowań do wniosków z sytuacji kryzysowej  
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5. WSPÓŁDZIAŁANIE MIĘDZY SIŁAMI UCZESTNICZĄCYMI W REALIZACJI PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWEJ  
 

 
 

                         PROCEDURA WSPÓŁDZIAŁANIA ORGANÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W WARUNKACH SYTUACJI KRYZYSOWEJ  

ZDARZENIE 

DZIAŁANIA BEZPOŚREDNIE:  
•  Wojewoda – kieruje (przy wsparciu WZZK) działaniami 

zaangażowanych służb, inspekcji i pozostałych podmiotów;  

-  składa wnioski o wsparcie;  

•  WCZK wojewody – zapewnia kierowanie bieżące działaniami oraz obieg 
informacji o sytuacji i działaniach;  

• Kierownik właściwej jednostki administracji – kieruje bezpośrednimi 
działaniami przywracającymi stan normalnego funkcjonowania. 

 

DZIAŁANIA BEZPOŚREDNIE:  
• Starosta – kieruje (przy wsparciu PZZK) działaniami zaangażowanych 

służb, inspekcji i pozostałych podmiotów;  
-  składa wnioski o wsparcie;  

• PCZK Starosty – zapewnia kierowanie bieżące działaniami oraz obieg 
informacji o sytuacji i działaniach;  

• Kierownik właściwej jednostki administracji – kieruje bezpośrednimi 
działaniami przywracającymi stan normalnego funkcjonowania  

 

ZAKRES UDZIELANEGO WSPARCIA NA RZECZ PODMIOTU WIODĄCEGO:  

✓ przekazywanie informacji/prognoz/analiz/komunikatów i ostrzeżeń;  

✓ kierowanie zasobów osobowych i środków technicznych;  

✓ zapewnienie odpowiednich świadczeń opieki zdrowotnej;  

✓ zorganizowanie wsparcia psychologicznego;  

✓ wdrożenie dodatkowych mechanizmów udzielania pomocy społecznej;  

✓ uruchomienie dodatkowych środków finansowych;  

✓ uruchomienie rezerw strategicznych i utrzymywanych zapasów;  

✓ wprowadzanie czasowych ograniczeń (nakazów, zakazów) w dostępie do 
dóbr, usług i infrastruktury;  

✓ formułowanie    wniosków    o    pomoc    międzynarodową   w    likwidacji 
zagrożenia lub usuwaniu skutków zdarzenia;  

 

DZIAŁANIA BEZPOŚREDNIE:  
• Wójt gminy Kosakowo – jako podmiot wiodący kieruje (przy wsparciu 

GZZK) działaniami zaangażowanych służb, inspekcji i pozostałych 
podmiotów;  
-  składa wnioski o wsparcie;  

• GZZK – zapewnia wsparcie w kierowaniu wójta, bieżące działaniami 
oraz obieg informacji o sytuacji i działaniach;  

• Kierownik właściwej jednostki administracji – kieruje bezpośrednimi 
działaniami przywracającymi stan normalnego funkcjonowania  
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Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1398), w sytuacji kryzysowej obowiązek 
podjęcia działań spoczywa na organie właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego, który pierwszy otrzymał informację o wystąpieniu 
zagrożenia. Organ ten niezwłocznie informuje o zaistniałym zdarzeniu organy odpowiednio wyższego i niższego szczebla, przedstawiając 
jednocześnie swoją ocenę sytuacji oraz informację o zamierzonych działaniach.  
 

W warunkach Gminy Kosakowo  wójt jest organem do którego spływają informacje o wystąpieniu zagrożenia, na podstawie których niezwłocznie 
powiadamia, w formie raportu doraźnego, wojewódzkie jak i powiatowe centrum zarzadzania kryzysowego (poziom „0”) 
 

W przypadku, gdy lokalne zdarzenie na terenie gminy nabiera znamion kryzysu i istnieje potrzeba skierowania dodatkowych sił wsparcia lub gdy 
działania obejmują teren kilku gmin, starosta będący organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na terenie starostwa puckiego, na 
podstawie art. 17 ustawy kieruje (…) reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie starostwa puckiego (poziom „1”).  
 

W przypadku, gdy zdarzenie/zagrożenie na terenie powiatu puckiego narasta i istnieje konieczność skierowania dodatkowych sił wsparcia lub gdy 
działania obejmują teren kilku powiatów, wojewoda pomorski będący organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na terenie 
województwa na podstawie art. 14 ustawy kieruje (…) reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie województwa pomorskiego                              
(poziom „2”). 

Eskalacja zagrożenia i narastające potrzeby wojewody, starosty/prezydenta miasta są głównymi przesłankami do reakcji ministra kierującego 
określonym działem administracji rządowej (zgodnie z postanowieniami art. 12 ustawy ministrowie (…) realizują, zgodnie z zakresem swojej 
właściwości, zadania dotyczące zarządzania kryzysowego), wskazanego w siatce bezpieczeństwa KPZK, jako wiodący dla danego rodzaju zagrożenia. 
Jego główną rolą jest zorganizowanie i skierowanie do dyspozycji wojewody specjalistycznych sił i środków wsparcia oraz uruchomienie dodatkowych 
narzędzi (prawnych, finansowych, itp.), umożliwiających szybkie i skuteczne opanowanie sytuacji kryzysowej (działania na poziomie „3”).  
 

Szczególna rola centralnych organów administracji rządowej ma miejsce w przypadku zdarzenia, którego skutki odczuwalne są na terenie kilku 
województw, a zagrożenie wymaga działań interdyscyplinarnych. Konieczne staje się uruchomienie procedur reagowania przez Radę Ministrów 
(zgodnie z art. 7 Rada Ministrów sprawuje zarządzanie kryzysowe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej), w  tym  przy  pomocy  Rządowego  
Zespołu . 
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Zarządzania Kryzysowego. Wskazany przez Prezesa Rady Ministrów minister wiodący dla danej sytuacji kryzysowej, korzystając ze wsparcia innych 
ministrów i kierowników urzędów centralnych koordynuje działania w zakresie usuwania skutków zdarzenia (poziom „4”). 

Przeciwdziałanie zagrożeniom na najwyższym „5” poziomie wymaga podjęcia szczególnych środków w drodze wprowadzenia jednego ze stanów 
nadzwyczajnych: klęski żywiołowej, wyjątkowego lub wojennego. Reguły działania organów administracji publicznej oraz możliwe do zastosowania 
narzędzia prawne, określają stosowne ustawy.  
 

Wymienione poziomy zagrożenia przyjęto na potrzeby  zarządzania kryzysowego, wychodząc z założenia, że uruchomienie procedur zawartych w 
planie  zarządzania kryzysowego może już nastąpić w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej na poziomie „0”. Zdarzenia i odpowiednie dla nich 
działania organów administracji publicznej w gminie ma swoje odniesienie w poziomach zagrożenia zdefiniowanych w  planie zarządzania 
kryzysowego. 
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POZIOM 
ZAGROŻENIA 

ORGAN ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ 
ODPOWIEDZIALNY ZA ROZWIĄZANIE SYTUACJI KRYZYSOWEJ 

PODSTAWA DZIAŁANIA 

"0" 
WÓJT  

(sytuacja kryzysowa na poziomie gminnym) ⎯ Plan Zarządzania Kryzysowego Gminy Kosakowo 

"1" 
STAROSTA 

(sytuacja kryzysowa na poziomie powiatowym/równorzędnym) 
⎯ powiatowy/miejski plan zarządzania kryzysowego; 

⎯ plany powiatowych /miejskich służb, inspekcji i straży 

"2" 
WOJEWODA 

(sytuacja kryzysowa na poziomie wojewódzkim) 
⎯ wojewódzki plan zarządzania kryzysowego; 

⎯ plany wojewódzkich zespolonych służb, inspekcji i straży 

"3" 

MINISTER 
wiodący zgodnie z siatką bezpieczeństwa, przy rutynowym wsparciu innych 

ministrów 
(sytuacja kryzysowa w obszarze odpowiedzialności jednego ministra) 

 
⎯ plan zarządzania kryzysowego ministra 

 

"4" 
RADA MINISTRÓW/Minister 

wiodący zgodnie z siatką bezpieczeństwa 
(sytuacja kryzysowa w obszarze odpowiedzialności kilku ministrów) 

 
⎯ Krajowy Plan Zarządzania Kryzysowego; 
⎯ plany zarządzania kryzysowego ministrów 

 

"5" 

 
1. stan klęski żywiołowej – organ wiodący (w zależności od obszaru): 

 

wójt, starosta, wojewoda, właściwy minister; 
2. stan wyjątkowy – Prezes Rady Ministrów lub wojewoda 

3. stan wojenny – Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej we współdziałaniu z 
Radą Ministrów 

 

 
⎯ Krajowy Plan Zarządzania Kryzysowego; 

⎯ Plan Reagowania Obronnego RP 
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PROCEDURA URUCHOMIENIA SIŁ I ŚRODKÓW Z UWZGLĘDNIENIEM POZIOMÓW ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEG 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ZDARZENIE 

 

ANALIZA MOŻLIWOŚCI 
WYKORZYSTYWANYCH ZASOBÓW 

WŁASNYCH 

 

 

WYKORZYSTANIE SIŁ I ŚRODKÓW 
BEDĄCYCH W GESTII  WÓJTA GMINY 

KOSAKOWO 

WÓJT GMINY 

KOSAKOWO  

Przewodniczący GZZK 

WNIOSEK O UDZIELENIE POMOCY WSPARCIE DZIAŁAŃ WÓJTA - POZIOM  1-2 

WOJEWODA POMORSKI 

STAROSTA PUCKI 

WYPRACOWANIE DECYZJI PRZEZ WÓJTA 
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                                                               SPOSÓB URUCHOMIENIA SIŁ I ŚRODKÓW NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWEJ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             WYCIĄG Z USTAWY O ZARZĄDZANIU KRYZYSOWYM                                                                                                                                                                              
Art.19.1.  Organem  właściwym  w  sprawach  zarządzania  kryzysowego  na  terenie  Gminy Kosakowo  jest  wójt                                                                                                                                                                                                                  
2. Do zadań wójta w sprawach zarządzania kryzysowego należy: 

1) kierowanie działaniami związanymi z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie 
gminy; 

      2)  realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego, w tym: 
a) realizacja zaleceń do planu zarządzania kryzysowego  zwanego potocznie „Gminnym Planem Zarządzania Kryzysowego 

(GPZK)”, 
b) opracowywanie i przedkładanie staroście puckiemu do zatwierdzenia gminnego planu zarządzania kryzysowego, który 

podlega systematycznej aktualizacji, a cykl planowania nie może być dłuższy niż dwa lata; 
3) zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego; 
4) wykonywanie przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania gminy; 
5) zapobieganie, przeciwdziałanie i usuwanie skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym; 
6) współdziałanie z Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie przeciwdziałania, zapobiegania i usuwanie 

skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym. 
Art.19.4. Organem pomocniczym wójta w zapewnieniu wykonywania zadań zarządzania kryzysowego jest gminny zespół zarządzania 
kryzysowego powoływany przez  wójta, który określa jego skład, organizację, siedzibę oraz tryb pracy, zwany dalej „zespołem 
gminnym”. 

5. Zespół gminny wykonuje na obszarze gminy zadania przewidziane dla zespołu wojewódzkiego. 

➢ Do zasadniczych zadań realizowanych przez zespół gminny należy: 

a) ustalanie i doskonalenie przyjętej strategii bezpieczeństwa gminy; 

b) ocena występujących i potencjalnych zagrożeń w gminie mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne i 

prognozowanie tych zagrożeń; 

b) przygotowywanie propozycji działań i przedstawianie wójtowi  wniosków dotyczących wykonania, zmiany lub zaniechania 

działań ujętych w planie zarzadzania kryzysowego , zwanego potocznie „gminnym planem zarządzania kryzysowego”; 

c) przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniami na obszarze gminy; 

d) opiniowanie gminnego planu zarządzania kryzysowego. 

 

 

 

 

ZDARZENIE 

 

 

 

 
GMINNY  ZESPÓŁ  ZARZĄDZANIA  

KRYZYSOWEGO 
 

PRZYGOTOWUJE PROPOZYCJE DZIAŁAŃ                
I PRZEDSTAWIA WÓJTOWI WNIOSKI 
DOTYCZĄCE WYKONANIA, ZMIANY 

 LUB ZANIECHANIA DZIAŁAŃ UJĘTYCH                   
W GPZK 

 

WÓJT 

INSPEKTOR ds. ZK i OC  
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W ramach działań prowadzonych w celu zwalczania zagrożenia/minimalizacji skutków uruchamiane będą siły i środki przewidziane w tego typu 
sytuacjach do działań na terenie Gminy Kosakowo. W sytuacji gdy wykorzystanie własnego potencjału okaże się niewystarczające, wówczas  wójt  
zwraca się o pomoc do Starosty  / Wojewody oraz określi, czy wyczerpał możliwości w zakresie sił i środków będących w jego dyspozycji wobec 
zaistniałego zagrożenia.  
  

Wojewoda na podstawie własnej oceny sytuacji może kierować specjalistyczne siły i środki będące w jednostkach administracji zespolonej, gdy 
przejął koordynację i kierowanie akcją reagowania (odbudowy) na występujące zagrożenie. Odbywa się to z wykorzystaniem narzędzi prawnych lub 
w sposób opisany w stosownych modułach zadaniowych.  
W przypadku zagrożeń nie wymuszających wprowadzenia stanu klęski żywiołowych, a wymagających podjęcia natychmiastowych działań, wojewoda 
organizuje specjalistyczne siły i środki zawierając stosowne porozumienia i umowy z odpowiednimi podmiotami i instytucjami. Stawiając zadania 
służbom, inspekcjom i strażom kieruje się posiadanymi kompetencjami wynikającymi z ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w 
województwie.  
 

W zakresie przygotowania i uruchamiania niezbędnych sił i środków przyjęto następujące zasady: 

1. uczestnicy reagowania kryzysowego monitorują w trybie ciągłym stan swoich sił i środków oraz informują WCZK o zużyciu 50 i 75 % swoich 
zasobów;  

2. starosta po otrzymaniu informacji od wójta, że zużył 50% swoich zasobów, podejmuje działania polegające na przygotowaniu do uruchomienia 
dodatkowych sił i środków dla gminy oraz informuje o tym fakcie wojewodę;  

3. starosta po otrzymaniu informacji od burmistrza, że zużył 75% swoich zasobów, podejmuje decyzję o uruchomieniu niezbędnych sił i środków oraz 
zgłasza ten fakt wojewodzie, a także przystępuje do uzupełniania zapasów;  

4. wojewoda po otrzymaniu informacji od starosty, że zużył 50% swoich zasobów, podejmuje działania polegające na przygotowaniu się do wsparcia 
powiatu, a w przypadku zużycia 75% podejmuje decyzje o uruchomieniu niezbędnych sił i środków.  
Ponadto, jeżeli w sytuacji kryzysowej użycie innych sił i środków jest niemożliwe lub może okazać się niewystarczające, o ile inne przepisy nie 
stanowią inaczej, Minister Obrony Narodowej, na wniosek wojewody, może przekazać do jego dyspozycji pododdziały lub oddziały Sił Zbrojnych 
Rzeczypospolitej Polskiej, wraz ze skierowaniem ich do wykonywania zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (art. 25 ust. 1 ustawy o zarządzaniu 
kryzysowym).   
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użycia wydzielonych oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych RP oraz czasy osiągnięcia gotowości do działań w poszczególnych działaniach określone 
zostały w „Planie Zarządzania Kryzysowego Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Gdańsku”.  
Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U 2017, poz. 1897) w czasie stanu klęski żywiołowej działaniami 
prowadzonymi w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia kierują:  
1. wójt (burmistrz, prezydent miasta) – jeżeli stan klęski żywiołowej wprowadzono tylko na obszarze gminy;  

2. starosta - jeżeli stan klęski żywiołowej wprowadzono na obszarze więcej niż jednej gminy wchodzącej w skład powiatu;  

3. wojewoda - jeżeli stan klęski żywiołowej wprowadzono na obszarze więcej niż jednego powiatu wchodzącego w skład województwa;  

4. minister właściwy do spraw administracji publicznej lub inny minister – jeżeli stan klęski żywiołowej wprowadzono na obszarze więcej niż jednego 
województwa.  
 

Po wprowadzeniu stanu klęski żywiołowej wójt realizuje następujące przedsięwzięcia: 

1. zwołuje posiedzenie GZZK i nakazuje przystąpić do realizacji zadań określonych w regulaminie funkcjonowania Gminnego Zespołu Zarządzania  
Kryzysowego;  

2. monitoruje zagrożenie i podjęte działania;  

3. informuje społeczeństwo o sytuacji i podjętych działaniach;  

4. określa zadania podporządkowanym służbowo podmiotom  i nadzoruje ich realizację;  

5. kieruje reagowaniem na zagrożenia i zapewnia współdziałanie zaangażowanych służb, inspekcji, straży i organów zgodnie z przyjętymi procedurami 
reagowania kryzysowego (własnych i przydzielonych w ramach wsparcia);  

6. wdraża przyjęte ograniczenia wolności i praw człowieka i obywatela oraz nakazy i zakazy;  

7. realizuje ustalenia przyjęte na posiedzeniu WZZK;  

8. na bieżąco informuje WCZK i PCZK o sytuacji i realizowanych działaniach.  
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Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym (Dz. U. 2017, poz. 1928), działania przywracające konstytucyjny ustrój 
państwa, bezpieczeństwo obywateli lub porządek publiczny, a w szczególności koordynację i kontrolę funkcjonowania administracji rządowej i 
samorządowej wykonują:  
1. Prezes Rady Ministrów – w przypadku wprowadzenia stanu wyjątkowego na obszarze większym niż obszar jednego województwa;  
2. właściwy wojewoda – w przypadku wprowadzenia stanu wyjątkowego na obszarze lub części obszaru jednego województwa.  
 

Po wprowadzeniu stanu wyjątkowego, wójt realizuje następujące przedsięwzięcia:  
1. zwołuje posiedzenie GZZK i nakazuje przystąpić do realizacji zadań określonych w regulaminie funkcjonowania Gminnego Zespołu Zarządzania  

Kryzysowego;  

2. monitoruje sytuację;  

3. kieruje działaniami zaangażowanych służb, inspekcji i organów zgodnie z przyjętymi procedurami reagowania kryzysowego;  

4. obwieszcza rozporządzenie Prezydenta RP o wprowadzeniu stanu wyjątkowego oraz inne akty dotyczące tego stanu;  

5. informuje społeczeństwo o sytuacji i realizowanych zadaniach;  

6. wprowadza własne i wdraża przyjęte ograniczenia wolności i praw człowieka i obywatela oraz nakazy i zakazy;  

7. zgodnie z zaleceniem wojewody wykonuje czynności niezbędnych do wprowadzenia cenzury w trybie i na zasadach wynikających z rozporządz.RM;  

8. realizuje ustalenia przyjęte na posiedzeniu WZZK;  

9. na bieżąco informuje WCZK i PCZK o realizowanych działaniach.  
 

Zgodnie z art. 9. ustawy z dnia 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego 
podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2017, poz. 1932), w czasie stanu wojennego organy władzy publicznej działają                           
w dotychczasowych strukturach organizacyjnych państwa i w ramach przysługujących im kompetencji, z zastrzeżeniem przepisów niniejszej ustawy. 
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6.  TRYB URUCHAMIANIA NIEZBĘDNYCH SIŁ I ŚRODKÓW UCZESTNICZĄCYCH W REALIZACJI PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ                                         
NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWEJ 

 

 
Po wprowadzeniu stanu wojennego, burmistrz realizuje następujące przedsięwzięcia:  
1. podaje do publicznej wiadomości akty prawne dotyczące wprowadzenia stanu wojennego;  

2. kieruje realizacją zadań obronnych i obrony cywilnej na terenie gminy, wprowadza własne i wdraża przyjęte ograniczenia wolności i praw 
człowieka i obywatela;  

3. podejmuje działania związane z przejściem na wojenne zasady działania Urzędu Gminy Kosakowo;  

4. koordynuje i kontroluje działalność jednostek organizacyjnych gminy;  

5. realizuje przedsięwzięcia zawarte w planie operacyjnym funkcjonowania gminy w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny;  
6. realizuje przedsięwzięcia określone przez wojewodę jak i Radę Ministrów;  

7. informuje WCZK i PCZK o sytuacji i prowadzonych działaniach.  
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6.  TRYB URUCHAMIANIA NIEZBĘDNYCH SIŁ I ŚRODKÓW UCZESTNICZĄCYCH W REALIZACJI PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ                                                    
NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWEJ 

 
 

DZIAŁANIA PODEJMOWANE NA SZCZEBLU GMINY W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA ZAGROŻENIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DZIAŁNIA WÓJTA: 

− monitoruje sytuację, w tym zbiera i analizuje dane uzyskane  od  członków GZZK  jak       
i organów administracji publicznej; 

− zwołuje posiedzenie GZZK;  

− uruchamia procedury przygotowania i reagowania na zagrożenie;  

− informuje PCZK i WCZK o sytuacji oraz prowadzonych działaniach;  

− dokonuje bilansu sił i środków, jakie są niezbędne do skutecznego zwalczania 
skutków sytuacji kryzysowej w gminie;  

− uściśla zasady współpracy z podmiotami   uczestniczącymi w reagowaniu 
kryzysowym na szczeblu gminy; 

− rozpatruje propozycje i wnioski przekazane przez członków GZZK;  

− w przypadku braku lub wyczerpywania się zasobów sił i środków występuje do 
starosty / wojewody z wnioskiem o wsparcie;  

− udostępnia informacje znajdujące się w gminnej bazie danych o siłach i środkach;  

− współpracuje z organizacjami pozarządowymi w sprawie uczestnictwa w niesieniu 
pomocy społecznej poszkodowanej ludności;  

− informuje miejscowe społeczeństwo oraz media o przyczynach i skutkach zagrożenia 
oraz podjętych działaniach;  

− powiadamia PCZK i WCZK  o skuteczności prowadzonych działań i ewentualnych 
dodatkowych potrzebach;  

− po usunięciu skutków zagrożenia podejmuje decyzję o zakończeniu działań, o czym 
powiadamia PCZK i WCZK. 

 

DZIAŁNIA WÓJTA W PRZYPADKU BRAKU ZGROŻENIA NA OBSZRZE GMINY  WEDŁUG WŁAŚCIWOŚCI: 
⎯ analiza sytuacji w zagrożonych sąsiednich  gminach i w powiecie; 

⎯ przygotowanie sił i środków będących w dyspozycji do udzielania wsparcia działań starosty / wojewody. 
 

DZIAŁNIA GMINNEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO: 

−  monitoruje sytuację, w tym zbiera i analizuje dane uzyskane  od 
jednostek organizacyjnych jak i organów administracji publicznej 
oraz służb i inspekcji;  

− przekazuje mieszkańcom gminy sygnały alarmowe, komunikaty 
ostrzegawcze i inne informacje dodatkowe istotne dla zachowania 
szczególnych środków zapobiegawczych przed skutkami zagrożenia; 

− przyjmuje, ewidencjonuje i przekazuje szefowi GZZK wnioski, 
zalecenia  i propozycje działań otrzymywane ze starostwa i od 
wojewody;  

− udostępnia zainteresowanym organom administracji publicznej 
informacje zamieszczone w miejskiej bazie danych;  

− informuje PCZK i WCZK o sytuacji na terenie gminy i podjętych 
działaniach;  

− przekazuje informację , uzgodnioną z wójtem, dla mediów o 
przyczynach i skutkach sytuacji kryzysowej oraz realizowanych 
przedsięwzięciach;  

− prowadzi działania zachęcające organizacje pozarządowe do niesienia 
pomocy społecznej ofiarom sytuacji kryzysowej;  

− odnotowuje zakończenie działań;  

− utrzymuje stały kontakt z WCZK i PCZK i przekazuje systematyczne 
informacje o stanie bezpieczeństwa w gminie.  
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7.   ZESTAWIENIE SIŁ I ŚRODKÓW PLANOWANYCH  DO WYKORZYSTANIA                                      
W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH 

 
 

 

Zestawienie sił i środków planowanych do wykorzystania w sytuacjach kryzysowych jest tożsame                         
z zasobami przeznaczonymi do zabezpieczenia zadań wynikających z obowiązków państwa 
gospodarza (ang. Host Nation Support – HNS). System Zarządzania Bazą Sił i Środków w skrócie                      
e-HNS w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego realizuje zadania związane                                                   
z gromadzeniem, przetwarzaniem i analizą danych o siłach i środkach będących w zasobie 
organizacji oraz instytucji na terenie województwa, w tym Gminy Kosakowo. Zastosowane 
rozwiązanie umożliwia poprzez centralną bazę danych kompletowanie poszczególnych informacji                                                
w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz Powiatowych a także Gminnych Centrach 
Kryzysowych.  
Wojewoda posiada numeryczną bazę danych przestrzennych oraz opisowych, która ułatwia 
gromadzenie, edycję oraz analizę tych danych na szczeblu województwa z uwzględnieniem 
powiatów i gmin.  
W Centrum Zarządzania Kryzysowego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego zorganizowana jest 
centralna geobaza danych GIS (dane wektorowe, rastrowe i zestawienia tabelaryczne) – 
zorganizowane w klasy obiektów 

Na terenie Gminy Kosakowo: 

a) Wójt (z jego upoważnienia inspektor ds. OC ) aktualizuje  udostępnianą  przez  Wojewodę  
Pomorskiego  numeryczną  bazę danych przestrzennych oraz opisowych, która ułatwia  
gromadzenie,  edycję  oraz  analizę  tych danych na szczeblu gminnym i wojewódzkim.  
W ramach gminnych możliwości jest aktualizacja posiadanych  sił  i  środków  planowanych  do 
wykorzystania w sytuacjach kryzysowych a także podgląd na posiadane środki innych gmin czy 
powiatów.  
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7.   ZESTAWIENIE SIŁ I ŚRODKÓW PLANOWANYCH  DO WYKORZYSTANIA                                      
W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH 

 
 

 
 

b) Klasy obiektów zorganizowane na potrzeby organów zarządzania kryzysowego  
na szczeblach wojewódzkim, powiatowym i gminnym oraz służb (zewnętrzna).  

 

Opracowana została w postaci elektronicznej przy użyciu systemu informacji geograficznej (GIS) 
„Baza sił i środków oraz ich dysponentów województwa pomorskiego”.  
„Baza” stanowi serwis internetowy udostępniany użytkownikom systemu z całego województwa 
pomorskiego.  
Gmina Kosakowo jest uczestnikiem systemu i zobowiązana jest organizować swoje dane na 
szczeblu  gminy w odpowiednim formacie oraz aktualizować dane on-line w przypadku 
wystąpienia zmiany. Miasto jest informowane o nowych elementach „Bazy”i tym samym 
zobligowane do wprowadzenia nowych informacji.  
 

Zestawienie sił i środków dostępne jest w sieci pod adresem: https://153.19.91.14/,  
który docelowo zostanie udostępniony również użytkownikom służb. 
 
 

 

 
Numeryczna baza danych podzielona jest na grupy tematyczne:  
 

− Agregaty 

− Budowle ochronne  

− Hotele 

− Likwidacja skażeń  

− Magazyny OC  

− Zabezpieczenie w wodę  

− Centrale i syreny alarmowe 

− Zagrożenia  

− Siły i środki  

− Zabytki 

− Raporty 

− administracja 

− pomoc 

− mapa  
Po rozwinięciu zakładek przez użytkownika otrzymujemy dostęp do szczegółowych 
informacji bądź edycji zawartości. 
W zakładce „Pomoc” znajduje się instrukcja obsługi bazy. 
 
 
 
 
 
 

https://153.19.91.14/
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7.   ZESTAWIENIE SIŁ I ŚRODKÓW PLANOWANYCH  DO WYKORZYSTANIA                                      
W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH 

 

 
W skład zasobów, które mogą być wykorzystane w sytuacji kryzysowej na terenie województwa 
pomorskiego, a także Gminy Kosakowo, wchodzą siły i środki m.in.:  
 

− Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego (KSRG),  

− Państwowego Ratownictwa Medycznego,  

− instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem zagrożeniom powodziowym,  

− służb, straży i inspekcji,  

− Sił Zbrojnych RP – przewidzianych do wsparcia w sytuacjach kryzysowych, oraz innych jednostek 
współdziałających z administracją państwową w zakresie likwidacji skutków zdarzeń 
kryzysowych, 

− innych jednostek współdziałających z administracją państwową zakresie likwidacji skutków 
zdarzeń kryzysowych.  
 

Grupa budowle ochronne organizuje obiekty z podziałem na schrony i ukrycia, grupa likwidacja 
skażeń zawiera wszystkie obiekty, ujęte w ewidencji jako Szpan, POO, PZTsam, PZT kol, PZTwod, 
PZWet. Grupa magazynów organizuje obiekty typu magazyny i warsztaty, grupa zabezpieczenie w 
wodę zawiera wszystkich dostawców wody na terenie województwa. Syreny i alarmowanie 
ewidencjonuje centrale oraz syreny alarmowe ujęte systemem alarmowania. Zagrożenia stanowią 
grupę obiektów stwarzających zagrożenie związane z substancjami chemicznymi. W grupie 
potrzeby uczestnicy systemu informują o potrzebach na siły i środki, zaopatrzenie w wodę, punkty 
likwidacji skażeń oraz powierzchni magazynowych. 
 

Ponadto w województwie pomorskim funkcjonuje system informatyczny InfoMed – narzędzie 
służące do wymiany informacji pomiędzy lekarzem koordynatorem ratownictwa medycznego                                  
i dysponentami jednostek systemu PRM, tj. ZRM i SOR oraz dysponentami pozostałych szpitali                                  
w województwie. InfoMed jest opartym o Internet systemem informacyjno-komunikacyjnym, 
wspieranym analizą na mapie. Jego zadaniem jest organizacja sprawnego sposobu gromadzenia 
informacji, szybkiego dostępu do ogromnej ilości danych oraz ich analiza dostosowana do potrzeb 
ratownictwa medycznego w województwie pomorskim. Celem działania aplikacji wchodzących                              
w skład systemu jest wsparcie pracy lekarza koordynatora ratownictwa medycznego oraz pracy 
dyspozytorów medycznych, poprzez bieżącą wymianę informacji o stanie i dostępności zasobów 
szpitalnych (m.in. liczbie wolnych łóżek na poszczególnych oddziałach szpitalnych, zasobach 
sprzętowych, personelu medycznym) oraz danych dotyczących zespołów ratownictwa medycznego 
na terenie całego województwa (raport wyjazdu poza rejon operacyjny, raport statusu karetki: 
„wolna/zajęta”).  
 
Pomorski Urząd Wojewódzki w oparciu o porozumienie o współpracy zawarte pomiędzy Głównym 
Geodetą Kraju (GGK) a Dyrektorem Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, posiada dostęp do 
danych systemu Centrum Analiz Przestrzennych Administracji Publicznej (CAPAP). Dane tam 
zawarte wykorzystywane będą na potrzeby realizacji ustawowych zadań z zakresu zarządzania 
kryzysowego. 
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MODUŁ ZADANIOWY NR 1 

Treść zadania: 
Pozyskiwanie, analizowanie i przekazywanie informacji o sytuacji na terenie 
Gminy Kosakowo 

Wykonawca 
zadania: 

Inspektor ds. Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego/ Z-ca 
Przewodniczącego GZZK w  Kosakowie 

I. CEL ZADANIA 

Pozyskiwanie bieżącej informacji o sytuacji na terenie Gminy Kosakowo, analizowanie  
i przekazywanie bieżącej informacji do Centrum Zarządzania Kryzysowego Powiatu Puckiego, 
kierownikom jednostek organizacyjnych gminy, służbom ratowniczym biorącym udział w akcji 
ratowniczej wg przyjętej organizacji łączności. Przekazywanie bieżącej informacji mieszkańcom. 

Oczekiwany efekt: Zapewnienie pełnej informacji o sytuacji na terenie Gminy Kosakowo. 

II. WARUNKI OPERACYJNE REALIZACJI ZADANIA 

1) brak zasilania z sieci przemysłowej energii elektrycznej (awarie sieci), 
2) brak łączności telefonicznej i informatycznej, 
3) zakłócenia w łączności radiowej, 
4) nieprzejezdne drogi dojazdowe gminy i sołectw, 
5) utrudnienia w łączności pomiędzy SK Powiatu i SK Gminy, 
6) zakłócone informowanie i ostrzeganie lokalnej społeczności o sytuacji i zagrożeniu  

na terenie gminy 

III. PRZEDSIĘWZIĘCIA DO WYKONANIA W RAMACH ZADANIA 

1) przywrócić zasilanie niezbędnych elementów Stanowiska Kierowania Wójta 
2) przywrócić łączność w relacji SK Gminy – SK Powiatu – GPA gminy- mieszkańcy 
3) spowodowania przejezdności dróg 
4) przywrócenie bieżącego informowania i ostrzegania mieszkańców gminy 

IV. KONCEPCJA DZIAŁANIA 

1. Tryb uruchamiania zasobów:  

 
a) powiadomić Wójta, Inspektora ds.  Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego , wykonać 

nakazane czynności przez Wójta lub Inspektora ds. OC i ZK 
b) w razie zagrożenia życia i zdrowia wykorzystać środki łączności OSP i dostępne ś/r 
c) w przypadku dłuższej przerwy w dostawie energii elektrycznej spowodować wypożyczenie 

agregatu z firm wykazanych w wykazie w GPZK 
d) powołanie GZZK lub niezbędnych kierowników referatów urzędu wg decyzji Wójta 
e) uruchomienie sił i środków do utrzymania przejezdności dróg gminnych zgodnie z zawartymi 

umowami 
 

2. Organizacja kierowania: 
a) Wójt Gminy Kosakowo bezpośrednio, dostępnymi środkami łączności lub przez osoby funkcyjne 

kieruje funkcjonowaniem urzędu oraz współdziała z kierownikami jednostek organizacyjnych 
gminy oraz SKSK Wojewody Pomorskiego, Starostwa Puckiego, sąsiednich gmin i 
przedsiębiorstw na terenie gminy. 
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II. PODSTAWY PRAWNE DZIAŁAŃ 

Ustawa: 
a. o samorządzie gminnym, 
b. o zarządzani kryzysowym, 
c. o stanie klęski żywiołowej, 
d. o systemie powiadamiania ratunkowego 
e. o drogach publicznych 

 

Podpisy: 

Inspektor ds. Obrony Cywilnej 
i Zarządzania Kryzysowego 

 
(Wykonawca zadania  

lub upoważniony przedstawiciel) 

 

Wójt Gminy Kosakowo 
 

(Podmiot odpowiedzialny) 

 

                    Dyrektor PUK PEKO 
 

(Podmiot wiodący/współpracujący  
lub upoważniony przedstawiciel) 

 

Kierownik Referatu  
 Gospodarki Komunalnej  

i Ochrony Środowiska 
 

(Podmiot wiodący/współpracujący  
lub upoważniony przedstawiciel) 
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8.   PROCEDURY REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU ZARZADZANIA KRYZYSOWEGO                                              
– MODUŁY ZADANIOWE WÓJTA    

 

 

8.1.  MODUŁ ZADANIOWY – Nr 1 
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MODUŁ ZADANIOWY NR 1 

Treść zadania: 
Pozyskiwanie, analizowanie i przekazywanie informacji o sytuacji na terenie 
Gminy Kosakowo 

Wykonawca 
zadania: 

Inspektor ds. Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego/ Z-ca 
Przewodniczącego GZZK w  Kosakowie 

I. CEL ZADANIA 

Pozyskiwanie bieżącej informacji o sytuacji na terenie Gminy Kosakowo, analizowanie  
i przekazywanie bieżącej informacji do Centrum Zarządzania Kryzysowego Powiatu Puckiego, 
kierownikom jednostek organizacyjnych gminy, służbom ratowniczym biorącym udział w akcji 
ratowniczej wg przyjętej organizacji łączności. Przekazywanie bieżącej informacji mieszkańcom. 

Oczekiwany efekt: Zapewnienie pełnej informacji o sytuacji na terenie Gminy Kosakowo. 

II. WARUNKI OPERACYJNE REALIZACJI ZADANIA 

1) brak zasilania z sieci przemysłowej energii elektrycznej (awarie sieci), 
2) brak łączności telefonicznej i informatycznej, 
3) zakłócenia w łączności radiowej, 
4) nieprzejezdne drogi dojazdowe gminy i sołectw, 
5) utrudnienia w łączności pomiędzy SK Powiatu i SK Gminy, 
6) zakłócone informowanie i ostrzeganie lokalnej społeczności o sytuacji i zagrożeniu  

na terenie gminy 

III. PRZEDSIĘWZIĘCIA DO WYKONANIA W RAMACH ZADANIA 

1) przywrócić zasilanie niezbędnych elementów Stanowiska Kierowania Wójta 
2) przywrócić łączność w relacji SK Gminy – SK Powiatu – GPA gminy- mieszkańcy 
3) spowodowania przejezdności dróg 
4) przywrócenie bieżącego informowania i ostrzegania mieszkańców gminy 

IV. KONCEPCJA DZIAŁANIA 

1. Tryb uruchamiania zasobów:  

 
a) powiadomić Wójta, Inspektora ds.  Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego , wykonać 

nakazane czynności przez Wójta lub Inspektora ds. OC i ZK 
b) w razie zagrożenia życia i zdrowia wykorzystać środki łączności OSP i dostępne ś/r 
c) w przypadku dłuższej przerwy w dostawie energii elektrycznej spowodować wypożyczenie 

agregatu z firm wykazanych w wykazie w GPZK 
d) powołanie GZZK lub niezbędnych kierowników referatów urzędu wg decyzji Wójta 
e) uruchomienie sił i środków do utrzymania przejezdności dróg gminnych zgodnie z zawartymi 

umowami 
 

2. Organizacja kierowania: 
a) Wójt Gminy Kosakowo bezpośrednio, dostępnymi środkami łączności lub przez osoby funkcyjne 

kieruje funkcjonowaniem urzędu oraz współdziała z kierownikami jednostek organizacyjnych 
gminy oraz SKSK Wojewody Pomorskiego, Starostwa Puckiego, sąsiednich gmin i 
przedsiębiorstw na terenie gminy. 

 
 
 
  

    

III. PODSTAWY PRAWNE DZIAŁAŃ 
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Ustawa: 
f. o samorządzie gminnym, 
g. o zarządzani kryzysowym, 
h. o stanie klęski żywiołowej, 
i. o systemie powiadamiania ratunkowego 
j. o drogach publicznych 

 

Podpisy: 

Inspektor ds. Obrony Cywilnej 
i Zarządzania Kryzysowego 

 
(Wykonawca zadania  

lub upoważniony przedstawiciel) 

 

Wójt Gminy Kosakowo 
 

(Podmiot odpowiedzialny) 

 

                    Dyrektor PUK PEKO 
 

(Podmiot wiodący/współpracujący  
lub upoważniony przedstawiciel) 

 

Kierownik Referatu  
 Gospodarki Komunalnej  

i Ochrony Środowiska 
 

(Podmiot wiodący/współpracujący  
lub upoważniony przedstawiciel) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Treść zadania: 
Pozyskiwanie, analizowanie i przekazywanie informacji                             

o sytuacji na terenie Gminy Kosakowo 

Wykonawca zadania: 
1. Inspektor ds. obrony cywilnej / Zastępca przewodniczącego GZZK  
2. GZZK 



Plan Zarządzania Kryzysowego Gminy Kosakowo  2021 
68 

 

I.    CEL ZADANIA 
 

1) pozyskiwanie informacji o konkretnej sytuacji z miejsca zdarzenia, 
2) wspólne  analizowanie otrzymanych informacji  z członkami Gminnego Zespołu Zarządzania 

Kryzysowego w celu określenia rodzaju zdarzenia, przyczyny oraz skali i skutków 
zaistniałego zdarzenia i wypracowania koncepcji działań ratowniczych, 

3) przekazywanie analizowanych informacji: 
a) do Centrum Zarządzania Kryzysowego Powiatu Puckiego i Wojewody Pomorskiego w 

celu poinformowania o zdarzeniu i uzyskania wsparcia, gdy będzie zachodziła taka 
potrzeba,  

b) kierownikom podmiotów, przewidzianych do udziału w akcji ratowniczej  w tego typu 
sytuacji wg przyjętych arkuszy uzgodnień.  

4) przekazywanie komunikatów  mieszkańcom miasta, jeżeli zaistnieje zagrożenie dla życia                            
i zdrowia. 

Oczekiwany efekt: Zapewnienie pełnej informacji o zaistniałe sytuacji, umożliwiającej szybkie                           
i sprawne podejmowanie decyzji w usuwaniu skutków zdarzenia.  
 

II.   WARUNKI OPERACYJNE REALIZACJI ZADANIA  
 

1) brak  energii elektrycznej (awaria sieci), 
2) brak łączności telefonicznej i informatycznej, 
3) zakłócenia w łączności radiowej, 
4) nieprzejezdna droga wojewódzka nr 100 na terenie Gminy Kosakowo, 
5) utrudnienia w łączności pomiędzy SK Gminy, a SK Powiatu i Wojewody, 
6) niewystarczająca liczba sił ratowniczych i środków jakimi dysponują, 
7) utrudnienia w informowaniu i ostrzeganiu lokalnej społeczności o zaistniałej sytuacji                                   

i wynikającego z niej zagrożenia na terenie gminy. 
 

 

III.  PRZEDSIĘWZIĘCIA DO WYKONANIA W RAMACH ZADANIA  
 

1) wezwać na posiedzenie członków GZZK, 
2) dążyć do przywrócenia energii elektrycznej na terenie zdarzenia, 
3) dążyć do przywrócenia łączności w relacji kierujący akcją ratowniczą – GZZK Gminy – CZK 

Powiatu – CZK Wojewody,  
4) zabiegać o udrożnienie drogi wojewódzkiej nr 100, 
5) przywrócić bieżące informowanie i ostrzeganie mieszkańców gminy. 
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IV.  KONCEPCJA DZIAŁANIA 
 

1) Tryb uruchomienia zasobów: 
a) Wójt Gminy Kosakowo jako przewodniczący GZZK, bądź z jego upoważnienia zastępca 

przewodniczącego GZZK (jednocześnie inspektor ds. OC ), a pod jego nieobecność 
komendant Straży Gminnej w Kosakowie, po pozyskaniu informacji o zdarzeniu 
niezwłocznie powiadamia siły ratownicze, jakie winny wziąć udział w zaistniałej sytuacji, 

b) w pierwszej kolejności powiadamia siły własne tj.: 
-  OSP Kosakowo (za pośrednictwem PSP) - przewidywany czas reakcji do działania - w 

dzień ok. 10 min., w nocy ok. 15 min. 
-  członków GZZK  - przewidywany czas reakcji do działania - w dzień   ok. 40 min.,                              

w nocy ok. 55 min. 
c) w kolejnej powiadamia inne podmioty przewidziane do działania w tego typu sytuacji,                           

w tym przychodnię NZOZ , 
d) zleca komendantowi FOC do zadań ogólnych uruchomienie zasilania awaryjnego dla SK 

Wójta i nawiązania kontaktu z zakładem energetycznym w sprawie przywrócenia 
dopływu energii elektrycznej do gminy, 

e) podmioty przewidziane do udziału w akcji ratowniczej wykorzystują do działania własne 
siły i środki jakimi dysponują, 

f) w razie zagrożenia życia i zdrowia  wykorzystać środki łączności OSP, 
g) w przypadku dłuższej przerwy w dostawie energii elektrycznej uwzględnić  wypożyczenie 

agregatów prądotwórczych z firm wykazanych w dokumentacji zarządzania kryzysowego 
gminy, 

2) Organizacja kierowania: 
 

   Z ramienia Urzędu Gminy, ze swojego stanowiska pracy, zaistniałą sytuacją dostępny 
środkami łączności kieruje wójt gminy jako szef Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, 
przy współudziale członków Zespołu Gminnego ( i SD jeżeli będzie potrzeba jego 
uruchomienia), w ramach której utrzymuje łączność: 

a) z kierującym akcją ratowniczą i kierownikami podmiotów przewidzianych do wsparcia 
działań, 

b) CZK Powiatu i CZK Wojewody, 
c) burmistrzami i wójtami powiatu puckiego, gdy zaistnieje taka potrzeba 
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3) Przedsięwzięcia reagowania: 
 

Czynności do 
wykonania 

Kierujący 
działaniami / osoba 
z jego upoważnienia 

Dokumentujący 
przebieg działań 

Organizacja 
współdziałania i obiegu 

informacji 

Procedury 
komunikacji 
społecznej 

Wezwać na posiedzenie 
członków GZZK 

Wójt  / Z-ca 
przewodniczącego 

GZZK 

Z-ca szefa GZZK , do 
czasu przybycia 
członków GZZK, a 
dalej wyznaczony 
członek Zespołu 
Gminnego 

Na podstawie uzgodnień za-
wartych w Planie ZK     
wzajemna wymiana 
informacji  bezpośrednio  i 
dostępnymi środkami 
łączności ( zgodnie ze 
schematem organizacyjnym  
obiegu informacji  w ramach 
SWO i SWA) w relacji    
członkowie GZZK – SK wójta 

 

Dążyć do przywrócenia 
energii elektrycznej na 
terenie zdarzenia 

Wójt  / Sekretarz 
Gminy??? 

Starszy dyżurny SD                     
( gdy będzie SD 
powołany) lub członek 
GZZK 

Informacje od operatora 
Energa 

 

Dążyć do przywrócenia 
łączności w relacji 
kierujący akcją 
ratowniczą – GZZK Gminy 
– CZK Powiatu – CZK 
Wojewody 
 

Wójt  / Inspektor ds. 
OC ( Z-ca 

przewodniczącego 
GZZK) 

 
 
 
 
 

Starszy dyżurny SD, w 
zastępstwie członek 
GZZK 

  

Wzajemna wymiana      
informacji ( w siedzibie 
Urzędu ) inspektora ds. OC.  
z sekretarzem gminy???, 
informatykiem Urzędu 
Gminy i wspólne podjęcie 
działań 

 
 
 
 
 

 
Ratownicy GPA - 

zgodnie z instrukcją 
Gminnego Punktu 

Alarmowania 
 

Zabiegać o udrożnienie 
drogi wojewódzkiej nr 
100 

Wójt  / Sekretarz 
gminy??? 

Obieg informacji drogą 
radiową i telefoniczną 

Przywrócić bieżące    
informowanie i 
ostrzeganie mieszkańców 
gminy. 

Wójt  / Inspektor ds. 
OC (Z-ca 

przewodniczącego 
GZZK 

Bezpośredni kontakt,  przy 
pomocy środków łączności i 
ratowników GPA  z       
członkami GZZK 

 

V.   POTRZEBY WSPARCIA ZE STRONY INNYCH INSTYTUCJI 
 

Wsparcie ze strony Komendy PPSP, Komendy Powiatowej Policji, operatorów ENERGA 
 
 

VI.  BUDŻET ZADANIA 
 

Zadanie będzie realizowane w ramach budżetu urzędu gminy, z uwzględnieniem rezerwy 
celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. 
 

 

VII. PODSTAWY PRAWNE DZIAŁAŃ 
Ustawa:  o samorządzie gminnym, 

             o zarządzaniu kryzysowym            
             o stanie klęski żywiołowej, 
             o systemie powiadamiania ratunkowego, 
             o drogach publicznych. 

Załącznik: schemat organizacyjny obiegu informacji  w ramach SWO i SWA. 
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8.2.  MODUŁ ZADANIOWY – Nr 2 
 

Treść zadania: 
Zwoływanie posiedzenia gminnego zespołu zarządzania kryzysowego 

(GZZK) 

Wykonawca zadania: 
Wójt / z upoważnienia wójta Zastępca przewodniczącego GZZK 
(Inspektor ds. obrony cywilnej) 

 

I.  CEL ZADANIA 
 

Dokonanie oceny zaistniałego czy też potencjalnego zagrożenia mogące mieć wpływ na 
bezpieczeństwo publiczne i prognozowanie tego zagrożenia, z uwzględnieniem przygotowania 
propozycji działań i przedstawienia wójtowi zasad ich wykonania, oraz przygotowania do  
przekazania mieszkańcom gminy informacji związanych z zagrożeniem 
 

Oczekiwany efekt: Zapewnienie pełnej informacji o zaistniałe sytuacji, umożliwiającej szybkie                         
i sprawne podejmowanie decyzji w niedopuszczeniu, zminimalizowaniu czy też usuwaniu 
skutków zdarzenia.  
 

II.   WARUNKI OPERACYJNE REALIZACJI ZADANIA  
 

1) brak  energii elektrycznej (awaria sieci), 
2) brak łączności telefonicznej i informatycznej, 
3) zakłócenia w łączności radiowej. 

 

III.  PRZEDSIĘWZIĘCIA DO WYKONANIA W RAMACH ZADANIA  
 

1) wezwać na posiedzenie członków GZZK, 
2) dążyć do przywrócenia energii elektrycznej na terenie gminy, 
3) dążyć do przywrócenia łączności pomiędzy członkami GZZK a SK wójta oraz CZK Starosty i 

CZK Wojewody.  
 

IV.  KONCEPCJA DZIAŁANIA 
 

1) Tryb uruchomienia zasobów: 
a) Wójt gminy jako przewodniczący GZZK, z jego upoważnienia zastępca 

przewodniczącego GZZK, w zastępstwie sekretarz gminy ???, wzywa dostępnymi 
środkami łączności lub za pośrednictwem łącznika na posiedzenie członków GZZK, 

- przewidywany czas reakcji do działania  - w dzień ok. 40 min., w nocy ok. 55 min. 
 

b) GZZK liczy 8 członków: 
są to pracownikami urzędu gminy (5 osób), kierownik jednostki organizacyjnej gminy 
(GOPS) , prezes zarządu PUK PEKO Sp. z o.o.  i naczelnik OSP Kosakowo, 
miejscem do posiedzeń Zespołu Gminnego jest Stanowisko Kierowania Wójta                             
w urzędzie gminy. 
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      2)   Organizacja kierowania: 
a) posiedzeniem Zespołu Gminnego kieruje  wójt gminy jako przewodniczący GZZK, 

którego wspiera zastępca przewodniczącego GZZK oraz członkowie Punktu 
Kontaktowego czy też Stałego Dyżuru  (jeżeli uruchomienie PK jak i SD wynikło                             
z określonej sytuacji), 

b) wójt gminy przedstawia zebranym powód wezwania, zapoznaje z zaistniałą sytuacją    
     oraz zleca im do realizacji określone zadania i określa wzajemne zasady przekazywania  
     informacji i decyzji. 

 

3)   Przedsięwzięcia reagowania: 

Czynności do wykonania 
Kierujący działaniami / 

osoba z jego 
upoważnienia 

Dokumentujący 
przebieg działań 

Organizacja współdziałania i 
obiegu informacji 

Procedury 
komunikacji 
społecznej 

Wezwać na posiedzenie 
członków GZZK 

Wójt 
/ 

Z-ca 
przewodniczącego 

GZZK 

Członek Punktu   
Kontaktowego czy też 
Stałe-go Dyżuru  
(jeżeli uruchomienie 
PK jak i SD wynikło z 
określonej sytuacji) 
lub z-ca                  
przewodniczącego 
GZZK , do czasu 
przybycia członków 
GZZK, a dalej 
wyznaczony członek 
Zespołu Gminnego 
  

Na podstawie uzgodnień zawa-
rtych w Planie ZK wzajemna wy-
miana informacji  bezpośrednio        
i dostępnymi środkami łączności 
( zgodnie ze schematem organi-
zacyjnym  obiegu informacji  w 
ramach SWO i SWA) w relacji 

członkowie GZZK – SK burmistrza     

 

Dążyć do przywrócenia 
energii elektrycznej na 
terenie miasta 

Burmistrz  / Sekretarz 
miasta 

Informacje od operatora Energa 

 

Dążyć do przywrócenia 
łączności w relacji 
członkowie GZZK – SK 
burmistrza – CZK Starosty 
i CZK  Wojewody 

Burmistrz  / Inspektor 
ds. OC (Z-ca 

przewodniczącego 
GZZK 

 

Wzajemna wymiana informacji                   
( w siedzibie Urzędu ) inspektora 
ds. OC.  z sekretarzem gminy???, 
informatykiem urzędu gminy i 
wspólne podjęcie działań 
 

 

V.   POTRZEBY WSPARCIA ZE STRONY INNYCH INSTYTUCJI 
Wsparcie ze strony Komendy Powiatowej PSP ( w zakresie łączności) ,  operatorów ENERGA 
 
 

VI.  BUDŻET ZADANIA 
Zadanie będzie realizowane w ramach budżetu urzędu gminy, z uwzględnieniem rezerwy celowej 
na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. 
 
 

VII. PODSTAWY PRAWNE DZIAŁAŃ 
 Ustawa:           o samorządzie gminnym, 

                                  o zarządzaniu kryzysowym, 
                                  o stanie klęski żywiołowej. 

 Załącznik:  Schemat organizacyjny obiegu informacji  w ramach SWO i SWA. 
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8.3.  MODUŁ ZADANIOWY – Nr 3-1 
 

Treść zadania: 

Uruchomienie i monitorowanie realizacji zadań zawartych w Gminnym 
Planie Zarządzania Kryzysowego (GPZK) oraz stosownie do rodzaju 
zagrożenia – Planie Operacyjnej  Ochrony Przed Powodzią Gminy 
Kosakowo. 

 

Wykonawca zadania: 

 

1. wójt 
2. Inspektor ds. obrony cywilnej / Zastępca przewodniczącego GZZK . 
3. GZZK  
 

 

I.    CEL ZADANIA 
 

Dokonanie oceny zaistniałego zagrożenia w celu uruchomienia sił i środków zabezpieczających 
mieszkańców gminy przed powodzią.  
 

Oczekiwany efekt: Podjęcie skutecznych działań ratowniczych, które uchronią gminę przed 
powodzią. 
 

II.   WARUNKI OPERACYJNE REALIZACJI ZADANIA  
 

1) niepokój  pośród mieszkańców gminy narażonych na powódź, 
2) zagrożenie epidemiologiczne, 
3) zakłócenia w łączności radiowej, 
4) utrudnienia w łączności pomiędzy SK Gminy, a CZK Powiatu i CZK Wojewody, 
5) niewystarczająca liczba sił ratowniczych i środków jakimi dysponują, 
6) utrudnienia w informowaniu i ostrzeganiu lokalnej społeczności o zaistniałej sytuacji                                     

i wynikającego z niej zagrożenia na terenie gminy. 
 

III.  PRZEDSIĘWZIĘCIA DO WYKONANIA W RAMACH ZADANIA  
 

1) wezwać na posiedzenie członków GZZK, 
2) dążyć do przywrócenia łączności pomiędzy siłami ratowniczymi a SK Wójta i CZK Starosty – 

CZK Wojewody,  
3) uruchomienie do działań miejscowych sił ratowniczych i postawienie w stan gotowości sił 

wspierających, 
4) wydać siłom ratowniczym posiadany sprzęt z magazynu p.powodziowego, do zapobiegania  

i usuwania skutków zaistniałego zagrożenia, 
5) przywrócić bieżące informowanie i ostrzeganie mieszkańców gminy. 

 

 

IV.  KONCEPCJA DZIAŁANIA 
 

1) Tryb uruchomienia zasobów: 
a) Wójt gminy jako przewodniczący GZZK, bądź z jego upoważnienia zastępca 

przewodniczącego GZZK (jednocześnie inspektor ds. OC), a pod jego nieobecność 
komendant Straży Gminnej w Kosakowie, po pozyskaniu informacji o zdarzeniu 
niezwłocznie powiadamia siły ratownicze, jakie winny wziąć udział w zaistniałej sytuacji, 
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         b)  w pierwszej kolejności powiadamia siły własne tj.: 

 OSP Kosakowo (za pośrednictwem PSP) - przewidywany czas reakcji do działania - w 
dzień do ok. 10 min., w nocy do ok. 15 min. 
członków GZZK  - przewidywany czas reakcji do działania - w dzień do ok. 40 min.,                      
w nocy do ok. 55 min. 

c) w kolejnej powiadamia inne podmioty przewidziane do działania w tego typu zaistniałej 
sytuacji, 

d) podmioty przewidziane do udziału w akcji ratowniczej wykorzystują do działania własne 
siły i środki jakimi dysponują, 

e) w razie zagrożenia życia i zdrowia  wykorzystać środki łączności OSP. 
 

2) Organizacja kierowania: 
 

   Z ramienia urzędu gminy, ze swojego stanowiska pracy, zaistniałą sytuacją dostępny 
środkami łączności kieruje wójt jako przewodniczący Gminnego Zespołu Zarządzania 
Kryzysowego, przy współudziale członków Zespołu Gminnego ( i SD jeżeli będzie potrzeba 
jego uruchomienia), w ramach której utrzymuje łączność: 

a) z kierującym akcją ratowniczą i kierownikami podmiotów przewidzianych do wsparcia 
działań, 

b) CZK Powiatu i CZK Wojewody, 
c) burmistrzami i wójtami powiatu puckiego, gdy zaistnieje taka potrzeba. 

 

3)     Przedsięwzięcia reagowania: 

Czynności do 
wykonania 

Kierujący działaniami 
/ osoba z jego 
upoważnienia 

Dokumentujący 
przebieg działań 

Organizacja współdziałania i 
obiegu informacji 

Procedury 
komunikacji 
społecznej 

Wezwać na posiedzenie 
członków GZZK, 

Wójt  / Z-ca 
przewodniczącego 

GZZK 
Starszy dyżurny Stałego 
Dyżuru  (jeżeli      
uruchomienie  SD 
wynikło z określonej 
sytuacji) lub         z-ca 
przewodniczącego GZZK 
, do czasu przybycia 
członków GZZK, a dalej 
wyznaczony członek 
Zespołu Gminnego 
  
 
  
  

Na podstawie uzgodnień   
zawartych w Planie ZK 
wzajemna wy-miana informacji  
dostępnymi środkami łączności 
(zgodnie ze schematem 
organizacyjnym   obiegu 
informacji  w ramach SWO i 
SWA)  w relacji członkowie 
GZZK – SK burmistrza    Ratownicy GPA - 

zgodnie z   
instrukcją 
Gminnego 

Punktu 
Alarmowania 

` 

Dążyć do przywrócenia 
łączności pomiędzy siła-
mi ratowniczymi a SK 
Wójta  i CZK Starosty – 
CZK Wojewody 

wójt  / Inspektor ds. 
OC ( z-ca  

przewodniczącego 
GZZK 

 

Wzajemna wymiana informacji 
( w siedzibie Urzędu )        
inspektora ds. OC.  z           
sekretarzem gminy???, 
informatykiem Urzędu Miasta i 
wspólne podjęcie działań 

 
Uruchomić do działań 
miejscowe siły    
ratownicze i postawić w 
stan gotowości siły 
wspierające 

Burmistrz  / Inspektor 
ds. OC ( z-ca  

przewodniczącego 
GZZK 

Na podstawie uzgodnień 
zawartych w Planie ZK      
wzajemna wymiana informacji  
dostępnymi środkami łączności                      
( zgodnie ze schematem     
organizacyjnym obiegu 
informacji w 
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Wydać siłom        
ratowniczym posiadany 
sprzęt z magazynu 
p.powodziowego, do 
zapobiegania  i        
usuwania skutków        
zaistniałego zagrożenia 

wójt  / Inspektor ds. 
OC ( z-ca  

przewodniczącego 
GZZK 

 

ramach SWO i SWA)  w relacji 
wydzielone siły ratownicze 
gminy – CZK Powiatu  – CZK 
Wojewody 

 

Przywrócić bieżące 
informowanie i       
ostrzeganie 
mieszkańców gminy. 
 

Wójt  / Inspektor ds. 
OC ( z-ca  

przewodniczącego 
GZZK 

Bezpośredni kontakt, przy 
pomocy środków łączności 
ratowników MPA  z członkami 
GZZK 

 

 

V.   POTRZEBY WSPARCIA ZE STRONY INNYCH INSTYTUCJI 
 

Wsparcie ze strony Komendy Powiatowej PSP, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 
 
 

VI.  BUDŻET ZADANIA 
 

Zadanie będzie realizowane w ramach budżetu urzędu gminy, z uwzględnieniem rezerwy celowej 
na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. 
 
 

VII. PODSTAWY PRAWNE DZIAŁAŃ 
 

   Ustawa: 
1. o samorządzie gminnym, 
2. o zarządzaniu kryzysowym, 
3. o stanie klęski żywiołowej, 
4. prawo wodne. 

 
   Załącznik: schemat organizacyjny obiegu informacji  w ramach SWO i SWA. 
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8.4.  MODUŁ ZADANIOWY – Nr 3-2 
 

Treść zadania: 

Uruchomienie i monitorowanie realizacji zadań zawartych w Gminnym 
Planie Zarządzania Kryzysowego (GPZK) oraz stosownie do rodzaju 
zagrożenia – Wyciągu z wojewódzkiego planu działania na wypadek 
wystąpienia epidemii. 

Wykonawca zadania: 

 

1. Wójt 
2. Inspektor ds. obrony cywilnej / Zastępca przewodniczącego GZZK  
3. GZZK  

 

I.    CEL ZADANIA 
 

Dokonanie oceny zaistniałego zdarzenia w celu uruchomienia sił i środków, które doprowadzą do 
ustalenia źródła zagrożenia i zabezpieczą mieszkańców gminy przed jego skutkami.  
 

Oczekiwany efekt: Podjęcie skutecznych działań, które uchronią mieszkańców gminy przed 
rozwojem epidemii. 
 

II.   WARUNKI OPERACYJNE REALIZACJI ZADANIA  
 

1) niepokój  pośród mieszkańców miasta narażonych na skutki epidemii, 
2) mała wiedza pośród mieszkańców gminy o ochronie przeciwepidemiologicznej i zasadach 

reagowania na choroby u ludzi, 
3) trudności w ustaleniu źródła i przyczyny epidemii, 
4) niewystarczająca liczba sił ratowniczych i środków w zapobieganiu skutkom epidemii, 
5) utrudnienia w informowaniu i ostrzeganiu lokalnej społeczności o zaistniałej sytuacji                                      

i wynikającego z niej zagrożenia na terenie gminy. 
 

III.  PRZEDSIĘWZIĘCIA DO WYKONANIA W RAMACH ZADANIA  
 

1) wezwać na posiedzenie członków GZZK, 
2) monitorować sytuację epidemiologiczną, 
3) pogłębić wiedzę pośród mieszkańców gminy o ochronie przeciwepidemiologicznej i        

zasadach reagowania na choroby u ludzi, 
4) uruchomić do działań miejscowe siły ratownicze i postawić w stan gotowości siły 

wspierające, 
5) przywrócić bieżące informowanie i ostrzeganie mieszkańców gminy przed zagrożeniem. 

 

 

IV.  KONCEPCJA DZIAŁANIA 
 

1) Tryb uruchomienia zasobów: 
a) Wójt gminy jako przewodniczący GZZK, z jego upoważnienia zastępca 

przewodniczącego GZZK, wzywa dostępnymi środkami łączności lub za pośrednictwem 
łącznika na posiedzenie członków GZZK, 
- przewidywany czas reakcji do działania  - w dzień ok. 40 min., w nocy ok. 55 min. 
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        b) GZZK liczy 8 członków:   są pracownikami urzędu(5 osób), dyrektor    
             jednostki organizacyjnej gminy (GOPS) , prezes zarządu PUK PEKO Sp. z o.o.  i naczelnik  
            OSP Kosakowo, 
            Miejscem do posiedzeń Zespołu Gminnego jest Stanowisko Kierowania Wójta                               
            w urzędzie gminy. 

w związku z zaistniałą sytuacją wójt gminy: 
- zaprasza na posiedzenie GZZK  kierownika NZOZ w Kosakowie, 
- nawiązuje kontakt telefoniczny z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Pucku oraz                        

z powiatowym i wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego. 
 

2) Organizacja kierowania: 
 

   Z ramienia urzędu gminy, ze swojego stanowiska pracy, zaistniałą sytuacją dostępny 
środkami łączności kieruje wójt jako przewodniczący Gminnego Zespołu Zarządzania 
Kryzysowego, przy współudziale członków Zespołu Gminnego i SD,  w ramach której 
utrzymuje łączność  i bezpośrednio współpracuje z: 

a) kierownictwem miejscowych podmiotów służby zdrowia, 
b) Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Pucku, 
c) wydzielonymi siłami ratowniczymi przewidzianymi do wsparcia wójta w zapobieganiu jak 

też w usuwaniu ewentualnych przyczyn i skutków epidemii,  
d) CZK Powiatu i CZK Wojewody, 
e) burmistrzami i wójtami z sąsiednich gmin, gdy zaistnieje taka potrzeba. 

 

3) Przedsięwzięcia reagowania: 
 

Czynności do wykonania 

Kierujący działaniami 
/ osoba z jego 
upoważnienia 
 
 

Dokumentujący 
przebieg działań 

Organizacja 
współdziałania i obiegu 

informacji 

Procedury komunikacji 
społecznej 

Wezwać na posiedzenie 
członków GZZK, 

Wójt / Z-ca 
przewodniczącego 

GZZK 
 
 

Starszy dyżurny Stałego 
Dyżuru  (jeżeli      
uruchomienie  SD 
wynikło z określonej 
sytuacji) lub z-ca 
przewodniczącego GZZK 
, do czasu przybycia 
członków GZZK, a dalej 
wyznaczony członek 
Zespołu Gminnego 

 

 

Monitorować sytuację 
epidemiologiczną 

Wójt  / Inspektor ds. 
OC ( Z-ca 

przewodniczącego 
GZZK) 

 
 

Bezpośredni kontakt i 
przy pomocy środków 
łączności ratowników   

GPA  z członkami GZZK 

Ratownicy GPA - 
zgodnie z instrukcją 
Gminnego Punktu 

Alarmowania 
 

Pogłębić wiedzę pośród 
mieszkańców gminy o 
ochronie     
przeciwepidemiologicznej  
i zasadach reagowania na 
choroby                u ludzi 

wójt  / Inspektor ds. 
OC 

 
 
 
 
 
 
 

 

Za pośrednictwem: 
- ulotek 

- obwieszczeń 
- strony internetowej 

- ratowników GPA 

 

Uruchomić do działań 
miejscowe siły       
ratownicze i postawić w 
stan gotowości siły 
wspierające 
 
 

Wójt / Inspektor ds. 
OC ( Z-ca 

przewodniczącego 
GZZK) 

 

Na podstawie uzgodnień 
zawartych w Planie ZK 
wzajemna wymiana in-
formacji  dostępnymi 
środkami łączności                      
( zgodnie ze schematem   
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  organizacyjnym  obiegu 
informacji  w ramach 
SWO i SWA)  w relacji 
wydzielone siły    
ratownicze – CZK 
Powiatu– CZK Wojewody 

 

Przywrócić bieżące  
informowanie i 
ostrzeganie 
mieszkańców gminy. 

Wójt  / Inspektor ds. 
OC ( Z-ca 

przewodniczącego 
GZZK) 

 
Bezpośredni kontakt i 
przy pomocy środków 
łączności ratowników 
GPA  z członkami GZZK  

Ratownicy GPA - 
zgodnie z instrukcją 
Gminnego Punktu 

Alarmowania 
 

 

V.   POTRZEBY WSPARCIA ZE STRONY INNYCH INSTYTUCJI 
 

Wsparcie ze strony służby zdrowia z terenu powiatu puckiego. 
 
 

VI.  BUDŻET ZADANIA 
 

Zadanie będzie realizowane w ramach budżetu urzędu gminy, z uwzględnieniem rezerwy celowej 
na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. 
 
 

VII. PODSTAWY PRAWNE DZIAŁAŃ 
 

  Ustawa: 
a) o samorządzie gminnym, 
b) o zarządzaniu kryzysowym, 
c) o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych. 

 

   Załącznik: schemat organizacyjny obiegu informacji  w ramach SWO i SWA. 

Wykonawca zadania 
(lub upoważniony przedstawiciel) 

                   Inspektor ds. OC  
pełniący jednocześnie funkcję  
z-cy przewodniczącego GZZK 

 

Podmiot odpowiedzialny 
 

Wójt Gminy Kosakowo 
 

Podmiot wiodący / współpracujący 
(lub upoważniony przedstawiciel) 

 

- / CZK Powiatu, 
- /  CZK Wojewody 
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8.5.  MODUŁ ZADANIOWY – Nr 4 
 

 
Treść zadania: 

Zorganizowanie współdziałania wszystkich uczestników procesu 
reagowania kryzysowego wymienionych w siatce bezpieczeństwa w 
mieście oraz kierowanie ich działalnością w zakresie zapobiegania 
zagrożeniu życia, zdrowia lub mienia oraz zagrożeniom środowiska 
naturalnego, bezpieczeństwa państwa i utrzymania porządku 
publicznego , ochrony praw obywatelskich oraz zwalczania i usuwania 
skutków zdarzeń, w tym pomocy społecznej poszkodowanym. 

Wykonawca zadania: 

 

1. Inspektor ds. obrony cywilnej  
2. GZZK  
 

 

I.    CEL ZADANIA 
 

Wspólne wypracowanie celu, czasu i miejsca użycia sił i środków, jakimi dysponują wszystkie 
podmioty przewidziane w działaniach podejmowanych w celu zapobiegania i zwalczania sytuacji 
kryzysowej. 
 

Oczekiwany efekt: Jak najlepsze wykonanie określonych zadań, które będą minimalizować 
szkodliwe dla ludności, mienia oraz środowiska naturalnego skutki, będące następstwem 
zaistniałego zagrożenia. 
 

 

II.   WARUNKI OPERACYJNE REALIZACJI ZADANIA  
 

1) niepokój  pośród mieszkańców miasta narażonych na zaistniała sytuację kryzysową, 
2) utrudnienia w zapewnieniu łączności z podmiotami współdziałającymi ( wiodącymi i  

      wspomagającymi), 
3) utrudnienia w łączności pomiędzy SK Gminy, a SK Powiatu i Wojewody, 
4) brak zasilania w energie elektryczną, 
5) niewystarczająca liczba sił ratowniczych i środków jakimi dysponują, 
6) niewłaściwy przepływ informacji, 
7) utrudnienie w dostępie do osób funkcyjnych (nieobecność lub brak możliwości  

       skontaktowania się), 
8) zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi oraz ich mienia, 
9) brak reakcji na wydawane polecenia, nieprzestrzeganie obowiązującego porządku  

      prawnego, możliwość powstania zbiorowych zakłóceń porządku publicznego, 
10)     utrudnienia w informowaniu i ostrzeganiu lokalnej społeczności o zaistniałej sytuacji i    

      wynikającego z niej zagrożenia na terenie gminy. 
 

 

III.  PRZEDSIĘWZIĘCIA DO WYKONANIA W RAMACH ZADANIA  
 

1) wezwać na posiedzenie członków GZZK, 
2) dążyć do usprawnienia łączności pomiędzy podmiotami współdziałającymi  ( wiodącymi                               

i wspomagającymi), a SK Wójta i CZK Starosty – CZK Wojewody,  
 

 

 

3) uruchomić działania miejscowych sił ratowniczych i postawić w stan gotowości siły 
wspierające, 

4) uściślić współdziałanie GZZK z podmiotami współdziałającymi (wiodącymi i           
wspomagającymi), 
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5) utrzymać porządek publiczny, 
6) przywrócić bieżące informowanie i ostrzeganie mieszkańców gminy, 
7) zapewnić pomoc społeczną poszkodowanym. 

 

 
 

IV.  KONCEPCJA DZIAŁANIA 
 

1) Tryb uruchomienia zasobów: 
 

a) Wójt gminy jako przewodniczący GZZK, bądź z jego upoważnienia zastępca 
przewodniczącego GZZK (jednocześnie inspektor ds. OC ), a pod jego nieobecność 
komendant Straży Gminnej  w Kosakowie, po pozyskaniu informacji o zdarzeniu 
niezwłocznie powiadamia siły ratownicze, jakie winny wziąć udział w zaistniałej sytuacji, 

 

b) w pierwszej kolejności powiadamia siły  własne, wskazując miejsce stawienia się,  tj.: 
-  OSP Kosakowo (za pośrednictwem PSP) - przewidywany czas reakcji do działania  - w 

dzień do ok. 10 min., w nocy do ok. 15 min. 
-  członków GZZK - przewidywany czas reakcji do działania - w dzień do   ok. 40 min.,                     

w nocy do ok. 55 min. 
c) w kolejnej powiadamia inne podmioty przewidziane do działania w tego typu zaistniałej 

sytuacji, 
d) podmioty przewidziane do udziału w akcji ratowniczej wykorzystują do działania własne 

siły i środki jakimi dysponują, 
e) w razie zagrożenia życia i zdrowia  wykorzystać środki łączności OSP. 

 
 

2) Organizacja kierowania: 
 

 

   Z ramienia urzędu gminy, ze swojego stanowiska pracy, zaistniałą sytuacją dostępny 
środkami łączności kieruje wójt jako przewodniczący Gminnego Zespołu Zarządzania 
Kryzysowego, przy współudziale członków Zespołu Gminnego ( i SD jeżeli będzie potrzeba jego 
uruchomienia), w ramach której utrzymuje łączność: 

a) z kierującym akcją ratowniczą i kierownikami podmiotów przewidzianych do wsparcia 
działań, 

b) CZK Powiatu i CZK Wojewody, 
c) burmistrzami i wójtami powiatu puckiego, gdy zaistnieje taka potrzeba 

 
 

3) Przedsięwzięcia reagowania: 
 

Czynności do 
wykonania 

Kierujący działaniami 
/ osoba z jego 
upoważnienia 

Dokumentujący 
przebieg działań 

Organizacja 
współdziałania i obiegu 

informacji 

Procedury komunikacji 
społecznej 

Wezwać na posiedzenie 
członków GZZK, 

Wójt  / Z-ca 
przewodniczącego 

GZZK 
 

Na podstawie uzgodnień 
zawartych w Planie ZK 
wzajemna wymiana 

 

 

 

Wezwać na posiedzenie 
członków GZZK, 

Wójt  / Z-ca 
przewodniczącego 

GZZK 

Starszy dyżurny Stałego 
Dyżuru  (jeżeli       
uruchomienie  SD 
wynikło z określonej 
sytuacji) lub z-ca 
przewodniczącego GZZK 
do czasu przybycia 
członków GZZK, a dalej 
wyznaczony członek 
Zespołu Gminnego 

 informacji          
bezpośrednio        i 
dostępnymi środkami 
łączności ( zgodnie ze 
schematem 
organizacyjnym  obiegu 
informacji  w ramach 
SWO i SWA) w relacji 
członkowie GZZK – SK 
wójta 
 

Ratownicy GPA - 
zgodnie z instrukcją 
Gminnego Punktu 

Alarmowania 
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Dążyć do usprawnienia 
łączności pomiędzy pod-
miotami      
współdziałającymi  ( 
wiodącymi  i 
wspomagającymi), a SK 
Wójta  i CZK Staro-sty – 
CZK Wojewody 

Wojt  / Inspektor ds. 
OC ( z-ca 

przewodniczącego 
GZZK 

  
 
 

Wzajemna wymiana 
informacji z-ca     
przewodniczącego GZZK 
z sekretarzem gminy, 
informatykiem UG, 
przedstawicielami 
podmiotów 
współdziałdziałających i 
wspólne podjęcie działań 

 
Uruchomić działania 
miejscowych  sił         
ratowniczych i postawić 
w stan gotowości siły 
wspierające 

 

Wójt  / Inspektor ds. 
OC ( z-ca 

przewodniczącego 
GZZK 

Na podstawie uzgodnień 
zawartych w Planie ZK 
wzajemna wymiana  
informacji  bezpośrednio 
i   dostępnymi środkami 
łączności ( zgodnie ze 
schematem        
organizacyjnym  obiegu 
informacji  w ramach 
SWO i SWA)  w relacji 
wydzielone siły 
ratownicze gminy   – CZK 
Powiatu - CZK Wojewody 

Osoby funkcyjne GPA - 
zgodnie z instrukcją 
Gminnego Punktu 

Alarmowania 
 
 

 
Uściślić współdziałanie 
GZZK z podmiotami 
współdziałającymi 
(wiodącymi  i     
wspomagającymi) 
 

Wójt  / Z-ca 
przewodniczącego 

GZZK 

Na podstawie uzgodnień 
zawartych w Planie ZK 
w ramach bezpośrednich 
spotkań członków GZZK z 
kierownikami ( osobami 
zastępującymi)      
podmiotów 
współdziałających w celu 
zintegrowania i             
skoordynowania 
wspólnych wysiłków 
zmierzających do 
osiągnięcia         
oczekiwanego efektu 
działania. 
 

 
Utrzymać porządek 
publiczny 
 

wójt  / Komendant SG 

Wzajemna wymiana 
informacji  dostępnymi  
środkami łączności                      
( zgodnie ze schematem 
organizacyjnym  obiegu 
informacji w ramach 
SWO i SWA) - GZZK  -  SG                     
 

 

 

  
 

  

Starszy dyżurny Stałego 
Dyżuru  (jeżeli 

uruchomienie  SD 
wynikło z określonej 

sytuacji) lub z-ca 
przewodniczącego GZZK 

do czasu przybycia 
członków GZZK, a dalej 

wyznaczony członek 
Zespołu Gminnego 

  
 

 – Policja 
Osoby funkcyjne MPA - 

zgodnie z instrukcją 
Miejskiego Punktu 

Alarmowania 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przywrócić bieżące 
informowanie i 

ostrzeganie 
mieszkańców gminy 

 

Wójt  / Inspektor ds. 
OC ( z-ca 
przewodniczącego 
GZZK 

Bezpośredni kontakt i 
przy pomocy środków 
łączności  ratowników 
GPA  z członkami GZZK 

Zapewnić pomoc 
społeczną 

poszkodowanym 

Wójt  / Kierownik 
GOPS 

Bezpośredni kontakt i 
przy pomocy środków 
łączności powołanej 
komisji do szacowania 
strat z członkami GZZK 
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V.   POTRZEBY WSPARCIA ZE STRONY INNYCH INSTYTUCJI 
 

Przewiduje się występowanie do innych podmiotów o wsparcie siłami i środkami w przypadku 
wystąpienia zakłóceń w porządku lub ewakuacji o dużej skali uniemożliwiającej skuteczne 
reagowanie własnymi siłami. 
 
 

VI.  BUDŻET ZADANIA 
 

Zadanie będzie realizowane w ramach budżetu urzędu gminy, z uwzględnieniem rezerwy celowej 
na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. 
 

 

VII. PODSTAWY PRAWNE DZIAŁAŃ 

    1. Ustawa: 
a) o samorządzie gminnym, 
b) o zarządzaniu kryzysowym, 
c) o stanie klęski żywiołowej, 
d) prawo wodne, 
5. o działaniach antyterrorystycznych, 
6. o pomocy społecznej. 

2. Rozporządzenie 
a. Prezesa Rady Ministrów w sprawie zakresu przedsięwzięć  wykonywanych                                                           

w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP., 
b. Rady Ministrów w sprawie zasad oraz trybu ustalania i wypłaty odszkodowań za szkody 

poniesione w związku z akcjami zwalczania klęsk żywiołowych, 
c. Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań 

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.  
 
 

Wytyczne Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zasad i trybu udzielania 
jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych z budżetu państwa na 
dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem i odbudową obiektów budowlanych 
zniszczonych lub   
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uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, w tym na 
przeciwdziałanie skutkom takich zdarzeń w przyszłości. 

 

3. Wytyczne Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zasad i trybu udzielania 
jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych z budżetu państwa na 
dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem i odbudową obiektów budowlanych 
zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, w 
tym na przeciwdziałanie skutkom takich zdarzeń w przyszłości. 

 

4. Zasady Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielania, ze środków rezerwy celowej 
budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pomocy 
finansowej w formie zasiłków celowych, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej, dla 
rodzin lub osób samotnie gospodarujących, poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących 
znamiona klęsk żywiołowych. 

 

   Załącznik: schemat organizacyjny obiegu informacji  w ramach SWO i SWA. 

 
 

 
 

 

8.6.  MODUŁ ZADANIOWY – Nr 5 
 

 

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

 

Wykonawca zadania: 

 

Wójt / z upoważnienia wójta Inspektor ds. obrony cywilnej                         
 

 

I.    CEL ZADANIA 
 

Monitorowanie nadchodzącego czy zaistniałego już zagrożenia i wypracowanie oraz 
przekazywanie komunikatów informujących mieszkańców gminy jak i pracowników urzędu 
gminy o zagrożeniu z uwzględnieniem sposobu zabezpieczenia się przed jego skutkami. 
 

Oczekiwany efekt: Podjęcie skutecznych działań zapobiegawczych, które uchronią mieszkańców 
gminy lub  zminimalizują przewidywane  skutki zagrożenia. 
 

 

II.   WARUNKI OPERACYJNE REALIZACJI ZADANIA  
 

1) niepokój  pośród mieszkańców miasta o przewidywanym zagrożeniu, 
2) zakłócenia w łączności radiowej, 
3) utrudnienia w łączności pomiędzy SK Gminy, a SK Powiatu i Wojewody, 
4) niewystarczająca liczba sił ratowniczych i środków jakimi dysponują, 
5) utrudnienia w informowaniu i ostrzeganiu lokalnej społeczności o zaistniałej sytuacji                                      

i wynikającego z niej zagrożenia na terenie gminy. 
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III.  PRZEDSIĘWZIĘCIA DO WYKONANIA W RAMACH ZADANIA  
 

1) wezwać na posiedzenie członków GZZK, 
2) dążyć do przywrócenia łączności pomiędzy siłami ratowniczymi a SK Wójta i CZK Starosty – 

CZK Wojewody,  
3) uruchomienie do działań miejscowych sił ratowniczych i postawienie w stan gotowości sił 

wspierających, 
4) przywrócić bieżące informowanie i ostrzeganie mieszkańców gminy. 

 
 

IV.  KONCEPCJA DZIAŁANIA 
 

1) Tryb uruchomienia zasobów: 
 

a) Wójt gminy jako przewodniczący GZZK, bądź z jego upoważnienia zastępca 
przewodniczącego GZZK (jednocześnie inspektor ds. OC ), a pod jego nieobecność 
komendant Straży Gminnej w Kosakowie, po pozyskaniu informacji o zdarzeniu 
niezwłocznie powiadamia siły ratownicze, jakie winny wziąć udział w zaistniałej sytuacji, 

     b) w pierwszej kolejności powiadamia siły własne tj.: 
-  OSP Kosakowo (za pośrednictwem PSP) - przewidywany czas reakcji do działania -         

w dzień do ok. 10 min., w nocy do ok. 15 min. 
             członków GZZK - przewidywany czas reakcji do działania - w dzień do  ok. 40 min., w nocy       
             do ok. 55 min. 

b) w kolejnej powiadamia inne podmioty przewidziane do działania w tego typu zaistniałej 
sytuacji, 

       c)podmioty przewidziane do udziału w akcji ratowniczej wykorzystują do działania własne siły     
         i środki jakimi dysponują, 
       d)w razie zagrożenia życia i zdrowia  wykorzystać środki łączności OSP. 
 

1) Organizacja kierowania: 
 

   Z ramienia urzędu gminy, ze swojego stanowiska pracy, zaistniałą sytuacją dostępny 
środkami łączności kieruje wójt jako przewodniczący Gminnego Zespołu Zarządzania 
Kryzysowego, przy współudziale członków Zespołu Gminnego ( i SD jeżeli będzie potrzeba jego 
uruchomienia), w ramach której nawiązuje i utrzymuje łączność: 

a) z podmiotami sił własnych będących w gotowości do podjęcia działań ratowniczych                                  
i kierownikami podmiotów przewidzianych do wsparcia tych działań, 

b) CZK Powiatu i CZK Wojewody, 
c) burmistrzami i wójtami powiatu puckiego, gdy zaistnieje taka potrzeba 
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             członków GZZK - przewidywany czas reakcji do działania - w dzień do  ok. 40 min., w nocy       
             do ok. 55 min. 

c) w kolejnej powiadamia inne podmioty przewidziane do działania w tego typu zaistniałej 
sytuacji, 

       c)podmioty przewidziane do udziału w akcji ratowniczej wykorzystują do działania własne siły     
         i środki jakimi dysponują, 
       d)w razie zagrożenia życia i zdrowia  wykorzystać środki łączności OSP. 
 

2) Organizacja kierowania: 
 

   Z ramienia urzędu gminy, ze swojego stanowiska pracy, zaistniałą sytuacją dostępny 
środkami łączności kieruje wójt jako przewodniczący Gminnego Zespołu Zarządzania 
Kryzysowego, przy współudziale członków Zespołu Gminnego ( i SD jeżeli będzie potrzeba jego 
uruchomienia), w ramach której nawiązuje i utrzymuje łączność: 

a) z podmiotami sił własnych będących w gotowości do podjęcia działań ratowniczych                                  
i kierownikami podmiotów przewidzianych do wsparcia tych działań, 

b) CZK Powiatu i CZK Wojewody, 
c) burmistrzami i wójtami powiatu puckiego, gdy zaistnieje taka potrzeba 

 

3) Przedsięwzięcia reagowania: 
 

Czynności do wykonania 
Kierujący działaniami 

/ osoba z jego 
upoważnienia 

Dokumentujący 
przebieg działań 

Organizacja 
współdziałania i obiegu 

informacji 

Procedury komunikacji 
społecznej 

Wezwać na     
posiedzenie członków 
GZZK, 

Wójt 
 / 

 Z-ca 
przewodniczącego 

GZZK 
Starszy dyżurny Stałego 
Dyżuru  (jeżeli 
uruchomienie  SD 
wynikło z określonej 
sytuacji) lub z-ca szefa 
GZZK , do czasu 
przybycia członków 
GZZK, a dalej 
wyznaczony członek 
Zespołu Gminnego 

  
 

 

Na podstawie uzgodnień 
zawartych w Planie ZK 
wzajemna wymiana in-
formacji  dostępnymi 
środkami łączności                      
( zgodnie ze schematem 
organizacyjnym  obiegu 
informacji  w ramach 
SWO i SWA)  w relacji 
członkowie GZZK – SK 
wójta 

Ratownicy GPA - 
zgodnie z instrukcją 
Gminnego Punktu 

Alarmowania 
 

Dążyć do przywrócenia 
łączności pomiędzy siła-
mi ratowniczymi a SK 
Wójta  i CZK Starosty – 
CZK Wojewody 

Wójt  / Inspektor ds. 
OC ( z-ca 

przewodniczącego 
GZZK) 

 
Wzajemna wymiana 
informacji ( w siedzibie 
Urzędu ) inspektora ds. 
OC.  z sekretarzem 
gminy??, informatykiem  
i wspólne podjęcie 
działań 
 

Uruchomić do działań 
miejscowe siły     
ratownicze i postawić w 
stan gotowości siły 
wspierające 

Wójt  / Inspektor ds. 
OC ( z-ca 

przewodniczącego 
GZZK) 

Na podstawie uzgodnień 
zawartych w Planie ZK 
wzajemna wymiana in-
formacji  dostępnym  
środkami łączności ( 
zgodnie   
 

 

 

 
 

Czynności do wykonania 
Kierujący działaniami 

/ osoba z jego 
upoważnienia 

Dokumentujący 
przebieg działań 

Organizacja 
współdziałania i obiegu 

informacji 

Procedury komunikacji 
społecznej 



Plan Zarządzania Kryzysowego Gminy Kosakowo  2021 
86 

  

  

  
Starszy dyżurny Stałego 
Dyżuru  (jeżeli       
uruchomienie  SD 
wynikło z określonej 
sytuacji) lub z-ca szefa 
GZZK , do czasu 
przybycia członków 
GZZK, a dalej 
wyznaczony członek 
Zespołu Gminnego 

 

 

  ze schematem 
organizacyjnym  obiegu 
informacji  w ramach 
SWO i SWA)  w relacji 
wydzielone siły 
ratownicze – gminy–  
CZK Powiatu  – CZK 
Wojewody 
 

 
 
 
  

Ratownicy GPA - 
zgodnie z instrukcją 
Gminnego Punktu 

Alarmowania 
 

Przywrócić bieżące 
informowanie i 

ostrzeganie 
mieszkańców gminy. 

 

Wójt  / Inspektor ds. 
OC ( z-ca 

przewodniczącego 
GZZK) 

Bezpośredni kontakt i 
przy pomocy środków 
łączności ratowników 
GPA  z członkami GZZK 

 

V.   POTRZEBY WSPARCIA ZE STRONY INNYCH INSTYTUCJI 
 

Wsparcie ze strony Komendy Powiatowej PSP, służby zdrowia z terenu powiatu puckiego. 
 

VI.  BUDŻET ZADANIA 
 

Zadanie będzie realizowane w ramach budżetu urzędu gminy, z uwzględnieniem rezerwy celowej 
na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. 
 

VII. PODSTAWY PRAWNE DZIAŁAŃ 
 

Ustawa: 
a) o samorządzie gminnym, 
b) o zarządzaniu kryzysowym, 
c) o stanie klęski żywiołowej. 

 

   Załącznik:  schemat organizacyjny obiegu informacji  w ramach SWO i SWA. 
  

 

Wykonawca zadania 
(lub upoważniony przedstawiciel) 

 

Inspektor ds. obrony cywilnej 

Podmiot odpowiedzialny 
 

Wójt Gminy Kosakowo 
 

Podmiot wiodący / współpracujący 
(lub upoważniony przedstawiciel) 

 
- / Sekretarz gminy 
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8.7.  MODUŁ ZADANIOWY – Nr 6 
 

Treść zadania: 
 

Zorganizowanie procesu komunikacji społecznej na szczeblu gminy. 
 

Wykonawca zadania: 
 

Sekretarz gminy ( występujący w roli rzecznika prasowego ). 

I.    CEL ZADANIA 
 

Prowadzenie spójnej polityki informacyjnej w kryzysie – koordynacja komunikacji społecznej                               
i wójta gminy zaangażowanego w rozwiązywanie sytuacji kryzysowej. 
 

Oczekiwany efekt: Budowanie pozytywnego wizerunku organów gminy oraz administracji 
samorządowej na poziomie gminy. 
 

 

II.   WARUNKI OPERACYJNE REALIZACJI ZADANIA  
 

1) Brak 24-godzinnego monitoringu mediów; 
2) Brak przepływu informacji pomiędzy GZZK a sekretarzem gminy oraz sekretarzem  gminy 

a ekspertami, którzy mogliby udzielić mu wsparcia merytorycznego; 
3) Zakłócony dostęp sekretarza gminy do wójta; 
4) Brak procedur wymiany informacji pomiędzy sekretarzem gminy a kierownikami 

podmiotów zaangażowanych w rozwiązywanie kryzysu; 
5) Niespójność informacji przekazywanych przez sekretarza gminy a kierowników podmiotów 

biorących udział w rozwiązywaniu kryzysu; 
6) Niewystarczająca liczba wykwalifikowanych pracowników, absencja pracowników, 

niewłaściwy podział obowiązków; 
7) Brak informacji, od kogo można oczekiwać merytorycznego, eksperckiego wsparcia                                   

w ramach komunikacji kryzysowej; 
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 GZZK a sekretarzem gminy; 
2) Ustalenie ekspertów, którzy w sytuacji kryzysowej mogliby udzielić sekretarzowi gminy  

merytorycznego wsparcia lub udzielić eksperckiej wypowiedzi mediom; 
 

 

 

 

 

 



Plan Zarządzania Kryzysowego Gminy Kosakowo  2021 
88 

 

3) Monitoring mediów w kryzysie ze zwróceniem szczególnej uwagi na informacje 
nieprawdziwe, wprowadzające w błąd opinię społeczną lub wpływające negatywnie na 
wizerunek urzędu gminy; 

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 wójta 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)  Informowanie o sytuacji Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody i Starosty. 

 

 

IV.  KONCEPCJA DZIAŁANIA 
 

1.Tryb uruchomienia zasobów: 
 
 

1) Przewodniczący GZZK / Z-ca przewodniczącego GZZK przekazuje sekretarzowi gminy 
informację o zdarzeniu, 

2) Sekretarz gminy: 
a) utrzymuje stały kontakt z wójtem  i uczestniczy w posiedzeniach Gminnego  Zespołu 

Zarządzania Kryzysowego – jeżeli taki został powołany; 
b) koordynuje politykę informacyjną podmiotów zaangażowanych w rozwiązanie sytuacji 

kryzysowej; 
c) ustala z wójtem tryb informowania mediów o sytuacji i działaniach oraz sposób wymiany 

informacji, 
d) z uwagi na skalę lub charakter zdarzenia – informuje o sytuacji Centrum Zarządzania 

Kryzysowego Wojewody i Starosty. 
e) organizuje Mobilne Centrum Prasowe na miejscu zdarzenia, jeżeli sytuacja tego wymaga; 
f) wyznacza i organizuje na miejscu zdarzenia miejsce do kontaktów z mediami – jednak pod 

warunkiem, że ze względów bezpieczeństwa jest to możliwe;  
g) powołuje, jeżeli jest taka potrzeba, Kryzysowy Zespół Prasowy (KZP) i bierze udział w jego 

pracach;  
3)  Miejscem konferencji prasowych sekretarza  gminy  jest  jego  pomieszczenie  biurowe  -    

I piętro nr   110, w zastępstwie sala konferencyjna urzędu gminy na I piętrze . 
 

2.Organizacja kierowania: 
1) Sekretarz gminy  koordynuje  politykę  informacyjną  i  decyduje  o  podjęciu  określonych 
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             działań, w tym o rodzaju stosowanych   narzędzi   komunikacji   społecznej,   rekomenduje 
rozwiązania wójtowi  i członkom GZZK; 

2) Pod nieobecność sekretarza  gminy zastępuje go w roli rzecznika prasowego - zastępca 
kierownika Referatu Organizacyjnego w urzędzie gminy; 

3) Sekretarz gminy utrzymuje stały kontakt z kierującym akcją ratowniczą, aby mógł  
bezpośrednio informować media o działaniach związanych z sytuacją; 

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

      Zadania: 
a) ustalanie przesłań i przekazów, wybór ekspertów, którzy będą wypowiadali się dla 

mediów;  
b) ustalanie sposobu prowadzenia polityki informacyjnej,  
c) bieżąca wymiana informacji,  
d) monitorowanie mediów. 

  

     Skład: 
a) sekretarz gminy,  
b) pracownicy Referatu Organizacyjnego urzędu gminy, stanowiący kryzysowy zespół 

prasowy ( gdy będzie potrzeba powołania takiego zespołu),   
c) rzecznicy podmiotów współpracujących lub wyznaczone osoby,  
d) eksperci. 
 

Miejsce pracy -  sala konferencyjna urzędu gminy na I piętrze budynku . 
❑ Informacje na potrzeby wykonania zadania są przekazywane:  

- osobiście (ustnie), 
- na piśmie, 
- telefonicznie (na podstawie wykazu telefonów zainteresowanych), 
- e-mail (na podstawie wykazu e-mail), 

 

   3. Przedsięwzięcia reagowania: 
 

1) Poinformowanie opinii publicznej, w tym poprzez media, o zaistniałej sytuacji, 
2) Regularne informowanie opinii publicznej o sytuacji, jeżeli jest taka możliwość najlepiej 

o ściśle określonych i wcześniej zapowiedzianych porach. Częstotliwość komunikatów 
należy dostosować do sytuacji.   

3) Udział przedstawicieli zaangażowanych podmiotów lub ekspertów, w zależności od 
omawianej problematyki, w konferencjach prasowych, 

4) Zorganizowanie Mobilnego Centrum Prasowego (jeżeli wymaga tego sytuacja) – do 
obsługi mediów w bezpośrednim rejonie zdarzenia (pod warunkiem zapewnienia 
bezpieczeństwa dziennikarzom i nie utrudnienia prowadzonych działań), 

5) Udział sekretarza gminy w posiedzeniach gminnego zespołu zarządzania kryzysowego. 
Jest to warunek konieczny. Sekretarz  musi mieć stały dostęp do informacji i znać decyzje 
podejmowane przez kierownictwo, aby skutecznie komunikować na temat 
zdarzenia/koordynować politykę informacyjną. 
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1. Ustalenie zasad wymiany informacji pomiędzy GZZK  a  sekretarzem gminy 

Działanie 
Kieruje 

działaniem 

Wykonawca 
/ 

dokumentujący 

 

Obieg informacji 
pomiędzy uczestnikami 

zadania  
(zew. i wew.) 

 

Przewodniczący GZZK / Z-ca przewodniczącego GZZK 
przekazuje sekretarzowi miasta informację  o zdarzeniu, 
jakie zaistniało na terenie gminy czy województwa. 
Informacje przekazywane są, w zależności od sytuacji, 
bezpośrednio lub telefonicznie – chodzi o skuteczne 
przekazanie informacji. Przekazujący musi mieć pewność, 
że sekretarz miasta zapoznał się z informacją; 

 
Wójt 

/ 
Z-ca 

przewodniczącego 
GZZK 

Zastępca        
przewodniczącego 
GZZK , do czasu 
przybycia  
Starszego dyżurnego 

SD ( gdy będzie SD po-
wołany) lub          

członek GZZK 

BlueAlert, 
 

telefony, e-mail 
- wykazane w          

schemacie 
organizacyjnym obiegu 
informacji  w ramach 

SWO i SWA 
 

Sekretarz gminy przy udziale swoich pracowników tj. 
Referatu Organizacyjnego ( jako kryzysowy zespól 
prasowy) monitoruje media (m.in. tv, radio, strony 
internetowe, media społecznościowe), jeśli zachodzi taka 
potrzeba – całodobowo, i przekazuje informacje wcześniej 
ustalonym adresatom. Jeśli całodobowy monitoring jest 
niezbędny, a sekretarz miasta ze względu na braki kadrowe 
nie jest w stanie go zrealizować, burmistrz zapewnia mu  
wsparcie. 

Wójt 

Sekretarz gminy przy 
udziale swoich 

pracowników tj. 
Referatu 

Organizacyjnego                     
( jako kryzysowy 
zespól prasowy)   

 
 

 

Jeżeli służba dyżurna Wojewody czy Starosty zgłosiła GCZK 
zapotrzebowanie na określoną informację, z-ca 
przewodniczącego GZZK informuje o tym fakcie sekretarza 
gminy (pomoże to sekretarzowi przegotować się na 
ewentualne oczekiwania komunikacyjne instytucji 
wiodącej szczebla nadrzędnego) 

Wójt 
/ 

Z-ca 
przewodniczącego 

GZZK 
 

    Telefony, e-mail 
- wykazane w          

schemacie 
organizacyjnym obiegu 
informacji  w ramach 

SWO i SWA 

 
Ustalenie alternatywnej komunikacji na wypadek, gdyby 
telefony komórkowe nie działały. 

Telefony , e-mail - 
w           schemacie 

organizacyjnym obiegu 
informacji  w ramach 

SWO i SWA 

2. Ustalenie ekspertów, którzy w sytuacji kryzysowej mogliby udzielić sekretarzowi miasta merytorycznego wsparcia lub 
udzielić, eksperckiej wypowiedzi mediom 

Działanie 
Kieruje 

działaniem 
        Wykonawca/ 

dokumentujący 

 

Obieg informacji 
pomiędzy uczestnikami 

zadania  
 

Wytypowanie, z uwzględnieniem charakteru zaistniałej 
sytuacji kryzysowej, ekspertów, którzy będą merytorycznie 
wspierali działania sekretarza gminy; 
 

wójt 
/ 

Z-ca 
przewodniczącego 

GZZK 

Sekretarz gminy przy 
udziale swoich 
pracowników tj. 
Referatu 
Organizacyjnego                      
( jako kryzysowy 
zespól prasowy) 
 

 
 

Telefony, e-mail 
- wykazane w          

schemacie 
organizacyjnym obiegu 
informacji  w ramach 

SWO i SWA 
oraz telefony, e-mail 

nowo ustalone 
 
 
 
 
 
 
 

Ustalenie, którzy z ekspertów będą wsparciem 
merytorycznym, a  będą wypowiadać się dla mediów; 
 

Dodanie ekspertów do listy członków GCZK, aby oni 
również posiadali bieżące informacje nt. rozwoju sytuacji; 
 

Zaangażowanie ekspertów do działań związanych z 
merytorycznym przygotowaniem do udzielenia 
wypowiedzi mediom (wójt, sekretarza gminy ); 
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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); 

Wójt 
/ 

Z-ca 
przewodniczącego 

GZZK 

Sekretarz gminy przy 
udziale swoich 

pracowników tj. 
Referatu 

Organizacyjnego                      
( jako kryzysowy 
zespól prasowy)   

 

Telefony, e-mail 
- wykazane w           

schemacie 
organizacyjnym obiegu 
informacji  w ramach 

SWO i SWA 
 

oraz telefony, e-mail 
nowo ustalone 

 

Monitorowanie mediów poza godzinami pracy urzędu (jest 
to niezbędne w kryzysie) przez pracowników kryzysowego 
zespołu prasowego, jeżeli zapadła decyzja o wydłużeniu 
godzin pracy, (w przypadku braków kadrowych niezbędne 
wsparcie ze strony wójta); 
 

Zapewnienie monitoringu mediów zagranicznych, jeżeli 
sytuacja tego wymaga (osoba ze znajomością języka 
obcego); 
 

Przygotowywanie cyklicznych raportów z przeglądów 
mediów i przekazywanie ich wcześniej ustalonym 
adresatom; 
 

Bieżące informowanie wójta, a gdy będzie zachodziła taka 
potrzeba to też wojewodę i starostę oraz pracowników 
urzędu o rozwoju sytuacji kryzysowej; 
 

Weryfikowanie, jeżeli zachodzi taka potrzeba (konsultacje z 
ekspertami) informacji pod względem merytorycznym; 
 

Zwracanie szczególnej uwagi na informacje nieprawdziwe 
(dezinformacje), podejmowanie natychmiastowych działań 
w celu ich sprostowania  (w przypadku, gdy działania 
dezinformacyjne nie dotyczą urzędu gminy lecz każdej 
innej instytucji zaangażowanej w kryzys, należy 
niezwłocznie ustalić zasady działania, w ramach 
koordynacji polityki informacyjnej); 
 

Archiwizowanie zebranych informacji; 
 

Poinformowanie o sytuacji Centrum Informacyjnego 
wojewody i starosty. 

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) 

Działanie 
Kieruje 

działaniem 

Wykonawca 
/ 

dokumentujący 

 

Obieg informacji 
pomiędzy uczestnikami 

zadania  
(zew. i wew.) 

 

Analiza informacji medialnych pod kątem potencjalnego 
rozwoju kryzysu; 
 

wójt 
/ 

Z-ca 
przewodniczącego 

GZZK 

Sekretarz gminy przy 
udziale swoich 

pracowników tj. 
Referatu 

Organizacyjnego                      
( jako kryzysowy 
zespól prasowy)   

 

Telefony, e-mail 
- wykazane w           

schemacie 
organizacyjnym obiegu 
informacji  w ramach 

SWO i SWA 
 

oraz telefony, e-mail 
nowo ustalone 

Zebranie i analiza zapotrzebowania mediów na informację; 

Weryfikowanie (konsultacje z ekspertami) informacji pod 
względem merytorycznym; 
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Działanie 
Kieruje 

działaniem 

Wykonawca 
/ 

dokumentujący 

 

Obieg informacji 
pomiędzy uczestnikami 

zadania  
(zew. i wew.) 

 

Wybór odpowiednich narzędzi komunikacji społecznej: 

• Komunikat prasowy; 

• Komunikat na stronę internetową; 

• Konferencja prasowa; 
 

Uwaga: wybór narzędzi komunikacji wiąże się w 
wykonaniem czynności, które często wymagają współpracy 
z osobami spoza zespołu prasowego, dlatego warto 
przygotować tzw. listy kontrolne opisujące wszystkie 
czynności wymagane przy wykorzystaniu każdego z nich 
(wraz z nazwiskami i kontaktami do nich). 
 

 
Wójt 

/ 
Z-ca 

przewodniczącego 
GZZK 

Sekretarz gminy przy 
udziale swoich 

pracowników tj. 
Referatu 

Organizacyjnego                      
( jako kryzysowy 
zespól prasowy)   

 

Telefony, e-mail 
- wykazane w           

schemacie 
organizacyjnym obiegu 
informacji  w ramach 

SWO i SWA 
 

oraz telefony, e-mail 
nowo ustalone 

5.   Rekomendowanie rozwiązań, w kontekście komunikacji społecznej, kierownictwu urzędu oraz osobom odpowiedzialnym w 
imieniu burmistrza 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; 
 

 
Wójt 

/ 
Z-ca 

przewodniczącego 
GZZK 

Sekretarz gminy przy 
udziale swoich 

pracowników tj. 
Referatu 

Organizacyjnego                      
( jako kryzysowy 
zespól prasowy)   

 

Telefony, e-mail 
- wykazane w           

schemacie 
organizacyjnym obiegu 
informacji  w ramach 

SWO i SWA 
 

oraz telefony, e-mail 
nowo ustalone 

 

Zebranie i analiza zapotrzebowania mediów na informację; 
 

Rekomendowanie wójtowi lub osobom z kierownictwa 
urzędu działań w obszarze komunikacji społecznej; 

Weryfikowanie (konsultacje z ekspertami) informacji pod 
względem merytorycznym; 
 

Przygotowanie wójta i kierownictwa urzędu do 
komunikacji ze społeczeństwem poprzez media: 
 

• przygotowanie potencjalnych pytań, które mogą paść ze 
strony mediów; 

• przygotowanie propozycji odpowiedzi; 

• przećwiczenie z wójtem / kierownictwem urzędu 
wystąpienia (np. symulowana konferencja prasowa). 

 

6.   Komunikacja z mediami 

Działanie 
Kieruje 

działaniem 

Wykonawca 
/ 

dokumentujący 

 

Obieg informacji 
pomiędzy uczestnikami 

zadania  
(zew. i wew.) 

 

Zebranie zapotrzebowania na informację ze strony 
mediów; 

wójt 
/ 

Z-ca 
przewodniczącego 

GZZK 

Sekretarz gminy przy 
udziale swoich 

pracowników tj. 
Referatu 

Organizacyjnego                       
 

Telefony, e-mail 
- wykazane w 

schemacie 
organizacyjnym obiegu 
informacji  w ramach 

SWO   i SWA 
oraz telefony, e-mail  

Ustalenie, czy wypowiadał będzie się  sekretarz gminy, czy 
wymagana jest komunikacja na poziomie ekspertów lub 
wójta; 
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Działanie 
Kieruje 

działaniem 

Wykonawca 
/ 

dokumentujący 

 

Obieg informacji 
pomiędzy uczestnikami 

zadania  
(zew. i wew.) 

 

Ustalenie zakresu przekazywanych informacji oraz przesłań 
i przekazów; 
 

 
wójt 

/ 
Z-ca 

przewodniczącego 
GZZK 

Sekretarz gminy przy 
udziale swoich 

pracowników tj. 
Referatu 

Organizacyjnego                      
( jako kryzysowy 
zespól prasowy)   

 Telefony, e-mail 
- wykazane w          

schemacie 
organizacyjnym obiegu 
informacji  w ramach 

SWO i SWA 
 

oraz telefony, e-mail 
nowo ustalone 

Przygotowanie wójta, ekspertów do wypowiedzi dla 
mediów; 
 

Ustalenie i bieżący dobór narzędzi komunikacji społecznej, 
aktywny do przebiegu kryzysu (np. komunikat prasowy, 
konferencja, briefing itp.); 
 

Ustalenie osób odpowiedzialnych za fizyczną realizację 
narzędzi komunikacji (wysłanie komunikatu, umieszczenie 
komunikatu na stronie internetowej, zorganizowanie 
konferencji prasowej itd.); 
 

Monitorowanie mediów (w celu uzyskania tzw. informacji 
zwrotnej) po przeprowadzeni konferencji prasowej, 
udzielonym wywiadzie itd. itp.; 
 

Bezwzględne zapewnienie całodobowego kontaktu z 
mediami – wyznaczenie zastępcy sekretarza                           
(występującego w roli rzecznika prasowego) , co jest 
szczególnie ważne w przypadku długotrwałego kryzysu lub 
kryzysu, gdzie jest wielu poszkodowanych i są ofiary 
śmiertelne; 

wójt 
  

Wójt 
/ 

Sekretarz gminy   
 
 

 
 
Zapewnienie kontaktu dla dziennikarzy anglojęzycznych. 

Wójt 
/ 

Z-ca 
przewodniczącego 

GZZK 

Sekretarz gminy przy 
udziale swoich 

pracowników tj. 
Referatu 

Organizacyjnego                       
( jako kryzysowy 
zespól prasowy)   

 

7.  Bieżąca obsługa mediów społecznościowych 

Działanie 
Kieruje 

działaniem 

Wykonawca 
/ 

dokumentujący 

 

Obieg informacji 
pomiędzy uczestnikami 

zadania  
(zew. i wew.) 

 

Monitoring mediów społecznościowych; 

 
Wójt 

/ 
Z-ca 

przewodniczącego 
GZZK 

Sekretarz gminy przy 
udziale swoich 

pracowników tj. 
Referatu 

Organizacyjnego                      
( jako kryzysowy 
zespól prasowy)   

 

Telefony, e-mail 
- wykazane            w 

schemacie 
organizacyjnym obiegu 
informacji  w ramach 

SWO i SWA 
 

oraz telefony, e-mail 
nowo ustalone 

Analizowanie treści oraz zapotrzebowania na informacje; 

Regularne zamieszczanie informacji na temat rozwoju 
sytuacji kryzysowej; 
 

Reagowanie na wpisy i komentarze; 
 

Uwaga: jeżeli kryzys jest długotrwały i przebiega             
dynamicznie niezbędna jest obsługa 
dwudziestoczterogodzinna.  
 

Zwracanie szczególnej uwagi i reagowanie na wpisy i        
komentarze nieprawdzie, natychmiastowe ich 
dementowanie, 
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8.  Powołanie Kryzysowego Zespołu Prasowego 

Działanie 
Kieruje 

działaniem 

Wykonawca 
/ 

dokumentujący 

 

Obieg informacji 
pomiędzy uczestnikami 

zadania  
(zew. i wew.) 

 

Ustalenie i przygotowanie miejsca spotkań Zespołu; 

Wójt 
/ 

Z-ca 
przewodniczącego 

GZZK 

Sekretarz gminy   

Telefony, e-mail 
- wykazane w          

schemacie 
organizacyjnym obiegu 
informacji  w ramach 

SWO i SWA 
 

oraz telefony, e-mail 
nowo ustalone 

Ustalenie zasad działania Zespołu.  
 
Zespół wspólnie ustala przekazy, osoby komunikujące, 
częstotliwość przekazów, narzędzia komunikacji itd. 
 
W przypadku braku jednolitego stanowiska, głos 
decydujący ma rzecznik organu właściwego do sytuacji 
kryzysowej, w tym przypadku sekretarz miasta jako 
koordynator polityki informacyjnej na poziomie gminy. 
 

Sekretarz gminy przy 
udziale swoich 

pracowników tj. 
Referatu 

Organizacyjnego                      
( jako kryzysowy 
zespól prasowy)   

 
Ustalenie zasad wzajemnego informowania się oraz 
komunikacji alternatywnej. 
 

9.  Zorganizowanie na miejscu zdarzenia Mobilnego Centrum Prasowego (MCP) 
 

Uwaga: Aby uruchomić Mobilne Centrum Prasowe 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 MCP; 

wójt 
/ 

Z-ca 
przewodniczącego 

GZZK 

Sekretarz gminy przy 
udziale swoich 

pracowników tj. 
Referatu 

Organizacyjnego   
 

Telefony, e-mail 
- wykazane w          

schemacie 
organizacyjnym obiegu 
informacji  w ramach 

SWO i SWA 
 

oraz telefony, e-mail 
nowo ustalone 

 

Przygotowanie i zamontowanie sprzętu niezbędnego do 
pracy (komputery, drukarki, dostęp do Internetu itp.); 
 

Sekretarz gminy  przy 
udziale swoich 

pracowników tj. 
Referatu 

Organizacyjnego   
 

+ informatyk 
 

Wyznaczenie i przygotowanie miejsca spotkań z mediami: 
– mikrofony, ścianka do wystąpień, kostka dziennikarska, 
itp.; 

Zabezpieczenie  sanitarne GCP;  
 

Dyrektor PUK PEKO 
 

Zabezpieczenie logistyczne (np. materiały biurowo-
kancelaryjne, napoje, żywność); 

 
Sekretarz gminy przy 

udziale swoich 
pracowników tj. 

Referatu 
Organizacyjnego   

 

Zapewnienie opieki nad pracującymi w GCP 
dziennikarzami. 

             

 

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.) 
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Ocena miejsca zdarzenia pod kątem wyznaczenia 
bezpiecznego miejsca dla dziennikarzy; 
 

Wójt 
/ 

Z-ca 
przewodniczącego 

GZZK 

Sekretarz gminy przy 
udziale swoich 

pracowników tj. 
Referatu 

Organizacyjnego  
 

+ członkowie GZZK  
 Telefony, e-mail 

- wykazane w           
schemacie 

organizacyjnym obiegu 
informacji  w ramach 

SWO i SWA 
 

oraz telefony, e-mail 
nowo ustalone 

 

Zabezpieczenie miejsca do kontaktów z mediami, aby 
dziennikarze, ze względów na swoje bezpieczeństwo, nie 
mogli poruszać się po miejscu zdarzenia; 
 

Sekretarz gminy przy 
udziale swoich 

pracowników tj. 
Referatu 

Organizacyjnego  
 

+ Straż Gminna 

Wyznaczenie osób, które na miejscu byłyby do dyspozycji 
mediów (nie chodzi o wypowiedzi dla mediów, tylko o 
pomoc techniczną/logistyczną). 
 

 
Sekretarz gminy przy 

udziale swoich 
pracowników tj. 

Referatu 
Organizacyjnego  

 
+ z-ca wójta 

 
 

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

 

Działanie 
Kieruje 

działaniem 

Wykonawca 
/ 

dokumentujący 

 

Obieg informacji 
pomiędzy 

uczestnikami zadania  
(zew. i wew.) 

 

Nawiązanie kontaktu ( jeżeli zachodzi taka potrzeba)  z 
rzecznikiem prasowym WCZK Wojewody, ustalenie zasad 
komunikowania; 
 

wójt 
/ 

Z-ca 
przewodniczącego 

GZZK 

Sekretarz gminy przy 
udziale swoich 

pracowników tj. 
Referatu 

Organizacyjnego                    
( jako kryzysowy 
zespól prasowy)   

 

Telefony, e-mail 
- wykazane w          

schemacie 
organizacyjnym obiegu 
informacji  w ramach 

SWO i SWA 
 

oraz telefony, e-mail 
nowo ustalone 

 

Jeżeli jest taka konieczność, powołanie kryzysowego 
zespołu prasowego; 

Ustalenie przesłań i przekazów; 

Ustalenie zasad wzajemnego informowania się w 
przypadku wystąpienia działań dezinformacyjnych, 
dotyczących uczestników procesu zarządzania kryzysem; 
 
Uwaga: sekretarz miasta musi być bezwzględnie 
informowany o  wszystkich działaniach dezinformacyjnych 
podejmowanych w stosunku instytucji zaangażowanych w 
rozwiązywanie kryzysu. 

             

 

Działanie 
Kieruje 

działaniem 

Wykonawca 
/ 

dokumentujący 

 

Obieg informacji 
pomiędzy 

uczestnikami zadania  
 

W przypadku działań dezinformacyjnych, nawiązanie 
kontaktu z rzecznikiem prasowym danej instytucji na 
poziomie wojewódzkim 
Ustalenie innej strategii działania (jeżeli sytuacja wymaga 
zaangażowania poziomu wojewódzkiego); 
 

wójt 
/ 

Z-ca 
przewodniczącego 

GZZK 

Sekretarz gminy przy 
udziale swoich 

pracowników tj. 
Referatu 

Organizacyjnego                    
( jako kryzysowy 
zespól prasowy)   

 

Telefony, e-mail 
- wykazane w           

schemacie 
organizacyjnym obiegu 
informacji  w ramach 

SWO i SWA 
 

oraz telefony, e-mail 

Monitorowanie polityki informacyjnej prowadzonej przez 
instytucje zaangażowane w rozwiazywanie sytuacji 
kryzysowej; 
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Wspieranie rzeczników prasowych podmiotów 
zaangażowanych w komunikację społeczną; 
 

nowo ustalone 
 

Jeżeli jest taka konieczność, przejęcie prowadzenia 
komunikacji społecznej;  

Ustalenie alternatywnych kanałów komunikacji pomiędzy 
rzecznikami prasowymi podmiotów zaangażowanych  

 

12.  Informowanie o sytuacji Centrum Informacyjnego Wojewody oraz Starosty. 
 

Działanie 
Kieruje 

działaniem 

Wykonawca 
/ 

dokumentujący 

 

Obieg informacji 
pomiędzy 

uczestnikami zadania  
(zew. i wew.) 

 

Przekazanie WCZK Wojewody i CZK Starosty informacji o 
sytuacji kryzysowej; 
 

 
 
 
 

          Wójt 
/ 

Z-ca 
przewodniczącego 

GZZK  
 
  
  

 
Sekretarz gminy przy 

udziale swoich 
pracowników tj. 

Referatu 
Organizacyjnego ( 

jako kryzysowy zespól 
prasowy)   

 

 
 
 
 

Telefony, e-mail 
- wykazane w           

schemacie 
organizacyjnym obiegu 
informacji  w ramach 

SWO i SWA 
 

Ustalenie zasad wymiany informacji. Sekretarz gminy  

 

V.   POTRZEBY WSPARCIA ZE STRONY INNYCH INSTYTUCJI 

 

Konieczna ścisła współpraca z komórkami prasowymi podmiotów zaangażowanych  w działania 
na szczeblu powiatowym  i  wojewódzkim. 

 

VI.  BUDŻET ZADANIA 

Zadanie będzie realizowane w ramach budżetu urzędu gminy. 
 

 

VII. PODSTAWY PRAWNE DZIAŁAŃ 

1. Ustawa: 
- o samorządzie gminnym, 
-  o zarządzaniu kryzysowym, 
- o dostępie do informacji publicznej. 

1. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie organizacji zadań rzeczników prasowych 
w urzędach organów administracji. 

2. Zarządzenie Wójta Gminy Kosakowo w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania 
Kryzysowego. 

3. Regulamin organizacyjny urzędu gminy  
   Załącznik: schemat organizacyjny obiegu informacji  w ramach SWO i SWA; 
 

 

Wykonawca zadania 
(lub upoważniony przedstawiciel) 

 

 

Sekretarz gminy 
 

 

Podmiot odpowiedzialny 
 

Wójt Gminy Kosakowo 

 

Podmiot wiodący / współpracujący 
 

- / Z-ca przewodniczącego GZZK 
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8.8.  MODUŁ  ZADANIOWY – Nr 7 
 

Treść zadania: 

 

Zorganizowanie systemu informowania o ofiarach sytuacji kryzysowej 
na obszarze gminy 
 

Wykonawca zadania: 

 

1. Sekretarz gminy ( występujący w roli rzecznika prasowego ) 
2. Inspektor ds. obrony cywilnej / Z-ca przewodniczącego GZZK 

 

 

I.   CEL ZADANIA 
 

Prowadzenie spójnej polityki informacyjnej: 
a) zaspokajającej oczekiwania mieszkańców gminy w uzyskiwaniu szybkiej, szerokiej                                            

i wiarygodnej wiedzy o  skutkach zaistniałej sytuacji kryzysowej i podjętych działaniach, 
b) zapobiegającej plotkom i spekulacjom skłaniającym do wywoływania lęku i paniki,  w wyniku 

czego mogłaby nastąpić eskalacja zaistniałej sytuacji, która wywołałaby dalsze 
nieprzewidziane skutki. 

  

Oczekiwany efekt: Skuteczne i wiarygodne przekazywanie informacji uruchomi plan ciągłości 
działania, jak też uchroni organa gminy przed pogłębieniem  sytuacji kryzysowej, która już 
wystarczająco jest niekorzystna. 
 

II. WARUNKI OPERACYJNE REALIZACJI ZADANIA 

 

1) nagłość zdarzenia, 
2) wystąpienie strat (ludzkich, ekonomicznych),  
3) zagrożenie bezpieczeństwa dla pozostałej ludności, 
4) czas trwania zdarzenia, 
5) znaczny obszar na którym występuje sytuacja kryzysowa, 
6) ograniczone możliwości reagowania podstawowymi i dostępnymi środkami własnymi, 
7) zakłócenia w łączności radiowej, 
8) agresywne żądania informacji, 
9) utrudnienia w informowaniu i ostrzeganiu lokalnej społeczności o zaistniałej sytuacji 

kryzysowej. 
 

III. PRZEDSIĘWZIĘCIA DO WYKONANIA W RAMACH ZADANIA  
 

1) uzyskać od służb ratowniczych dane o osobach, ich liczbie, które są ofiarami zaistniałej 
sytuacji kryzysowej i ich stanu zdrowia, 

2) uruchomić komisję do oszacowania strat, 
3) wspólnie z członkami GZZK poddać pod konsultację i analizę zebranych danych i 

wypracować odpowiednie decyzje, 
4) uściślić współpracę z lokalną służbą zdrowia w celu niesienia pomocy medycznej 

poszkodowanym, 
5) określić miejsce i metody udostępniania informacji o ofiarach sytuacji kryzysowej, 
6) usprawnić szybkie, rzetelne i regularne przekazywanie informacji o aktualnej sytuacji. 
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IV.  KONCEPCJA DZIAŁANIA 

 

1) Tryb uruchomienia zasobów: 
 

a) Wójt Gminy Kosakowo jako przewodniczący GZZK, bądź z jego upoważnienia zastępca 
przewodniczącego GZZK (jednocześnie inspektor ds. OC ), a pod jego nieobecność 
komendant Straży Gminnej , po pozyskaniu informacji o zdarzeniu niezwłocznie 
powiadamia siły ratownicze, jakie winny wziąć udział w zaistniałej sytuacji,                

b) w pierwszej kolejności powiadamia siły własne tj.: 

− OSP Kosakowo (za pośrednictwem PSP) - przewidywany czas reakcji do działania - w 
dzień do    ok. 10 min., w nocy do ok. 15 min. 

− członków GZZK  - przewidywany czas reakcji do działania - w dzień do ok. 40 min.,      
w nocy do ok. 55 min. 

− członków komisji do szacowania strat, 
c) w kolejnej powiadamia inne podmioty przewidziane do działania w tego typu 

zaistniałej sytuacji, 
d) podmioty przewidziane do udziału w akcji ratowniczej wykorzystują do działania 

własne siły i środki jakimi dysponują, 
e) w razie zagrożenia życia i zdrowia  wykorzystać środki łączności OSP. 

 

2) Organizacja kierowania: 
 

   Z ramienia urzędu gminy, ze swojego stanowiska pracy, zaistniałą sytuacją dostępny 
środkami łączności kieruje wójt jako przewodniczący Gminnego Zespołu Zarządzania 
Kryzysowego, przy współudziale członków Zespołu Gminnego i Stałego Dyżuru (SD), w ramach 
której utrzymuje łączność: 

a) z kierującym akcją ratowniczą i z kierownikami podmiotów wspierających służby 
ratownicze, 

b) przewodniczącym komisji do szacowania strat, 
c) CZK Powiatu i CZK Wojewody, 
d) burmistrzami i wójtami powiatu puckiego, gdy zaistnieje taka potrzeba 

 
 

3) Przedsięwzięcia reagowania: 
 

Czynności do wykonania 

Kierujący działaniami 
/ osoba z jego 
upoważnienia 

Dokumentujący 
przebieg działań 

Organizacja 
współdziałania i obiegu 

informacji 

Procedury komunikacji 
społecznej 

Uzyskać od służb          
ratowniczych dane o 
oso-bach, ich liczbie, 
które są ofiarami 
zaistniałej sytuacji 
kryzysowej i ich stanu 
zdrowia 

 

 

 

 

Wójt 
/ 

Z-ca 
przewodniczącego 

GZZK 

Starszy dyżurny 
 SD 

Na podstawie uzgodnień 
zawartych w Planie ZK 
wzajemna wymiana    
informacji  bezpośrednio        
i dostępnymi środkami 
łączności ( zgodnie ze 
schematem 
organizacyjnym  obiegu 
informacji  w ramach 
SWO i SWA) 

Ratownicy MPA - 
zgodnie z instrukcją 
Gminnego Punktu 

Alarmowania 
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Czynności do 
wykonania 

Kierujący działaniami 
/ osoba z jego 
upoważnienia 

Dokumentujący 
przebieg działań 

Organizacja współdziałania i 
obiegu informacji 

Procedury 
komunikacji 
społecznej 

Uruchomić komisję do 
oszacowania strat 
 
  
 

 

Wójt 
  

Starszy dyżurny 
 SD 

 Na podstawie zarządzenia 
wójta w sprawie powołania 
komisji do szacowania strat 
powstałych  na terenie gminy  
w wyniku zdarzeń o 
charakterze klęski żywiołowej 
   

 
 

Wspólnie z członkami 
GZZK poddać pod       
konsultację i analizę 
zebranych danych i 
wypracować 
odpowiednie decyzje 
 

Wójt 
/ 

Z-ca 
przewodniczącego 

GZZK 

Starszy dyżurny 
SD 

Na podstawie uzgodnień za-
wartych w Planie ZK wzajemna 
wymiana informacji       
bezpośrednio i dostępnymi 
środkami łączności ( zgodnie ze 
schematem organizacyjnym  
obiegu informacji  w ramach 
SWO i SWA) 
 

Ratownicy GPA - 
zgodnie z 
instrukcją 
Gminnego 

Punktu 
Alarmowania 

 

Uściślić współpracę z 
lokalną służbą zdrowia w 
celu niesienia pomocy 
medycznej     
poszkodowanym, 
 

Na podstawie uzgodnień 
zawartych w Planie ZK 
wzajemna wymiana informacji  
bezpośrednio        i dostępnymi 
środkami łączności ( zgodnie ze 
schematem organizacyjnym  
obiegu informacji  w ramach 
SWO i SWA) 

 
 

Określić miejsce i         
metody udostępniania 
in-formacji o ofiarach 
sytuacji kryzysowej 
 

 
Wzajemne wypracowanie 
decyzji ( w siedzibie Urzędu ) 
członków GZZK w 
porozumieniu z kierownictwem 
miejscowej służby zdrowia i 
kierującym akcją ratowniczą 
 

Sekretarz gminy 
przy udziale 

swoich 
pracowników tj. 

Referatu 
Organizacyjnego 
- bezpośrednio i 

drogą 
telefoniczną 

Usprawnić szybkie,     
rzetelne i regularne 
przekazywanie 
informacji o aktualnej 
sytuacji. 
 

Bezpośredni kontakt i przy 
pomocy środków łączności 
ratowników MPA  z członkami 
GZZK 

 
Ratownicy GPA - 

zgodnie z 
instrukcją 
Gminnego 

Punktu 
Alarmowania 

 
 

 

V.   POTRZEBY WSPARCIA ZE STRONY INNYCH INSTYTUCJI 
 

       Wsparcie ze strony Komendy Powiatowej PSP i służby zdrowia. 
 
 

VI.  BUDŻET ZADANIA 
 

       Zadanie będzie realizowane w ramach budżetu urzędu gminy, z uwzględnieniem rezerwy   
celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. 
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VII. PODSTAWY PRAWNE DZIAŁAŃ 
 

  Ustawa: 
a) o samorządzie gminnym, 
b) o zarządzaniu kryzysowym, 
c) o stanie klęski żywiołowej. 

 

   Załącznik: schemat organizacyjny obiegu informacji  w ramach SWO i SWA. 
  

Wykonawca zadania 
(lub upoważniony przedstawiciel) 

 

1. Sekretarz gminy 
 
 

2. Inspektor ds. obrony cywilnej 
 

Podmiot odpowiedzialny 
 

Wójt gminy 
 

Podmiot wiodący / współpracujący 
(lub upoważniony przedstawiciel) 

 

Przewodniczący komisji do szacowania strat 
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8.9.  MODUŁ  ZADANIOWY – Nr 8 
 

Treść zadania: 

 

Wnioskowanie do Wojewody o podjęcie działań mających na celu 
wprowadzenia stanu klęski żywiołowej na obszarze gminy. 
 

Wykonawca zadania: 

 

1. Wójt 
2. Zastępca przewodniczącego GZZK  / Inspektor ds. obrony cywilnej 
 

 

I.   CEL ZADANIA 
 

Na podstawie wprowadzonego stanu klęski żywiołowej pozyskanie z zewnątrz w dużej skali  
wsparcia ze strony sił i środków dla zapobieżenia  skutkom katastrofy naturalnej lub awarii 
technicznej noszących znamiona klęski żywiołowej oraz w celu ich usunięcia. 
 

Oczekiwany efekt: Zapobieżenie skutkom katastrofy naturalnej lub awarii technicznej, czy też 
możliwie jak najszybsze  przywrócenie, przynajmniej  w znacznej części,  funkcjonalności  
infrastruktury miasta sprzed sytuacji kryzysowej, poprzez likwidację jej skutków i pozyskanie 
dodatkowych środków z rezerwy celowej budżetu państwa „na przeciwdziałanie i usuwanie 
skutków klęsk żywiołowych ". 

 

II.   WARUNKI OPERACYJNE REALIZACJI ZADANIA  

 

1) brak  energii elektrycznej (awaria sieci), 
2) brak łączności telefonicznej i informatycznej, 
3) zakłócenia w łączności radiowej w relacji kierujący akcją ratowniczą – GZZK  – CZK Powiatu – 

CZK Wojewody,  
4) uszkodzone budynki prywatne i obiekty użyteczności publicznej – min. pozrywane dachy, 

uszkodzone ściany nośne, 
5) bardzo duże straty w kubaturze leśnej, 
6) niewystarczająca liczba sił ratowniczych i środków jakimi dysponują, 
7) za mało agregatów prądotwórczych, które mogłyby podtrzymywać pracę oczyszczalni                                

i przepompowni ścieków, 
8) brak wozów asenizacyjnych do wywozu nieczystości,  
9) utrudnienia w informowaniu i ostrzeganiu lokalnej społeczności o zaistniałej sytuacji                                    

i wynikającego z niej zagrożenia na terenie gminy. 
10) nieprzejezdna droga wojewódzka nr 100. 

 

III.   PRZEDSIĘWZIĘCIA DO WYKONANIA  W RAMACH ZADANIA 
  

1) zwołać posiedzenie członków Zespołu Gminnego z przedstawicielami służb ratowniczych i 
ekspertów w celu określenia przyczyny  i skutków zdarzenia, jego skali oraz wypracowania 
koncepcji dalszych działań ratowniczych, 

2) dążyć do przywrócenia energii elektrycznej na terenie zdarzenia, 
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3) zabiegać  o udrożnienie drogi wojewódzkiej  nr 100, 
4) dążyć do przywrócenia łączności w relacji kierujący akcją ratowniczą – GZZK  – CZK 

Powiatu – CZK Wojewody,  
5) wystąpić z wnioskiem do wojewody (do wiadomości starosty)  o podjęcie działań 

mających na celu wprowadzenia stanu klęski żywiołowej na obszarze miasta. 
 

 

 IV.  KONCEPCJA DZIQAŁANI 
 

1) Tryb uruchomienia zasobów: 
 

 

- burmistrz Helu jako przewodniczący GZZK, bądź z jego upoważnienia zastępca 
przewodniczącego GZZK (jednocześnie inspektor ds. OC ), ustala bezpośrednio lub za 
sprawą dostępnych środków łączności czas i miejsce posiedzenia członków Zespołu 
Gminnego z przedstawicielami służb ratowniczych i ekspertów w celu określenia 
przyczyny  i skutków zdarzenia, jego skali oraz wypracowania koncepcji dalszych działań 
ratowniczych, 

 
 

  
 

2)   Organizacja kierowania: 
 

 

 - posiedzeniem Zespołu Gminnego z przedstawicielami służb ratowniczych                              
i ekspertami kieruje  wójt jako przewodniczący GZZK, którego wspiera zastępca 
przewodniczącego GZZK oraz członkowie Stałego Dyżuru, którzy dokumentują i 
przekazują dostępnymi środkami łączności wypracowane decyzje do wskazanych przez 
wójta podmiotów. 

 

3) Przedsięwzięcia reagowania: 
 

Czynności do wykonania 

Kierujący działaniami 
/ osoba z jego 
upoważnienia 

Dokumentujący 
przebieg działań 

Organizacja 
współdziałania i obiegu 

informacji 

Procedury komunikacji 
społecznej 

Zwołać posiedzenie     
członków Zespołu 
Gminnego z 
przedstawicielami służb 
ratowniczych i       
ekspertów w celu 
określenia przyczyny  i 
skutków zdarzenia, jego 
skali oraz wypracowania 
koncepcji dalszych 
działań ratowniczych 
 

Wójt 
/  

Inspektor ds. OC ( z-ca 
przewodniczącego 

GZZK) 

Starszy dyżurny 
 SD 

 Na podstawie realizacji 
zadań i obowiązków 
uczestników zarządzania 
kryzysowego         
wykazanych  w Planie 
ZK, w ramach wzajemnej 
wymiany informacji  
bezpośrednio i 
dostępnymi środkami 
łączności ( zgodnie ze 
schematem                
organizacyjnym  obiegu 
informacji  w ramach 
SWO i SWA)    
 

 
 

Zabiegać o udrożnienie 
drogi wojewódzkiej nr 

100 

wójt  / Sekretarz 
gminy  

 
Obieg informacji drogą 
radiową i telefoniczną 
 

Ratownicy GPA - 
zgodnie z instrukcją 
Gminnego Punktu 

Alarmowania 
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Czynności do 
wykonania 

Kierujący działaniami 
/ osoba z jego 
upoważnienia 

Dokumentujący 
przebieg działań 

Organizacja współdziałania i 
obiegu informacji 

Procedury 
komunikacji 
społecznej 

Dążyć do przywrócenia 
łączności w relacji     
kierujący akcją 
ratowniczą – GZZK  – 
CZK Powiatu – CZK 
Wojewody 

 

Wójt 
/  

Inspektor ds. OC ( z-ca 
przewodniczącego 

GZZK) 

Starszy dyżurny 
 SD 

 
Wzajemna wymiana informacji 
( w siedzibie urzędu ) 
inspektora ds. OC. z 
sekretarzem gminy,     
informatykiem urzędu  i 
wspólne podjęcie działań 
 

 
Ratownicy GPA - 

zgodnie z 
instrukcją 
Gminnego 

Punktu 
Alarmowania 

Zabiegać o udrożnienie 
drogi wojewódzkiej nr 
100 

wójt  / Sekretarz 
gminy  

 
Obieg informacji drogą radiową 
i telefoniczną 
 

 
Wystąpić z wnioskiem 
do Wojewody (do 
wiadomości Starosty)  o 
pod-jęcie działań 
mających na celu 
wprowadzenia stanu 
klęski żywiołowej na 
obszarze gminy. 
 

Wójt 
/  

Inspektor ds. OC ( z-ca 
przewodniczącego 

GZZK) 

Na podstawie realizacji zadań i 
obowiązków uczestników 
zarządzania kryzysowego 
wykazanych  w Planie ZK, w 
ramach wzajemnej wymiany 
informacji  bezpośrednio i 
dostępnymi środkami łączności 
( zgodnie ze schematem 
organizacyjnym  obiegu 
informacji  w ramach SWO i 
SWA)  w relacji  – GZZK  – CZK 
Powiatu - CZK Wojewody 
 

 

V.   POTRZEBY WSPARCIA ZE STRONY INNYCH INSTYTUCJI 
 

Wsparcie  ze strony Komendy Powiatowej PSP, Komendy Powiatowej Policji, Wojewody 
Pomorskiego i Starosty Puckiego. 

 
 

VI.  BUDŻET ZADANIA 

 
 
 

       Zadanie będzie realizowane w ramach: 
 

a) budżetu urzędu gminy, z uwzględnieniem rezerwy celowej na realizację zadań własnych 
z zakresu zarządzania kryzysowego, 

b) pozyskanych dodatkowych środków z rezerwy celowej budżetu państwa „na 
przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych ". 

 

VII. PODSTAWY PRAWNE DZIAŁAŃ 
 

Ustawa: 
- o samorządzie gminnym, 
- o zarządzaniu kryzysowym, 
- o stanie klęski żywiołowej, 
- o systemie powiadamiania ratunkowego, 
- o drogach publicznych. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Plan Zarządzania Kryzysowego Gminy Kosakowo  2021 
104 

 

8.10.  MODUŁ  ZADANIOWY – Nr 9 
 

Treść zadania: 

 

Wnioskowanie do Wojewody o podjęcie działań mających na celu  
pozyskanie dodatkowych środków finansowych na potrzeby reagowania 
/odbudowy na obszarze  gminy. 
 

Wykonawca zadania: 

 

1. Wójt 
2. Zastępca przewodniczącego GZZK  / Inspektor ds. obrony cywilnej 
  
 

 

I.   CEL ZADANIA 
 

Sfinansowanie zadań ochrony ludności gminy z otrzymanych środków finansowych z rezerwy 
celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęski żywiołowej. 

 
Oczekiwany efekt: Zapobieżenie skutkom katastrofy naturalnej lub awarii technicznej, czy też 
możliwie jak najszybsze  przywrócenie, przynajmniej  w znacznej części,  funkcjonalności  
infrastruktury gminy sprzed sytuacji kryzysowej, poprzez likwidację jej skutków. 
 

 

II. WARUNKI OPERACYJNE REALIZACJI ZADANIA 
 

1)  brak  energii elektrycznej (awaria sieci), 
2) brak łączności telefonicznej i informatycznej, 
3) zakłócenia w łączności radiowej, 
4) nieprzejezdna droga wojewódzka nr 100  (powalone drzewa na drodze), 
5) utrudnienia w łączności pomiędzy SK Gminy, a SK Powiatu i Wojewody, 
6) niewystarczająca liczba sił ratowniczych i środków jakimi dysponują, 
7) uszkodzone budynki prywatne i obiekty użyteczności publicznej – min. pozrywane dachy, 

uszkodzone ściany nośne, 
8) bardzo duże straty w kubaturze leśnej, 
9) za mało agregatów prądotwórczych, które mogłyby podtrzymywać pracę oczyszczalni                                

i przepompowni ścieków, 
10) brak wozów asenizacyjnych do wywozu nieczystości,  
11) utrudnienia w informowaniu i ostrzeganiu lokalnej społeczności o zaistniałej sytuacji                                     

i wynikającego z niej zagrożenia na terenie gminy. 
 

 

  III.  PRZEDSIĘWZIĘCIA DO WYKONANIA W RAMACH ZADANIA 
 

1) powiadomienie WCZZ i PCZK , w ramach bieżącego raportowania, o zaistnieniu szkód 
(strat),   

2)  uruchomienie  Komisji do szacowania strat, 
3)  sporządzenie protokołu przez Komisję do szacowania strat powstałych  w wyniku  klęski 

żywiołowej, 
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4) złożenie do Wojewody wniosku o udzielenie dotacji celowej i przesłanie go wraz                                                
z dołączonym protokołem  oszacowanych strat, 

5) opracowanie listy zadań priorytetowych związanych z usuwaniem szkód, 
usystematyzowanych z uwzględnieniem w pierwszej kolejności zadań najpilniejszych                                   
i przesłanie do Wojewody. 

 

 

IV.  KONCEPCJA DZIAŁANIA 
 

1) Tryb uruchomienia zasobów: 
 

-Wójt Gminy Kosakowo jako przewodniczący GZZK, bądź z jego upoważnienia zastępca 
przewodniczącego GZZK (jednocześnie inspektor ds. OC), uruchamia Komisję do 
szacowania strat  ( bezpośrednio lub dostępnymi środkami łączności) powstałych w 
wyniku klęski żywiołowej, 
-miejscem posiedzenia Komisji jest miejsce posiedzenia członków GZZK – może być 
mobilne,  w zależności od zaistniałej sytuacji. 

 
2)   Organizacja kierowania: 

 

- pracami Komisji kieruje przewodniczący Komisji ( powołany zarządzeniem wojta), 
którego wspierają członkowie Zespołu Gminnego oraz przedstawiciele służb ratowniczych  
i powołani eksperci. 

 
3)   Przedsięwzięcia reagowania: 

 
 

Czynności do wykonania 

Kierujący działaniami 
/ osoba z jego 
upoważnienia 

Dokumentujący 
przebieg działań 

Organizacja współdziałania i 
obiegu informacji 

Procedury 
komunikacji 
społecznej 

 
Powiadomienie WCZZ                  
i PCZK , w ramach     
bieżącego raportowania, 
o zaistnieniu szkód 
(strat) 
 

Wójt  / Inspektor ds. 
OC ( z-ca 

przewodniczącego 
GZZK) 

Starszy dyżurny 
 SD 

Na podstawie realizacji zadań i 
obowiązków uczestników      
zarządzania kryzysowego 
wykazanych  w Planie ZK, w 
ramach wzajemnej wy-wymiany 
informacji  bez-pośrednio i 
dostępnymi środkami łączności  
(zgodnie ze schematem 
organizacyjnym  obiegu          
informacji  w ramach SWO i 
SWA)  w relacji – GZZK  - CZK 
Powiatu - CZK Wojewody 
 

 
 

 

Uruchomienie Komisji  
do szacowania strat 

 

 

 

Wójt  / Inspektor ds. 
OC ( z-ca 

przewodniczącego 
GZZK) 

 

  
Na podstawie zarządzenia wójta 
w sprawie powołania komisji do 
szacowania strat powstałych  na 
terenie gminy w wyniku zdarzeń 
o charakterze klęski żywiołowej 
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Czynności do 
wykonania 

Kierujący działaniami 
/ osoba z jego 
upoważnienia 

Dokumentujący 
przebieg działań 

Organizacja współdziałania i 
obiegu informacji 

Procedury 
komunikacji 
społecznej 

 
Sporządzenie protokołu 
przez Komisję do      
szacowania strat 
powstałych w wyniku 
klęski żywiołowej 

Wójt                                  
/ Przewodniczący 
Komisji gminnej 

Starszy dyżurny SD, 
- w zastępstwie członek 

GZZK 

Na podstawie zarządzenia 
wójta w sprawie powołania 
komisji do szacowania strat 
powstałych  na terenie gminy w 
wyniku zdarzeń o             
charakterze klęski żywiołowej 

 

 

 

 
Złożenie do Wojewody 
wniosku o udzielenie 
dotacji celowej i 
przesłanie go wraz z 
dołączonym protokołem  
oszacowanych strat 

Wójt  / Inspektor ds. 
OC ( z-ca 

przewodniczącego 
GZZK) 

Starszy dyżurny SD 
 

 
Opracowanie listy zadań 
priorytetowych      
związanych z 
usuwaniem szkód, 
usystematyzowanych z 
uwzlędnieniem w      
pierwszej kolejności 
zadań najpilniejszych i 
przesłanie do 
Wojewody. 
 

Wójt                                  
/ Przewodniczący 

Komisji 
/ Z-ca 

przewodniczącego 
GZZK 

Starszy dyżurny SD, 
- w zastępstwie członek 

GZZK 

 

V.   POTRZEBY WSPARCIA ZE STRONY INNYCH INSTYTUCJI 
 

Wsparcie  ze strony Starosty Powiatowego i Wojewody Pomorskiego.. 
 
 

VI.  BUDŻET ZADANIA 

 
 

       Zadanie będzie realizowane w ramach: 
 

a) budżetu urzędu gminy, z uwzględnieniem rezerwy celowej na realizację zadań własnych z 
zakresu zarządzania kryzysowego, 

b) pozyskanych dodatkowych środków z rezerwy celowej budżetu państwa „na 
przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych ". 

 

VII. PODSTAWY PRAWNE DZIAŁAŃ 
 

- Ustawa o samorządzie gminnym. 
- Ustawa o zarządzaniu kryzysowym. 
- Ustawa o stanie klęski żywiołowej. 
- Ustawa o pomocy społecznej. 
- Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zasad oraz trybu ustalania i wypłaty odszkodowań 

za szkody poniesione w związku z akcjami zwalczania klęsk żywiołowych. 
- Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji    
   niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.  
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- Wytyczne Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zasad i trybu udzielania     
   jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie   
   zadań własnych związanych z remontem i odbudową obiektów budowlanych zniszczonych lub  
   uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, w tym na  
   przeciwdziałanie skutkom takich zdarzeń w przyszłości, 
- Zasady Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielania, ze środków rezerwy celowej  
  budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pomocy  
  finansowej w formie zasiłków celowych, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej, dla  
  rodzin lub osób samotnie gospodarujących, poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących  
  znamiona klęsk żywiołowych. 
 

Załącznik: schemat organizacyjny obiegu informacji  w ramach SWO i SWA. 
 

 

Wykonawca zadania 
(lub upoważniony przedstawiciel) 

 

1. Wójt 
 

2. Zastępca przewodniczącego GZZK  / Inspektor 
ds. obrony cywilnej  

 

Podmiot odpowiedzialny 
 

Wójt Gminy Kosakowo 
 

Podmiot wiodący / współpracujący 
(lub upoważniony przedstawiciel) 

 

Przewodniczący komisji do szacowania strat 
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8.11.  MODUŁ  ZADANIOWY – Nr 10 
 

Treść zadania: 

 

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

Wykonawca zadania: 

 

1. wójt 
2. Inspektor ds. OC   
 

 

I.   CEL ZADANIA 
 

Wsparcie niewystarczających sił i środków, którymi aktualnie dysponuje wójta, dla zapobieżenia 
skutkom katastrofy naturalnej lub awarii technicznych noszących znamiona klęski żywiołowej 
oraz w celu ich usunięcia. 
Oczekiwany efekt: Zapobieżenie skutkom katastrofy naturalnej lub awarii technicznej, czy też 
możliwie jak najszybsze  przywrócenie, przynajmniej  w znacznej części,  funkcjonalności  
infrastruktury miasta sprzed sytuacji kryzysowej, poprzez likwidację jej skutków. 
 

 

  II.   WARUNKI OPERACYJNE REALIZACJI ZADANIA  
 

1) brak  energii elektrycznej (awaria sieci), 
1) brak łączności telefonicznej i informatycznej, 
2) zakłócenia w łączności radiowej, 
3) nieprzejezdna droga wojewódzka nr 100 na terenie gminy (powalone drzewa na drodze), 
4) utrudnienia w łączności pomiędzy SK Gminy, a SK Powiatu i Wojewody, 
5) niewystarczająca liczba sił ratowniczych i środków jakimi dysponują, 
6) uszkodzone budynki prywatne i obiekty użyteczności publicznej – min. pozrywane dachy, 

uszkodzone ściany nośne, 
7) bardzo duże straty w kubaturze leśnej, 
8) za mało agregatów prądotwórczych, które mogłyby podtrzymywać pracę oczyszczalni i 

przepompowni ścieków, 
9) brak wozów asenizacyjnych do wywozu nieczystości,  
10) utrudnienia w informowaniu i ostrzeganiu lokalnej społeczności o zaistniałej sytuacji i 

wynikającego z niej zagrożenia na terenie gminy. 
 

 

III.  PRZEDSIĘWZIĘCIA DO WYKONANIA W RAMACH ZADANIA 
 

1)  ustalenie potrzeb, na kogo, na co, należy nałożyć świadczenie, 
2) wystąpienie z wnioskiem do wójta o nałożenie obowiązku świadczeń osobistych                         

i rzeczowych w warunkach obowiązującego stanu klęski żywiołowej, 
3) podjęcie czynności, w toku postępowania administracyjnego, w celu wydania  decyzji w 

sprawie przeznaczenia do wykonania świadczenia ( osobistego, rzeczowego) na rzecz 
zwalczania klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków, w tym min.: 
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a) dokonanie oględzin nieruchomości i rzeczy ruchomych, które stosownie do potrzeb  mogą 
być przedmiotem świadczeń, 

b) wydanie decyzji, 
c) dostarczenie decyzji wraz z uzasadnieniem osobie, której ona dotyczy, 

4) upoważnienie przez wójta osób właściwych do przyjęcia przedmiotów świadczeń, 
 

 

 

IV.  KONCEPCJA DZIAŁANIA 
1) Tryb uruchomienia zasobów: 

 

-Wójt Gminy Kosakowo na wniosek Szefa Obrony Cywilnej lu, w związku ze stanem klęski 
żywiołowej i niewystarczających sił  i środków do zapobiegania oraz  usuwania jego 
skutków, wszczyna postępowanie administracyjne, w celu wydania  decyzji w sprawie 
przeznaczenia do wykonania świadczenia ( osobistego, rzeczowego) na rzecz zwalczania 
klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków,                   

 

-z upoważnienia wójta podjęte czynności administracyjne przeprowadza inspektor ds. OC 
, którego wspiera komendant formacji obrony cywilnej  do zadań ogólnych.  

 

2) Organizacja kierowania: 
 

- nadzór nad prowadzonym postępowaniem administracyjnym sprawuje, ze swojego 
stanowiska pracy, zastępca wójta, który jednocześnie:  
a)  przy udziale członków GZZK i powołanych ekspertów dokonuje oględzin 

nieruchomości i rzeczy ruchomych, które stosownie do potrzeb  mają być 
przedmiotem świadczeń, 

b) wskazuje wójtowi osoby właściwe do przyjęcia przedmiotów świadczeń. 
 

3) Przedsięwzięcia reagowania: 
 

 

Czynności do wykonania 

Kierujący działaniami 
/ osoba z jego 
upoważnienia 

Dokumentujący 
przebieg działań 

Organizacja współdziałania i 
obiegu informacji 

Procedury 
komunikacji 
społecznej 

Ustalenie potrzeb, na 
kogo, na co, należy 
nałożyć świadczenie 

Wójt                                 
/ Komendant formacji 

OC  do zadań 
ogólnych 

 Inspektor ds. OC l 

 

Na podstawie podległości 
służbowej wzajemna  wymiana 
informacji (w siedzibie urzędu 
gminy) z podmiotami 
realizującymi dane zadanie i 
współudział w wypracowaniu 
decyzji 

 

  
 

 
Wystąpienie z 
wnioskiem do wójta o 
nałożenie obowiązku 
świadczeń osobistych  i 
rzeczowych w        
warunkach 
obowiązującego stanu 
klęski żywiołowej 

Szef obrony cywilnej / 
Inspektor ds. OC  
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Czynności do 
wykonania 

Kierujący działaniami 
/ osoba z jego 
upoważnienia 

Dokumentujący 
przebieg działań 

Organizacja współdziałania i 
obiegu informacji 

Procedury 
komunikacji 
społecznej 

 
Podjęcie czynności, w 
toku postępowania     
administracyjnego, w 
celu wydania  decyzji w 
sprawie przeznaczenia 
do wykonania 
świadczenia                  
osobistego ,rzeczowego 
na rzecz zwalczania 
klęsk żywiołowych i        
likwidacji ich skutków.: 
 

a) dokonanie oględzin 
nieruchomości i 
rzeczy ruchomych, 
które  mogą być 
przedmiotem 
świadczeń 

 
 
 
 
 
 

Wójt/ Inspektor ds. 
OC 

 
 
 
 
 
 

Zastępca wójta / 
członkowie GZZK 

Inspektor ds. OC  

Na podstawie podległości 
służbowej wzajemna  wymiana 
informacji ( w siedzibie urzędu 
gminy) z podmiotami          
realizującymi dane zadanie i 
współudział w wypracowaniu 
decyzji 

  
 

 
b) wydanie decyzji, 
 

Wójt   

c) dostarczenie decyzji 
wraz z uzasadnieniem 
osobie, której ona 
dotyczy, 

Wójt / Inspektor ds. 
OC  

 

Upoważnienie przez 
wójta osób właściwych 
do przyjęcia 
przedmiotów świadczeń 

 
Wójt / Zastępca wójta 

 

 

V.   POTRZEBY WSPARCIA ZE STRONY INNYCH INSTYTUCJI 
 

VI.  BUDŻET ZADANIA 

       Zadanie będzie realizowane w ramach: 
a) budżetu urzędu gminy, z uwzględnieniem rezerwy celowej na realizację zadań własnych                            

z zakresu zarządzania kryzysowego, 
b) pozyskanych dodatkowych środków z rezerwy celowej budżetu państwa „na 

przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych ". 
 
 

VII. PODSTAWY PRAWNE DZIAŁAŃ 
- Ustawa o samorządzie gminnym 
- Ustawa o zarządzaniu kryzysowym. 
- Ustawa o stanie klęski żywiołowej. 
- Ustawa o pomocy społecznej. 
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- Ustawa o zarządzaniu kryzysowym. 
- Ustawa o stanie klęski żywiołowej. 
- Ustawa o pomocy społecznej. 
- Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zasad oraz trybu ustalania i wypłaty 

odszkodowań za szkody poniesione w związku z akcjami zwalczania klęsk żywiołowych. 
- Wytyczne Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zasad i trybu udzielania 

jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie 
zadań własnych związanych z remontem i odbudową obiektów budowlanych zniszczonych lub 
uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, w tym na 
przeciwdziałanie skutkom takich zdarzeń w przyszłości, 

- Zasady Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielania, ze środków rezerwy 
celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pomocy 
finansowej w formie zasiłków celowych, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej, dla 
rodzin lub osób samotnie gospodarujących, poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących 
znamiona klęsk żywiołowych. 

 
 

Wykonawca zadania 
(lub upoważniony przedstawiciel) 

 

1. Wójt 
 

2.  Inspektor ds. obrony cywilnej 
 

Podmiot odpowiedzialny 
 

          Wójt Gminy Kosakowo 
 

Podmiot wiodący / współpracujący 
(lub upoważniony przedstawiciel) 

 

1. Szef obrony cywilnej gminy 
 

2. Zastępca wójta 
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8.12.  MODUŁ  ZADANIOWY – Nr 11-1 
 

Treść zadania: 

 

Działanie w przypadku wprowadzenia stopnia alarmowego lub stopnia 
CRP, z uwzględnieniem każdego ze stopni alarmowych – Pierwszego 
stopnia alarmowego lub pierwszego stopnia alarmowego CRP ( ALFA –
ALFA CRP) 
 

Wykonawca zadania: 

1.   Wójt 
2. Dyrektorzy, kierownicy jednostek organizacyjnych gminy i prezes 

zarządu spółki PUK PEKO 
 
 

 

I.   CEL ZADANIA 
Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom urzędu gminy , jednostek organizacyjnych gminy  
(j.o.g.) i spółji gminy   (Sp.g) oraz bezpiecznego i ciągłego funkcjonowania UG, j.o.g. i Sp. g. (w tym 
ochrona infrastruktury) jak również przygotowanie do przeciwdziałania i minimalizowania 
skutków ataków terrorystycznych lub sabotażowych, których rodzaj  i zakres są trudne  do 
przewidzenia. UG oraz j.o.g. i Sp. g.  powinny posiadać możliwość utrzymania tego stopnia do 
chwili ustąpienia zagrożenia, nie naruszając swoich zdolności do bieżącego działania. 
 

Oczekiwany efekt: Podjęcie skutecznych działań zapobiegawczych, które uchronią pracowników 
urzędu, j.g.m., Sp.g jak i mieszkańców gminy przed skutkami zagrożenia. 

  

 II.   WARUNKI OPERACYJNE REALIZACJI ZADANIA  
 

1) Niepewność, niepokój oraz strach wśród pracowników podmiotów co może powodować 
przekazywanie i powielanie nieprawdziwych informacji. 

2) Absencja pracowników spowodowana, np. zwolnieniami lekarskimi, okresem urlopowym. 
3) Pojawienie się chaosu organizacyjnego spowodowanego, np. „szumem medialnym”, 

wzrostem liczby fałszywych alarmów. 
4) Brak zasilania w energie elektryczną. 
5) Utrudnienia w zapewnieniu łączności. 
6) Niewłaściwy przepływ informacji 

 

 III.   PRZEDSIĘWZIĘCIA DO WYKONANIA W RAMACH ZADANIA 
 

Po wprowadzeniu pierwszego stopnia alarmowego należy wykonać w szczególności następujące zadania: 

Przedsięwzięcia Wykonawca 

 

1. Prowadzić wzmożoną kontrolę: 
 

a) obiektu i poszczególnych  referatów UG; 
 

b) biur i obiektów j.o.g. i Sp. g. 

 

Kierownicy referatów, samodzielni 
pracownicy urzędu, Straż Gminna, 
 

Dyrektorzy, kierownicy j.o.g., prezes Sp.  
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Po wprowadzeniu pierwszego stopnia alarmowego należy wykonać w szczególności następujące zadania: 

Przedsięwzięcia Wykonawca 

 
2. Zlecić podległemu personelowi informowanie odpowiednich służb w 

przypadku zauważenia: 
a) nieznanych pojazdów na terenie instytucji publicznych lub innych ważnych 

obiektów, 
b)  porzuconych paczek i bagaży. 

Kierownicy referatów, samodzielni 
pracownicy urzędu, Straż Gminna, 
 
 Dyrektorzy, kierownicy j.o.g., prezesi Sp. g.m. 

 

3. Prowadzić akcję informacyjno-instruktażową dla społeczeństwa dotyczącą 
potencjalnego zagrożenia, jego skutków i sposobu postępowania.  

         Sekretarz miasta i inspektor ds. OC m. Hel przygotuje i udostępni niezbędne 
materiały. 

 

Sekretarz gminy 

4. Poinformować podległy personel o konieczności zachowania zwiększonej 
czujności w stosunku do osób zachowujących się w sposób wzbudzający 
podejrzenia.  

Kierownicy referatów, Straż Gminna, 
Dyrektorzy, kierownicy j.o.g., prezes Sp. g. 

 
5. Zapewnić dostępności w trybie alarmowym członków personelu niezbędnego  

do wzmocnienia ochrony obiektów UG; j.o. i Sp. g.. 

 
Sekretarz gminy, Inspektor ds. OC l, 
Komendant SM,  Dyrektorzy, kierownicy j.o.., 
prezes Sp. gm 

 

6. Kontrolować, na zewnątrz i wewnątrz budynki będące w stałym użyciu w 
zakresie podejrzanych zachowań osób oraz w poszukiwaniu podejrzanych 
przedmiotów. 

Straż miejska i wyznaczeni pracownicy UM,                       
j.o.. i Sp. g.. 

 
7.  Sprawdzić działanie środków łączności wykorzystywanych w celu zapewnienia  

bezpieczeństwa. 

  
Informatyk UM, j.o.. i Sp. g.. 

 
8.  Sprawdzić    działalności    instalacji      alarmowych,      przepustowości     dróg 

ewakuacyjnych   oraz  funkcjonowania systemów rejestracji obrazu  w rejonie 
obiektów. 

 
Pracownicy ochrony obiektów i wyznaczeni 
pracownicy UM, j.o.. i Sp. g.. 

 

6. Dokonać przeglądu wszystkich procedur, rozkazów oraz zadań związanych                             
z wprowadzeniem wyższym stopni alarmowych. 

 

 
Inspektor ds. OC   

Po wprowadzeniu pierwszego stopnia alarmowego CRP należy wykonać w szczególności następujące zadania: 

Przedsięwzięcia Wykonawca 

 

1. Wprowadzić zwiększoną kontrolę stanu bezpieczeństwa systemów 
teleinformatycznych, a w szczególności: 
a)   monitorować i weryfikować, czy nie doszło do naruszenia  bezpieczeństwa 

komunikacji elektronicznej; 

b)   sprawdzać dostępność usług elektronicznych; 
       c)  dokonać, w razie potrzeby, zmian w dostępie do systemów. 

Wójt; Informatyk 

 
2. Poinformować personel (w szczególności odpowiedzialnych za 

bezpieczeństwo systemów) o konieczności zachowania zwiększonej czujności 
w stosunku do stanów odbiegających od normy. 

Informatyk 

 
3. Sprawdzić kanały łączności z innymi podmiotami biorącymi udział                                        

w reagowaniu kryzysowym jak również dokonać weryfikacji ustanowionych 
punktów kontaktowych z podmiotami reagowania na incydenty 
bezpieczeństwa teleinformatycznego. 

 
 
 

Informatyk, sekretarz gminy, inspektor ds. OC.  
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Po wprowadzeniu pierwszego stopnia alarmowego CRP należy wykonać w szczególności następujące zadania 

Przedsięwzięcia Wykonawca 

 
4. Dokonać przeglądu procedur oraz zadań związanych z  wprowadzaniem 

stopni alarmowych CRP, a w szczególności: 

a)   zweryfikować   posiadana   kopie   zapasową   systemów   w   stosunku   do 
systemów     teleinformatycznych    wchodzących     w   skład infrastruktury 
krytycznej oraz systemów kluczowych dla funkcjonowania organizacji; 

b)   zweryfikować      czas      wymagany      na      przewrócenie      poprawności  
funkcjonowania sytemu. 

Informatyk,  
Inspektor ds. OC. m. Hel 

 
5.  Sprawdzić aktualny stan bezpieczeństwa systemów i ocenić wpływ 

zagrożenia na bezpieczeństwo teleinformatyczne na podstawie bieżących 
informacji i prognoz wydarzeń. 

Informatyk 

 
6. Informować na bieżąco o efektach przeprowadzonych działań zespoły 

reagowania na incydenty bezpieczeństwa. 
 

Informatyk 

 

IV.  KONCEPCJA DZIAŁANIA 
 

A. Tryb uruchamiania zasobów Wykonawcy 

 
1.  Zarządzenie wprowadzające pierwszy utopień alarmowy lub pierwszy stopień 

alarmowy CRP zostanie przesłane do urzędu gminy z WCZK w Gdańsku. 
Informację o otrzymaniu zarządzenia przekazuje się drogą służbową, 
niezwłocznie wójtowi (podczas jego nieobecności – zastępcy wójta). 

 
Inspektor ds. OC i 
sekretarz gminy 

 
2. Przekazanie  informacji o wprowadzeniu stopnia alarmowego i realizacja zadań 

wynikające z zakresu pierwszego stopnia alarmowego i/lub pierwszego stopnia 
alarmowego CRP do kierownictwa urzędu, kierowników referatów, 
samodzielnych pracowników urzędu, Straży Gminnej  oraz dyrektorów 
kierowników j.o.  i prezesa Sp. g. 

      Informację przekazuje się bezpośrednio, jak i za pośrednictwem dostępnych 
środków łączności – w ramach systemu ostrzegania  i alarmowania ludności  

 

 
 

Inspektor ds. OC , 
sekretarz gminy 

  B.   Organizacja kierowania Wykonawcy 
 

1. Koordynacja działań wynikających z wprowadzenia pierwszego stopnia 
alarmowego lub pierwszego stopnia alarmowego CRP. 

  
wójt 

 
2.    Nadzór nad realizacją zadań wynikających z wprowadzenia pierwszego stopnia 

alarmowego lub pierwszego stopnia alarmowego CRP . 

 

Kierownicy referatów, 
Dyrektorzy, kierownicy j.o.., prezesa                      

Sp. g. 
 

4. Tryb pracy UM., j.o.. i  Sp. g..  jest właściwy dla okresu pokoju przy wdrożonych  środkach ostrożności opisanych w.   Tryb 
pracy UM i j.o.. jest właściwy dla okresu pokoju przy wdrożonych  środkach ostrożności opisanych w niniejszym module. 
niniejszym module. 
 

C. Przedsięwzięcia kierowania Wykonawcy 

 
1. Dokumentowanie działań: 
a) przekazywane przez Inspektora ds. OC m. Hel zadania i meldunki zwrotne 

zapisywane są w Dzienniku Zdarzeń; 

 
Inspektor ds. OC , 

Sekretariat UG 
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Po wprowadzeniu pierwszego stopnia alarmowego CRP należy wykonać w szczególności następujące zadania 

C.  Przedsięwzięcia kierowania Wykonawcy 
 

b) korespondencja związana z wprowadzonymi stopniami 
alarmowymi jest gromadzona u Inspektora ds. OC  

 
Inspektor ds. OC , 

Sekretariat UM 
 

  2. Osoba wyznaczona do kontaktu z mediami wykona następujące 
przedsięwzięcia: 

a)   zorganizuje punkt prasowy; 
b)  będzie informować tylko o zagrożeniu i podjętych działaniach. 

 

Sekretarz gminy 

 

V.   POTRZEBY WSPARCIA ZE STRONY INNYCH INSTYTUCJI 

 

W pierwszym stopniu alarmowym lub pierwszym stopniu alarmowym CRP – nie ma takiej 
potrzeby. 
 

 

VI.  BUDŻET ZADANIA 
 

Zadanie będzie realizowane w ramach środków własnych urzędu gminy, z uwzględnieniem 
rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. 
 
 

VII. PODSTAWY PRAWNE DZIAŁAŃ 

 

1. Ustawa o: 
a) samorządzie gminnym, 
b) zarządzaniu kryzysowym, 
c) działaniach antyterrorystycznych, 

 

2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w 
poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP. 

 

3. Zarządzenia nr 18 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie wykazu 
przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego. 

 

 

Wykonawca zadania 
(lub upoważniony przedstawiciel) 

1. Wójt 
 

2. Dyrektorzy, kierownicy j.o i prezes Sp.g 
 

a) Dyrektorzy  szkół 
 

b) Dyrektor GOPS 
 

c) Prezes zarządu PUK PEKO sp. z o.o. 
 

Podmiot odpowiedzialny 
 

      Wójt Gminy Kosakowo 
 

Podmiot wiodący / współpracujący 
(lub upoważniony przedstawiciel) 

 

  - / Inspektor ds. obrony cywilnej  
 

  - / Informatyk urzędu  
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8.13.  MODUŁ  ZADANIOWY – Nr 11-2 
 

Treść zadania: 

 

Działanie w przypadku wprowadzenia stopnia alarmowego lub stopnia 
CRP, z uwzględnieniem każdego ze stopni alarmowych – Drugiego 
stopnia alarmowego lub drugiego stopnia alarmowego CRP ( BRAVO – 
BRAVO CRP) 
 

Wykonawca zadania: 

 

1. Wójt 
2. Dyrektorzy, kierownicy jednostek organizacyjnych gminy i prezes 

zarządu spółki gminnej 
 
 

 

I.   CEL ZADANIA 
 

Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom urzędu gminy, jednostek organizacyjnych gminy   i 
spółki gminy  oraz bezpiecznego i ciągłego funkcjonowania UG, j.o. i Sp. g. (w tym ochrona 
infrastruktury) jak również przygotowanie do przeciwdziałania i minimalizowania skutków 
ataków terrorystycznych lub sabotażowych, których konkretny cel nie został zidentyfikowany. UG 
oraz j.o. i Sp. g. powinny posiadać możliwość utrzymania tego stopnia do chwili ustąpienia 
zagrożenia, nie naruszając swoich zdolności do bieżącego działania. 
 

Oczekiwany efekt: Podjęcie skutecznych działań zapobiegawczych, które uchronią pracowników 
urzędu, j.o. jak i mieszkańców gminy przed skutkami zagrożenia. 
 

  

 II.   WARUNKI OPERACYJNE REALIZACJI ZADANIA  
 

1) Niepewność, niepokój oraz strach wśród pracowników podmiotów co może powodować 
przekazywanie i powielanie nieprawdziwych informacji. 

2) Absencja pracowników spowodowana, np. zwolnieniami lekarskimi, okresem urlopowym. 
3) Pojawienie się chaosu organizacyjnego spowodowanego, np. „szumem medialnym”, 

wzrostem liczby fałszywych alarmów. 
4) Brak zasilania w energie elektryczną. 
5) Utrudnienia w zapewnieniu łączności. 
6) Niewłaściwy przepływ informacji. 
7) Utrudnienie w dostępie do osób funkcyjnych (nieobecność lub brak możliwości 

skontaktowania się). 
 

 

III. PRZEDSIĘWZIĘCIA DO WYKONANIA W RAMACH ZADANIA 
 

Należy pamiętać, że po wprowadzeniu drugiego stopnia alarmowego lub drugiego stopnia 
alarmowego CRP należy wykonać zadania wymienione dla pierwszego stopnia alarmowego lub 
pierwszego stopnia alarmowego CRP oraz kontynuować lub sprawdzać wykonanie tych zadań, 
jeżeli wcześniej nie został wprowadzony stopień ALFA lub ALFA CRP. 
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Po wprowadzeniu drugiego stopnia alarmowego CRP należy wykonać w szczególności następujące zadania 

Przedsięwzięcia Wykonawca 

 

1. Wprowadzić    dodatkowe     kontrole    pojazdów,   budynków   i   osób                                     
w rejonach UG,  j.o. i  Sp g. 

 

Wójt,  
Dyrektorzy, kierownicy j.o., prezes                   
Sp. g. 

 
2.  Sprawdzić funkcjonowania zasilania awaryjnego. 

 

Sekretarz urzędu, informatyk, Dyrektorzy, 
kierownicy j.o, prezes Sp. g.. 

 

3.  Dokonać przeglądu materiałów i sprzętu, w tym dostępności środków      i 
materiałów medycznych, z uwzględnieniem możliwości wykorzystania w 
przypadku wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym. 

 

Kierownicy referatów, samodzielni 
pracownicy urzędu, Straż Gminna, 
 
Dyrektorzy, kierownicy j.o. prezes                   
Sp. g.. 
 

4.  Zapewnić    dostępność   w    trybie   alarmowym   personelu wyznaczonego do 
wdrażania procedur działania na wypadek zdarzeń charakterze 
terrorystycznym. 

Sekretarz gminy, Inspektor ds. OC , 
Komendant SG,  Dyrektorzy, kierownicy j.o., 
prezes  Sp. g. 
 

 

5. Zapewnić i wzmocnić ochronę oraz sprawdzić system ochrony  obiektów: 

 a)  obiektu i poszczególnych referatów UG; 
 b)  biur i obiektów j.o. 

 

Kierownicy referatów, samodzielni 
pracownicy urzędu, Straż Gminna, 
 

Dyrektorzy, kierownicy j.o., prezes                   
Sp. g. 
 

 

6.  Wprowadzić      kontrolę      wszystkich      przesyłek     pocztowych  
wpływających do urzędu, j.o.., Sp. g. 

  

Pracownik sekretariatu 

 

7.  Wprowadzić zakaz wstępu do placówek oświatowych osobom  postronnym. Dyrektorzy szkół 

 
8.  Zamknąć i zabezpieczyć nieużywane regularnie budynki i pomieszczenia.  

 

Sekretarz gminy, Inspektor ds. OC , 
Komendant SG,  Dyrektorzy, kierownicy j.o.. , 
prezes Sp. g.. 

 
9. Ostrzec     personel     o     możliwych     formach      zdarzenia    o    charakterze   

terrorystycznym. 
 

 

Kierownicy referatów, Inspektor ds. OC  Straż 
Gminna, 
 

Dyrektorzy, kierownicy j.o.., prezes Sp. g.. 
 

Po wprowadzeniu drugiego stopnia alarmowego CRP należy wykonać w szczególności następujące zadania: 

Przedsięwzięcia Wykonawca 

 

1. Zapewnić dostępność w trybie alarmowym personelu odpowiedzialnego za 
bezpieczeństwo systemów. 

 

Wójt,  
Dyrektorzy, kierownicy j.o.., prezesi Sp. g..  

  
2.   Całodobowo sprawdzać aktualny stan bezpieczeństwa systemów i oceniać 

wpływ zagrożenia na bezpieczeństwo teleinformatyczne na podstawie 
bieżących informacji i prognoz wydarzeń. 

 
  
Informatycy   

 

IV.  KONCEPCJA DZIAŁANIA 
 

A. Tryb uruchamiania zasobów Wykonawcy 

 
1.  Zarządzenie wprowadzające drugi stopień alarmowy lub drugi stopień alarmowy 

CRP zostanie przesłane do urzędu gminy z WCZK w Gdańsku. Informację                          
o otrzymaniu zarządzenia przekazuje się drogą służbową, niezwłocznie wójtowi 
(podczas jego nieobecności – zastępcy wójta). 

 
Inspektor ds. OC , 
Sekretarz gminy 
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A. Tryb uruchamiania zasobów Wykonawcy 

 
2. Przekazanie  informacji o wprowadzeniu stopnia alarmowego i realizacja zadań wynikające z 

zakresu drugiego stopnia alarmowego lub drugiego stopnia alarmowego CRP do kierownictwa 
urzędu, kierowników referatów, samodzielnych pracowników urzędu, Straży Miejskiej, 
dyrektorów I kierowników j.o.., oraz prezesa Sp. g.. 

      Informację przekazuje się bezpośrednio, jak i za pośrednictwem dostępnych środków łączności – 
w ramach systemu ostrzegania  i alarmowania ludności miasta Helu. 

 

 
Inspektor ds. OC l, 

sekretarz gminy 

  B.   Organizacja kierowania Wykonawcy 
 

1.  Koordynacja działań wynikających z wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego lub drugiego 
stopnia alarmowego CRP. 

  

Wójt 

 

2. Nadzór nad realizacją zadań wynikających z wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego lub 
drugiego stopnia alarmowego CRP . 

 

Kierownicy referatów, 
Dyrektorzy, kierownicy 

j.o.., prezes  Sp. g.. 
 

 

3. Tryb pracy UM , j.o. i Sp. g. jest właściwy dla okresu pokoju przy wdrożonych  środkach ostrożności opisanych w niniejszym 
module. 

 

C.   Przedsięwzięcia kierowania Wykonawcy 

 
1. Dokumentowanie działań: 

a)  przekazywane przez Inspektora ds. OC  zadania i meldunki zwrotne zapisywane są w Dzienniku 
Zdarzeń; 

 b) korespondencja związana z wprowadzonymi stopniami alarmowymi jest gromadzona u 
Inspektora ds. OC  

 
Inspektor ds. OC l, 

         sekretariat UG 

 

  2. Osoba wyznaczona do kontaktu z mediami wykona następujące przedsięwzięcia: 

     - z wyznaczonego punktu prasowego będzie informować tylko o zagrożeniu                                
podjętych działaniach. 

 

Sekretarz gminy 

 

V.   POTRZEBY WSPARCIA ZE STRONY INNYCH INSTYTUCJI 

 

W drugim stopniu alarmowym lub drugim stopniu alarmowym CRP – nie ma takiej potrzeby. 
 

 

VI.  BUDŻET ZADANIA 
 

Zadanie będzie realizowane w ramach środków własnych urzędu gminy, z uwzględnieniem 
rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. 
 
 
 

VII. PODSTAWY PRAWNE DZIAŁAŃ 

 

1. Ustawa o: 
a) samorządzie gminnym, 
b) zarządzaniu kryzysowym, 
c) działaniach antyterrorystycznych, 

 

2. Roz. Prezesa RM w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach 
alarmowych i stopniach alarmowych CRP. 
3. Zarządzenia nr 18 Prezesa RM z  2 marca 2016 r. w sprawie wykazu przedsięwzięć i procedur 
systemu zarządzania kryzysowego. 
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8.14.  MODUŁ  ZADANIOWY – Nr 11-3 
 

Treść zadania: 

 

Działanie w przypadku wprowadzenia stopnia alarmowego lub stopnia 
CRP, z uwzględnieniem każdego ze stopni alarmowych – Trzeciego 
stopnia alarmowego lub trzeciego stopnia alarmowego CRP ( CHARLIE – 
CHARLIE CRP) 
 

Wykonawca zadania: 

 

1.  Wójt 
2.  Dyrektorzy, kierownicy jednostek organizacyjnych gminy i prezes 

zarządu PUK PEKO 
 

 

I.   CEL ZADANIA 
Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom urzędu gminy ), jednostek organizacyjnych gminy  i 
spółki gminy oraz bezpiecznego i ciągłego funkcjonowania UG, j.o. i Sp. g. (w tym ochrona 
infrastruktury) jak również przygotowanie do przeciwdziałania i minimalizowania skutków 
ataków terrorystycznych lub sabotażowych, w przypadku zdarzenia potwierdzającego 
prawdopodobny cel ataku. UG oraz j.o. i Sp. g.  powinny posiadać możliwość utrzymania tego 
stopnia do chwili ustąpienia zagrożenia, nie naruszając swoich zdolności do bieżącego działania. 
Oczekiwany efekt: Podjęcie skutecznych działań zapobiegawczych, które uchronią pracowników 
urzędu, j.o. jak i mieszkańców gminy przed skutkami zagrożenia. 

 

 II.   WARUNKI OPERACYJNE REALIZACJI ZADANIA  
 

1) Niepewność, niepokój oraz strach wśród pracowników poszczególnych podmiotów co może 
powodować przekazywanie i powielanie nieprawdziwych informacji. 

2) Absencja pracowników spowodowana np. zwolnieniami lekarskimi, okresem urlopowym. 
3) Pojawienie się chaosu organizacyjnego spowodowanego, np. „szumem medialnym”,  
4) Brak zasilania w energie elektryczną. 
5) Utrudnienia w zapewnieniu łączności. 
6) Niewłaściwy przepływ informacji. 
7) Utrudnienie w dostępie do osób funkcyjnych (nieobecność l) 
8) Zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi oraz ich mienia. 

 

 

III. PRZEDSIĘWZIĘCIA DO WYKONANIA W RAMACH ZADANIA 
 

Należy pamiętać, że po wprowadzeniu trzeciego stopnia alarmowego lub trzeciego stopnia 
alarmowego CRP należy wykonać zadania wymienione dla pierwszego i drugiego stopnia 
alarmowego lub pierwszego i drugiego stopnia alarmowego CRP oraz kontynuować lub 
sprawdzać wykonanie tych zadań, jeżeli wcześniej nie został wprowadzony stopień ALFA lub 
ALFA CRP. 
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Po wprowadzeniu trzeciego stopnia alarmowego CRP należy wykonać w szczególności następujące zadania 

Przedsięwzięcia Wykonawca 

 

1. Wprowadzić całodobowe dyżury w budynku UG i wskazanych budynkach j.o. 
czy Sp.g. 

 

Wójtz,  
Dyrektorzy, kierownicy j.o., prezes                   
Sp. g. 

 

2.  Wprowadzić dyżury dla osób funkcyjnych odpowiedzialnych za wprowadzanie 
procedur działania na wypadek zdarzeń o charakterze terrorystycznym (tj. 
wydzielonych pracowników UM. oraz dyrektorów, kierowników j.o..                                     
i prezesa Sp. g..) 

 

Wójt 
 

 

3.  Sprawdzić   dostępność    obiektów    wyznaczonych     na     zastępcze   
miejsca czasowego pobytu na wypadek ewakuacji ludności. 

 

Z-ca wójta  
Inspektor OC 
 

 

4. Ograniczyć do minimum liczbę miejsc ogólnodostępnych w: 
a) budynku UG; 
b) obiektach j.o. i Sp. g. 

Wójt,  
Dyrektorzy, kierownicy j.o., prezesi                   
Sp. g.m. 

 
5. Wprowadzić, w uzasadnionych przypadkach, ścisłą kontrolę osób przy wejściu 

do budynku UM  oraz osób i pojazdów przy wejściu  i wjeździe na teren 
obiektów j.o. i Sp. g. 

 

Burmistrz,  
Dyrektorzy, kierownicy j.o., prezes  Sp. g. 

 
6. Ograniczyć możliwość parkowania pojazdów przy obiektach chronionych. 

  

Wójt,  
Dyrektorzy, kierownicy j.o., prezes  Sp. g.. 
 

 
7. Wprowadzić dodatkowy całodobowy nadzór nad miejscami, które tego 

wymagają, do tej pory nieobjętych nadzorem.  

Wójt,  
Dyrektorzy, kierownicy jo.., prezes     Sp. g. 

 
8. Zapewnić ochronę środków transportu służbowego poza terenem obiektu, 

wprowadzić kontrole pojazdu przed wejściem do niego i jego uruchomieniem. 

 

Wójt,  
Dyrektorzy, kierownicy j.o., prezes  Sp. g. 
 

Po wprowadzeniu trzeciego stopnia alarmowego CRP należy wykonać w szczególności następujące zadania: 

Przedsięwzięcia Wykonawca 

 

1. Całodobowo nadzorować stan bezpieczeństwa systemów i oceniać wpływ zagrożenia na bezpieczeństwo 
teleinformatyczne na podstawie otrzymywanych informacji i prognoz wydarzeń. 

Informatycy 

 

2.  Dokonać    przeglądu    dostępnych    zasobów    zapasowych    pod   względem możliwości ich 
wykorzystania w przypadku zaistnienia ataku. 

Informatycy 

 

3.  Przygotować    się   do   uruchomienia   planów   umożliwiających  zachowanie ciągłości działania po 
wystąpieniu potencjalnego ataku, w tym: 

a) dokonać przeglądu i ewentualnego audytu planów awaryjnych oraz systemów; 

b) przygotować się do ograniczenia operacji na serwerach, w celu możliwości ich szybkiego                                                    
i bezawaryjnego zamknięcia. 

Informatycy 

 

IV.  KONCEPCJA DZIAŁANIA 
 

A. Tryb uruchamiania zasobów Wykonawcy 
 

1.  Zarządzenie wprowadzające trzeci stopień alarmowy lub trzeci stopień alarmowy 
CRP zostanie przesłane do urzędu gminy z WCZK w Gdańsku. Informację o 
otrzymaniu zarządzenia przekazuje się drogą służbową, niezwłocznie wjtowi 
(podczas jego nieobecności – zastępcy wójta). 

 
Inspektor ds. OC , 
sekretarz gminy 
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A. Tryb uruchamiania zasobów Wykonawcy 

 
2. Przekazanie  informacji o wprowadzeniu stopnia alarmowego i realizacja zadań 

wynikające z zakresu trzeciego stopnia alarmowego lub trzeciego stopnia 
alarmowego CRP do kierownictwa urzędu, kierowników referatów, 
samodzielnych pracowników urzędu, Straży Gminnej, dyrektorów                                                   
I kierowników j.o., oraz prezesa Sp. g. 

       Informację przekazuje się bezpośrednio, jak i za pośrednictwem dostępnych 
środków łączności – w ramach systemu ostrzegania  i alarmowania ludności 
gminy 

 

 
Inspektor ds. OC , 
sekretarz gminy 

  B.   Organizacja kierowania Wykonawcy 
 

1. Wójt gminy kieruje realizacją zadań. Dla wsparcia działań przy  realizacji zadań 
wójt może zwołać posiedzenie GZZK . Skład zespołu, zadania oraz miejsce pracy 
określa zarządzenie nr 155/2019 Wójta Gminy Kosakowo z dnia 26.09.2019 roku. 

  

Wójt  

 

2.  Koordynacja działań wynikających z wprowadzenia trzeciego stopnia 
alarmowego lub trzeciego stopnia alarmowego CRP. 

  
Wójt 

 

3. Nadzór nad realizacją zadań wynikających z wprowadzenia trzeciego stopnia 
alarmowego lub trzeciego stopnia alarmowego CRP . 

 
Kierownicy referatów, 

Dyrektorzy, kierownicy j.o., prezes                  
Sp. g. 

 
4.  Tryb pracy UG, j.o. i Sp. g.  jest właściwy dla okresu pokoju przy wdrożonych  środkach ostrożności opisanych w niniejszym 

module. 
 

C.   Przedsięwzięcia kierowania Wykonawcy 
 

1. Dokumentowanie działań: 
a)  przekazywane przez Inspektora ds. OC  zadania i meldunki zwrotne 

zapisywane są w Dzienniku Zdarzeń; 
 b) korespondencja związana z wprowadzonymi stopniami alarmowymi jest 

gromadzona u Inspektora ds. OC; 
  c)  protokół z posiedzenia GZZK. 

 

inspektor ds. OC, 
sekretariat UG 

 

  2. Osoba wyznaczona do kontaktu z mediami wykona następujące przedsięwzięcia: 

- z wyznaczonego punku prasowego będzie informować tylko  o zagrożeniu, 
ewentualnym zdarzeniu  i podjętych działaniach, 

- będzie współpracować z rzecznikami służb ratowniczych, policji i 
prokuratury. 

 

sekretarz gminy 

 

 

V.   POTRZEBY WSPARCIA ZE STRONY INNYCH INSTYTUCJI 

 
 

Wsparcie ze strony Komendy Powiatowej Policji, informatyków z innych podmiotów. 
 

 

 

VI.  BUDŻET ZADANIA 
 

Zadanie będzie realizowane w ramach środków własnych urzędu gminy, z uwzględnieniem 
rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. 
 
 

VII. PODSTAWY PRAWNE DZIAŁAŃ 

 

1. Ustawa o: 
a) samorządzie gminnym, 
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b) zarządzaniu kryzysowym, 
c) działaniach antyterrorystycznych, 

 

2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w 
poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP. 

 

3. Zarządzenia nr 18 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie wykazu 
przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego. 

 

Wykonawca zadania 
(lub upoważniony przedstawiciel) 

1. Wójt 
 

2. Dyrektorzy, kierownicy j.o i prezes Sp.g. tj.: 
 

a) Dyrektorzy szkół 
 

b) Dyrektor GOPS 
 

c) Prezes zarządu Puk PEKO sp. z o.o. 
 

Podmiot odpowiedzialny 
 

      Wójt 
 

Podmiot wiodący / współpracujący 
(lub upoważniony przedstawiciel) 

 

  - / Inspektor ds. obrony cywilnej  
 

  - / Informatyk urzędu  
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8.15.  MODUŁ  ZADANIOWY – Nr 11-4 
 

Treść zadania: 

 

Działanie w przypadku wprowadzenia stopnia alarmowego lub stopnia 
CRP, z uwzględnieniem każdego ze stopni alarmowych – Czwartego 
stopnia alarmowego lub czwartego stopnia alarmowego CRP ( DELTA – 
DELTA CRP) 
 

Wykonawca zadania: 

 

1.  Wójt 
2. Dyrektorzy, kierownicy jednostek organizacyjnych urzędu i prezes 

zarządu spółek gminy  
 

 

I.   CEL ZADANIA 
 

Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom urzędu gminy ), jednostek organizacyjnych gminy i 
spółki gminy  oraz bezpiecznego i ciągłego funkcjonowania UG, j.o. i Sp. g. (w tym ochrona 
infrastruktury) jak również przygotowanie do przeciwdziałania i minimalizowania skutków 
ataków terrorystycznych lub sabotażowych, których cel ataków został potwierdzony, jest w 
zaawansowanej fazie przygotowań oraz nieuchronny. Ug, j.o. i Sp. g. powinny posiadać 
możliwość utrzymania tego stopnia do chwili ustąpienia zagrożenia, nie naruszając swoich 
zdolności do bieżącego działania. 
 

Oczekiwany efekt: Podjęcie skutecznych działań zapobiegawczych, które jak nie uchronią 
pracowników Urzędu, j.o, Sp. G. i mieszkańców gminy przed skutkami zagrożenia, to 
przynajmniej je zminimalizują. 
 

  

 II.   WARUNKI OPERACYJNE REALIZACJI ZADANIA  
 

1) Niepewność, niepokój oraz strach wśród pracowników urzędu co może powodować 
przekazywanie i powielanie nieprawdziwych informacji. 

2) Absencja pracowników urzędu spowodowania, np. zwolnieniami lekarskimi, okresem 
urlopowym. 

3) Pojawienie się chaosu organizacyjnego spowodowanego, np. „szumem medialnym”, 
wzrostem liczby fałszywych alarmów. 

4) Brak zasilania w energie elektryczną. 
5) Utrudnienia w zapewnieniu łączności. 
6) Niewłaściwy przepływ informacji. 
7) Utrudnienie w dostępie do osób funkcyjnych (nieobecność lub brak możliwości 

skontaktowania się). 
8) Zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi oraz ich mienia, 
9) Brak reakcji na wydawane polecenia, nieprzestrzeganie obowiązującego porządku 

prawnego, możliwość powstania zbiorowych zakłóceń porządku publicznego. 
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III.   PRZEDSIĘWZIĘCIA DO WYKONANIA W RAMACH ZADANIA 
 

Należy pamiętać, że po wprowadzeniu czwartego stopnia alarmowego lub czwartego stopnia 
alarmowego CRP należy wykonać zadania wymienione dla pierwszego, drugiego i trzeciego  
stopnia alarmowego lub pierwszego, drugiego i trzeciego  stopnia alarmowego CRP oraz 
kontynuować lub sprawdzać wykonanie tych zadań, jeżeli wcześniej nie został wprowadzony 
stopień ALFA lub ALFA CRP. 

 
 

 

Po wprowadzeniu czwartego stopnia alarmowego CRP należy wykonać w szczególności następujące zadania 

Przedsięwzięcia Wykonawca 

 

1. Wprowadzić (w uzasadnionych przypadkach) ograniczenia komunikacji                                      
w rejonach zagrożonych w budynkach biur i referatów  UG; j.o. i Sp. g. 

 

Wójt,  
Dyrektorzy, kierownicy j.o.., prezes                   
Sp. g. 

 

2.  Przeprowadzić identyfikację wszystkich pojazdów znajdujących się już w 
rejonie obiektu oraz (w uzasadnionych przypadkach) ich relokację poza 
obszar obiektów: 

a)  UG; 
b)  j.o. i Sp. g. 

  
Straż Gminna, Policja 

 

3. Kontrolować wszystkie pojazdy zatrzymujące się przy budynku UM                                                
i wjeżdżające na teren obiektów j.o. oraz Sp.g.. - sprawdzać i ich ładunek. 

  
Straż Gminna, Policja 

 

4.  Kontrolować wszystkie przedmioty wnoszone na teren obiektów (w tym 
walizki, torebki i paczki) UG i  j.o. 

 

Straż Gminna,  
wyznaczeni pracownicy j.o. i Sp.g. 

 

5. Przeprowadzać częste kontrole na zewnątrz budynku i na parkingach obiektów 
UG,  j.o. i  Sp. g. 

 

Straż Gminna  
Wyznaczeni pracownicy j.o. 

 

6. Ograniczyć liczbę podróży służbowych osób zatrudnionych w obiekcie i wizyt 
osób niezatrudnionych  w instytucji. 

 

Wójt, 
Dyrektorzy, kierownicy j.o. 

 

8. Przygotować się do zapewnienia ciągłości funkcjonowania urzędu, j.o.                                  
i Sp.g. w przypadku braku możliwości realizacji zadań w dotychczasowym 
miejscu pracy. 

 

 
Wójt, 
Dyrektorzy, kierownicy j.o. 

Po wprowadzeniu czwartego stopnia alarmowego CRP należy wykonać w szczególności następujące zadania: 

Przedsięwzięcia Wykonawca 

   
1.  Uruchomić plany awaryjne lub plany ciągłości dziania organizacji w sytuacjach awarii lub utraty ciągłości 

działania. 

Informatycy 

 

 2 . Stosownie do sytuacji przystąpić do realizacji procedur przywracania ciągłości działania. 
 

Informatycy 

 

IV.  KONCEPCJA DZIAŁANIA 
 

B. Tryb uruchamiania zasobów Wykonawcy 
 

1. Zarządzenie wprowadzające czwarty stopień alarmowy lub czwarty stopień alarmowy CRP 
zostanie przesłane do urzędu gminy z WCZK w Gdańsku. Informację o otrzymaniu zarządzenia  
przekazuje  się  drogą  służbową,  niezwłocznie   wójtowi  (podczas  jego  

 
        inspektor ds. OC , 

sekretarz gminy 
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B. Tryb uruchamiania zasobów Wykonawcy 

 nieobecności – zastępcy wójta).  
  

 

2.   Przekazanie  informacji o wprowadzeniu stopnia alarmowego i realizacja zadań wynikające z 
zakresu czwartego stopnia alarmowego lub czwartego stopnia alarmowego CRP do 
kierownictwa urzędu, kierowników referatów, samodzielnych pracowników urzędu, Straży 
Gminnej oraz dyrektorów, kierowników j.o. i prezesa  Sp. g.  

         Informację przekazuje się bezpośrednio, jak i za pośrednictwem dostępnych środków 
łączności – w ramach systemu ostrzegania  i alarmowania ludności miasta Helu. 

 

 
 

inspektor ds. OC  
sekretarz gminy 

  B.   Organizacja kierowania Wykonawcy 
 

1. Wójt gminykieruje realizacją zadań. Dla wsparcia działań przy  realizacji zadań wójt może zwołać 
( jeżeli do tej pory nie zostało zwołane)  posiedzenie GZZK . Skład zespołu, zadania oraz miejsce 
pracy określa zarządzenie nr 155/2019 Wójta Gminy Kosakowo z dnia 26 września 2019 roku. 

Wójt 

 

2. Koordynacja działań wynikających z wprowadzenia czwartego stopnia alarmowego lub 
czwartego stopnia alarmowego CRP. 

  

Wójt 

 

3. Nadzór nad realizacją zadań wynikających z wprowadzenia czwartego stopnia alarmowego lub 
czwartego stopnia alarmowego CRP . 

 

Kierownicy referatów, 
Dyrektorzy, kierownicy j.o., 

prezes Sp. g. 
 

4.  Tryb pracy UG, j.o. i Sp. g..  jest właściwy dla okresu pokoju przy wdrożonych  środkach ostrożności opisanych w niniejszym 
module. 

 
 

C.   Przedsięwzięcia kierowania Wykonawcy 
 

1. Dokumentowanie działań: 
a)  przekazywane przez Inspektora ds. OC  zadania i meldunki zwrotne zapisywane są w 

Dzienniku Zdarzeń; 
 b) korespondencja związana z wprowadzonymi stopniami alarmowymi jest gromadzona u 

Inspektora ds. OC ; 
  c)  protokół z posiedzenia GZZK. 

 

inspektor ds. OC , 
sekretariat UG 

 
2. W przypadku wystąpienia incydentu na terenie UG czy j.o.   o charakterze terrorystycznym lub 

sabotażowym, należy zorganizować system powiadamiania rodzin osób poszkodowanych.  
 

Wójt, 
Dyrektorzy, kierownicy j.o., 

prezes Sp. g.. 
 

3.    Osoba wyznaczona do kontaktu z mediami wykona następujące przedsięwzięcia: 

- z wyznaczonego punku prasowego będzie informować tylko  o zagrożeniu, ewentualnym 
zdarzeniu  i podjętych działaniach, 

- będzie współpracować z rzecznikami służb ratowniczych, policji i prokuratury, 
- komentarze co do zaistniałego ww. incydentu  powinny pojawić się dopiero po 

dokładnym wyjaśnieniu wszystkich zagadnień. 
 

sekretarz gminy 

 

 

V.   POTRZEBY WSPARCIA ZE STRONY INNYCH INSTYTUCJI 

 
 

Przewiduje się występowanie do innych podmiotów o wsparcie siłami i środkami w przypadku 
wystąpienia zakłóceń w porządku lub ewakuacji o dużej skali uniemożliwiającej skuteczne 
reagowanie własnymi siłami. 
Zadanie będzie realizowane w ramach środków własnych urzędu gminy, z uwzględnieniem 
rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. 
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VII. PODSTAWY PRAWNE DZIAŁAŃ 

 

1. Ustawa o: 
a) samorządzie gminnym, 
b) zarządzaniu kryzysowym, 
c) działaniach antyterrorystycznych, 

 

2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w 
poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP. 

 

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 155/2019 z dnia 28 września 2019 roku w sprawie powołania Gminnego 
Zespołu Zarządzania Kryzysowego  . 

 
 

Wykonawca zadania 
(lub upoważniony przedstawiciel) 

1. Wójt 
 

2. Dyrektorzy, kierownicy j.o. i prezes Sp.g. tj.: 
 

a) Dyrektorzy szkół 
 

b) Dyrektor  GOPS 
 

c) Prezes zarządu PUK PEKO sp. z o.o. 
 

Podmiot odpowiedzialny 
 

      Wójt 
 

Podmiot wiodący / współpracujący 
(lub upoważniony przedstawiciel) 

 

  - / Inspektor ds. obrony cywilnej  
 

  - / Informatyk urzędu   
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8.16.  MODUŁ  ZADANIOWY – Nr 13 
 

Treść zadania: 

 

Utrzymanie zdolności do zarządzania sytuacją kryzysową w przypadku 
uszkodzenia lub niedostępności obiektów i infrastruktury 
przewidywanej dla funkcjonowania GZZK 
 

Wykonawca zadania: 

 

 Zastępca wójta 

 

I.   CEL ZADANIA 
 

Przemieszczenie dotychczasowego stanowiska kierowania GZZK w zapasowe miejsce pracy.  
 

Oczekiwany efekt: Kontynuowanie sprawnego funkcjonowania GZZK w czasie zarządzania 
zaistniałą sytuacją kryzysową. 
funkcjonalności  infrastruktury miasta sprzed sytuacji kryzysowej, poprzez likwidację jej skutków. 
 

 

 II.   WARUNKI OPERACYJNE REALIZACJI ZADANIA  
 

1) uszkodzony budynek ( wyrwa w dachu i ścianie budynku) będący miejscem głównego 
stanowiska kierowania GZZK, 

2) zakłócenia w łączności radiowej, 
3) wyłączone zasilanie energetyczne i wodociągowe, 
4) inne utrudnienia w prawidłowym funkcjonowaniu infrastruktury w rejonie obiektu. 
 

 

 

III.  PRZEDSIĘWZIĘCIA DO WYKONANIA W RAMACH ZADANIA 
 

1)  wydanie decyzji przez wójta w sprawie przejęcia w doraźne używanie na rzecz gminy            
()zgodnie z wcześniejszymi uzgodnieniami  na okoliczność tego typu sytuacji), wydzielonej 
części obiektu Szkoły podstawowej w Kosakowie na potrzeby zarządzania kryzysowego,  

 

2) przejęcie  przez urząd gminy  w doraźne używanie  wydzielonej części  budynku na potrzeby 
zarządzania kryzysowego, 

 

3) zorganizowanie i przemieszczenie pracowników urzędu gminy i członków GZZK                                
w zapasowe miejsce pracy, 

 

4) rozśrodkowanie pracowników urzędu gminy i członków Zespołu Gminnego w zapasowym 
miejscu pracy i przystąpienie przez wymienionych do realizacji czynności służbowych. 

 
 

 

IV.  KONCEPCJA DZIAŁANIA 
 

1) Tryb uruchomienia zasobów: 
 

      - wójt gminy, jednocześnie przewodniczący Zespołu Gminnego na skutek niemożliwości     
        dalszego    funkcjonowania    w    dotychczasowym    miejscu    pracy    podejmuje   decyzję                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plan Zarządzania Kryzysowego Gminy Kosakowo  2021 
128 

 

              przemieszczenia się w zapasowe miejsce pracy, 
-zasady przemieszczania się w zapasowe miejsce pracy (ZMP) określone zostały  w  „ 
Planie przemieszczania i funkcjonowania głównego stanowiska kierowania  w zapasowym 
miejscu pracy wójta, w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa                      
i w czasie wojny  lub w przypadku wystąpienia szczególnych zagrożeń uniemożliwiających 
kontynuowanie kierowania z dotychczasowego stanowiska kierowania ”,  
-do przemieszczenia wykorzystane zostaną siły własne urzędu gminy, jednostek 
organizacyjnych gminy i spółki gminy l, a gdy zachodziła będzie taka potrzeba to  i  
funkcjonariusze Policji. 

 

2) Organizacja kierowania: 
 

- za przygotowanie, przemieszczenie i funkcjonowanie głównego stanowiska kierowania 
w zapasowym miejscu pracy wójta, zgodnie z wykazanym PLANEM ( ze szczególnym 
uwzględnieniem „ Harmonogramu realizacji przedsięwzięć związanych                                z 
przemieszczaniem wójta wraz z pracownikami Urzędu do ZMP ”) odpowiada i kieruje 
zastępca wójta, którego wspierają kierownicy poszczególnych zespołów tj.: operacyjnego, 
logistycznego, koordynacyjno – decyzyjnego i ochrony.  
 

3) Przedsięwzięcia reagowania: 
 

 

Czynności do wykonania 

Kierujący działaniami 
/ osoba z jego 
upoważnienia 

Dokumentujący 
przebieg działań 

Organizacja współdziałania i 
obiegu informacji 

Procedury 
komunikacji 
społecznej 

 

Wydanie decyzji przez 
wójta gminy w sprawie 
przejęcia w doraźne 
używanie na rzecz gminy                              
( zgodnie z          
wcześniejszymi 
uzgodnieniami  na 
okoliczność tego typu 
sytuacji), wydzielonej 
części obiektu Szkoły 
Podstawowej w 
Kosakowie na potrzeby 
zarządzania kryzysowego 
 

 
 
 

Wójt                                  
/ sekretarz gminy 

Starszy dyżurny 

Na podstawie realizacji zadań i 
obowiązków uczestników      
zarządzania kryzysowego 
wykazanych  w Planie ZK  i w 
Planie przemieszczenia SK wójta 
w ZMP , w ramach wzajemnej 
wymiany informacji  
bezpośrednio i dostępny-mi 
środkami łączności ( zgodnie ze 
schematem organizacyjnym  
obiegu informacji  w ramach 
SWO i SWA) 

 

  
 

  

Przejęcie  przez urząd 
gminy  w doraźne 
używa-nie  wydzielonej 
części  budynku na 
potrzeby zarządzania 
kryzysowego, 

 Z-ca wójta /  Dyrektor 
SP w Kosakowie                                                             

 

Zorganizowanie i        
przemieszczenie 
pracowników urzędu 
gminyi członków GZZK w 
ZMP, 

Z-ca wójta /  Inspektor 
ds. OC  

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plan Zarządzania Kryzysowego Gminy Kosakowo  2021 
129 

Czynności do 
wykonania 

Kierujący działaniami 
/ osoba z jego 
upoważnienia 

Dokumentujący 
przebieg działań 

Organizacja współdziałania i 
obiegu informacji 

Procedury 
komunikacji 
społecznej 

 

Rozśrodkowanie               
pracowników urzędu  i 
członków Zespołu   
Gminnego w zapasowym 
miejscu pracy (ZMP) i 
przystąpienie przez 
wymienionych do 
realizacji czynności 
służbowych. 

 

Z-ca wójta / Dyrektor 
SP w Kosakowie 

Starszy dyżurny 

 

Na podstawie realizacji zadań i 
obowiązków uczestników      
zarządzania kryzysowego 
wykazanych  w Planie ZK  i w 
Planie przemieszczenia SK wójta 
w ZMP , w ramach wzajemnej 
wymiany informacji  
bezpośrednio i dostępny-mi 
środkami łączności ( zgodnie ze 
schematem organizacyjnym  
obiegu informacji  w ramach 
SWO i SWA) 

 

  
 

 

 

V.   POTRZEBY WSPARCIA ZE STRONY INNYCH INSTYTUCJI 
 

Dodatkowo przewiduje się wsparcie (gdy będzie zachodziła taka potrzeba) ze strony Policji. 
 
 

VI.  BUDŻET ZADANIA 

 
 

       Zadanie będzie realizowane w ramach budżetu urzędu gminy, z uwzględnieniem rezerwy 
celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. 

 

 

VII. PODSTAWY PRAWNE DZIAŁAŃ 
 

    Ustawa: 
- o samorządzie gminnym, 
- o zarządzaniu kryzysowym, 
- o stanie klęski żywiołowej, 
- o systemie powiadamiania ratunkowego, 
- o drogach publicznych. 

 

Załącznik: schemat organizacyjny obiegu informacji  w ramach SWO i SWA. 
 
 
 

 

Wykonawca zadania 
(lub upoważniony przedstawiciel) 

 

 
 

Zastępca wójta 

 

Podmiot odpowiedzialny 
 

Wójt 

Podmiot wiodący / współpracujący 
(lub upoważniony przedstawiciel) 

 

- / Dyrektor SP w Kosakowie 
 

- / Inspektor ds. OC   
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8.17.  MODUŁ  ZADANIOWY – Nr 14 
 

Treść zadania: 

Organizacja wykonywania zadań wynikających z podwyższania 
gotowości obronnej państwa czasu kryzysu i / lub wojny (zgodnie                                   
z Planem operacyjnego funkcjonowania gminy na czas zewnętrznego 
zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny 
 

Wykonawca zadania: 

 

1. Wójt 
2. Inspektor ds. obronnych  
 

 

I.   CEL ZADANIA 
 

Zapewnienie przygotowania do przeciwdziałania zewnętrznym zagrożeniom bezpieczeństwa 
państwa oraz usuwania skutków ich wystąpienia i / lub podjęcie działań umożliwiających 
przeprowadzenie powszechnej mobilizacji, wprowadzenie stanu wojennego oraz pełne 
rozwinięcie systemu obronnego. 
 
Oczekiwany efekt: Sprawne i skuteczne realizowanie zadań zachowujące ciągłość przekazywania 
decyzji uprawnionych w tym zakresie organów dążących do zaspakajania potrzeb Sił Zbrojnych 
RP i wojsk sojuszniczych stacjonujących na terenie miasta Helu  oraz minimalizowania skutków 
zagrożenia wobec mieszkańców gminy. 
 

 

 II.   WARUNKI OPERACYJNE REALIZACJI ZADANIA  
 

1)  niepokój  pośród mieszkańców gminy narażonych na zaistniałą sytuację, 
2) utrudnienia w zapewnieniu łączności z podmiotami współdziałającymi ( wiodącymi                 

i wspomagającymi), 
3) utrudnienia w łączności pomiędzy SK UG, a SK Powiatu i Wojewody, 
4) niewłaściwy przepływ informacji, 
5) zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi oraz ich mienia, 
6) brak reakcji na wydawane polecenia, nieprzestrzeganie obowiązującego porządku 

prawnego, możliwość powstania zbiorowych zakłóceń porządku publicznego, 
7)  utrudnienia w informowaniu i ostrzeganiu lokalnej społeczności o zaistniałej sytuacji                                  

i wynikającego z niej zagrożenia na terenie gminy. 
 

 

 

III.  PRZEDSIĘWZIĘCIA DO WYKONANIA W RAMACH ZADANIA 
 

1) uruchomienie systemu Stałego Dyżuru (SD), 
2) uruchomienie – rozwinięcie Stanowiska Kierowania Wójta, 
3) organizacja systemu łączności, 
4) zwołanie wszystkich podmiotów realizujących zadania operacyjne na rzecz gminy. 
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   IV.  KONCEPCJA DZIAŁANIA 
 

1) Tryb uruchomienia zasobów: 
 

a) Wójt gminy, na podstawie otrzymanej decyzji od Wojewody Pomorskiego, przekazanej 
za pośrednictwem Starosty Puckiego (telefonicznie, faxem), uruchamia system Stałego 
Dyżuru, 

 

- organizację systemu Stałego Dyżuru, sposób powiadamiania i  funkcjonowania, sposób 
alarmowania oraz niezbędną jego dokumentację określa zarządzenie Wójta w sprawie 
utworzenia systemu Stałego Dyżuru w Urzędzie Gminy Kosakowo,  

 

b) miejscem funkcjonowania systemy Stałego Dyżuru jest Biuro Obsługi Interesanta                               
( parter  pokój nr 3), 

 

c) wezwana służba dyżurna Stałego Dyżuru przystępuje do realizacji swoich czynności 
służbowych w uzgodnieniu z wójtem i w oparciu  o dokumentację SD, w tym instrukcję 
SD, którą określa zarządzenie wójta w sprawie utworzenia systemu Stałego Dyżuru w 
Urzędzie Gminy Kosakowo. 

 

2) Organizacja kierowania: 
 

 Z ramienia urzędu gminy, ze swojego stanowiska pracy, stanowiącego Stanowisko 
Kierowania Wójta (SK), zaistniałą sytuacją bezpośrednio i dostępny środkami łączności 
kieruje wójt, przy współudziale zastępcy wójta jako komendanta Stanowiska Kierowania 
(SK) i członków systemu Stałego Dyżuru,  w ramach której:         

a) zleca podmiotom, realizującym zadania operacyjne na rzecz gminy, przystąpienie do 
realizacji zadań przekazywanych przez starszego dyżurnego SD, 

 

b) utrzymuje stały kontakt ze stanowiskiem kierowania Starosty i Wojewody, 
 

c) nawiązuje i utrzymuje stały kontakt z kierownikami podmiotów przewidzianych do 
wsparcia działań, w tym publiczną i niepubliczną służbą zdrowia, 

 

d) utrzymuje kontakt z burmistrzami i wójtami powiatu puckiego, gdy zaistnieje taka 
potrzeba. 

 

3) Przedsięwzięcia reagowania: 
 

 

Czynności do wykonania 

Kierujący działaniami 
/ osoba z jego 
upoważnienia 

Dokumentujący 
przebieg działań 

Organizacja współdziałania i 
obiegu informacji 

Procedury 
komunikacji 
społecznej 

Uruchomienie systemu 
Stałego Dyżuru (SD) 
 
 
 
 
 

 

Wójt / I. lub II. 
odpowiedzialny 

punktu kontaktowego 
SD 

(Inspektor ds. OC/ 
sekretarz gminy) 

I. lub II. odpowiedzialny 
punktu kontaktowego 
SD 
(Inspektor ds. OC/ 
sekretarz gminy) 

Zgodnie z kartą SD i      
dokumentacją SD, w tym z 
planem powiadamiania osób 
pełniących SD 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plan Zarządzania Kryzysowego Gminy Kosakowo  2021 
132 

Czynności do 
wykonania 

Kierujący działaniami 
/ osoba z jego 
upoważnienia 

Dokumentujący 
przebieg działań 

Organizacja współdziałania i 
obiegu informacji 

Procedury 
komunikacji 
społecznej 

 
Uruchomienie –       
rozwinięcie Stanowiska 
Kierowania wójta 
 

wójt  / Z-ca wójta 
(Kierownik SK) 

Starszy dyżurny SD 

Zgodnie z dokumentacją SD, w 
tym z planem powiadamiania 
osób realizujących zadania 
operacyjne 

  
 

Organizacja systemu 
łączności 

Burmistrz  / Inspektor 
ds. OC   

Wzajemna wymiana informacji                       
( w siedzibie Urzędu ) inspektora 
ds. OC.  z sekretarzem gminy, 
informatykiem urzędu  i wspólne 
podjęcie działań 
 

 

Zwołanie wszystkich 
podmiotów 
realizujących zadania 
operacyjne na rzecz 
gminy. 
 

wójt / Starszy dyżurny 
SD 

 Zgodnie z dokumentacją SD, w 
tym z planem powiadamiania 
osób realizujących zadania 
operacyjne 

 

 

V.   POTRZEBY WSPARCIA ZE STRONY INNYCH INSTYTUCJI 
 

Przewiduje się występowanie do podmiotów spoza gminy o wsparcie siłami i środkami                                
w realizacji zadań wynikających z podwyższania gotowości obronnej państwa czasu kryzysu i / 
lub wojny w zakresie logistycznym i służby zdrowia.  
 
 

VI.  BUDŻET ZADANIA 

 
 

Zadanie będzie realizowane w ramach budżetu urzędu gminy, z uwzględnieniem wystąpienia                              
o dofinansowanie z budżetu państwa na cele obronne. 

 

 

VII. PODSTAWY PRAWNE DZIAŁAŃ 
 

1)     Ustawa o powszechnym obowiązku obrony,  
2) Ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, 
3) Ustawa o samorządzie gminnym, 
4) Ustawa o zarządzaniu kryzysowym, 
5) Ustawa o działaniach antyterrorystycznych, 
6) Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ogólnych zasad wykonywania zadań  w ramach 

powszechnego obowiązku obrony, 
7) Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie gotowości obronnej państwa, 
8) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie zakresu przedsięwzięć  wykonywanych                           

w  poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP, 
9) Zarządzenie  Wojewody Pomorskiego w sprawie utworzenia systemu stałych  dyżurów                                

w Województwie Pomorskim,  
10) Zarządzenie Starosty Puckiego w sprawie utworzenia systemu stałych  dyżurów  w Powiecie 

Puckim,  
11) Zarządzenie wójta w sprawie utworzenia systemu stałego  dyżuru w urzędzie gminy.  
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9.   OCHRONA OBIEKTÓW  INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ 
 

 

INFRASTRUKTURA KRYTYCZNA - to systemy oraz wchodzące w ich skład powiązane 
ze sobą funkcjonalnie obiekty, w tym obiekty budowlane, urządzenia, instalacje, usługi 
kluczowe dla bezpieczeństwa państwa i jego obywateli oraz służące zapewnieniu sprawnego 
funkcjonowania organów administracji publicznej, a także instytucji i przedsiębiorców.  
Infrastruktura krytyczna (IK) to rzeczywiste i cybernetyczne systemy niezbędne do 
minimalnego funkcjonowania gospodarki i państwa.               
 
Infrastruktura krytyczna obejmuje następujące systemy:  
➢ zaopatrzenia w energię, surowce energetyczne i paliwa; 
➢ łączności; 
➢ sieci teleinformatycznych; 
➢ finansowe; 
➢ zaopatrzenia w żywność; 
➢ zaopatrzenia w wodę; 
➢ ochrony zdrowia; 
➢ transportowe; 
➢ ratownicze 
➢ zapewniające ciągłość działania administracji publicznej 
➢ produkcji, składowania, przechowywania i stosowania substancji chemicznych i      
      promieniotwórczych, w tym rurociągi substancji niebezpiecznych 

 
Nie każdy strategiczny obiekt należy do infrastruktury krytycznej (IK).  
 
O tym czy dany obiekt  zalicza się do infrastruktury krytycznej (IK) decydują szczegółowe 
kryteria zapisane w niejawnym załączniku do Narodowego Programu Ochrony Infrastruktury 
Krytycznej.  
Na podstawie tego załącznika Wojewoda Pomorski  informuje poszczególne gminy, że  na ich 
terenie występuje IK. 
W Gminie Kosakowo funkcjonują obiekty IK o dużym ryzyku  : 
1. Baza Magazynowania Paliw NR 21 PERN w Dębogórzu, zakład o dużym ryzyku (ZDR)  
gdzie magazynuje się paliwa płynne w zbiornikach naziemnych  
Pojemność magazynowa (eksploatacyjna) bazy w Dębogórzu wynosi 182390 m3. 
2.Podziemne Magazyny Gazu w Kosakowie, gdzie magazynowany jest gaz ziemny w                 
8 kawernach 
W roku 2021 planowane jest napełnienie nowych kawern K - 7 oraz K - 10. 
 
Zakładem o zwiększonym ryzyku jest Grupa Oczyszczalni Ścieków w Dębogórzu -
Wybudowanie -9600 m3 /dobę ( zbiornik   3700 m3 ) biogazu . 
 
 Wykaz Infrastruktury Krytycznej obiektów zlokalizowanych na terenie Gminy 
Kosakowo przechowywany jest w kancelarii niejawnej UG . 

Wskazanie priorytetów w zakresie ochrony i odtwarzania infrastruktury krytycznej ma 
na celu jak najszybsze łagodzenie i zmniejszenie skutków naturalnych i antropogenicznych 
zaburzeń jej funkcjonowania, w tym przenoszonych do innych obiektów, instalacji, urządzeń i 

http://rcb.gov.pl/narodowy-program-ochrony-infrastruktury-krytycznej-2/
http://rcb.gov.pl/narodowy-program-ochrony-infrastruktury-krytycznej-2/
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usług wchodzących w skład systemów infrastruktury krytycznej (efekt kaskadowy) oraz jak 
najszybsze odtworzenie funkcji przez nią realizowanych.  Biorąc pod uwagę fakt, że wszystkie 
obiekty, instalacje, urządzenia i usługi wchodzące w skład systemów infrastruktury krytycznej 
mają znaczenie dla funkcjonowania państwa i zaspokojenia potrzeb obywateli, priorytety 
ochrony IK, zgodnie z zasadą równości wskazaną w Narodowym Programie Ochrony 
Infrastruktury Krytycznej, ustala się  na jednakowym poziomie.  W przypadku wystąpienia 
zagrożenia priorytety w zakresie ochrony oraz odtwarzania infrastruktury krytycznej mogą 
zmieniać się dynamicznie wraz z rozwojem sytuacji kryzysowej i są zależne od wielu 
czynników. Do najważniejszych zalicza się: 

1. Rodzaj zagrożenia oraz charakter jego rozprzestrzeniania. 
2. Skala zagrożenia. 
3. Liczba obywateli dotkniętych skutkami zakłóceń w dostępie do usług dostarczanych 

przez IK. 
4. Obszar dotknięty zagrożeniem. 

W procesie podejmowania decyzji, uwzględniać należy możliwy efekt kaskadowy oraz 
wzajemne powiązania pomiędzy poszczególnymi obiektami IK, a także ochronę życia i 
zdrowia obywateli. Priorytety w zakresie odtwarzania infrastruktury krytycznej, dla 
poszczególnych obiektów infrastruktury krytycznej, jak i systemów, ustanawia się w sposób 
następujący: 
System elektroenergetyczny - energia elektryczna stanowi podstawowe źródło energii dla 
przemysłu i gospodarstw domowych. 

1. Ze względu na stopień uzależnienia gospodarki, a zwłaszcza odbiorców w 
gospodarstwach domowych od energii elektrycznej, przerwa w jej dostawach może 
spowodować znaczne szkody, szczególnie w dużych ośrodkach miejskich. Charakterystyczne 
cechy energii elektrycznej takie jak brak możliwości jej magazynowania  
w ilościach zaspokajających zapotrzebowanie odbiorców oraz krótki czas pomiędzy 
wytworzeniem i zużyciem sprawiają, że system elektroenergetyczny nie dysponuje 
bezwładnością pozwalającą na jakiekolwiek przerwy w dostawach bez odczuwalnych 
konsekwencji dla odbiorców. System gazowy i system zaopatrzenia w paliwa ze względu na 
charakterystykę surowców oraz rozbudowany system magazynowania taką bezwładnością 
dysponuje. 

2. System łączności i system ratowniczy - obowiązkiem państwa jest reagowanie na 
zagrożenia i usuwanie ich skutków na terenie kraju, a także ochrona życia i zdrowia 
obywateli oraz środowiska. W przypadku wystąpienia zagrożeń życie i zdrowie obywateli 
uzależnione jest od czasu reakcji służb ratowniczych. Najważniejszym elementem skutecznej 
reakcji jest powiadomienie o zagrożeniu (zdarzeniu). W Polsce podstawowym środkiem 
powiadamiania oraz kontaktu na odległość jest łączność telefoniczna mobilna  
i stacjonarna. 

3. System zaopatrzenia w wodę (w tym odprowadzenia ścieków) - jako system 
zapewniający zaspokojenie podstawowych potrzeb obywateli. 

4. System sieci teleinformatycznych oraz system zapewniający ciągłość działania 
administracji publicznej - systemy teleinformatyczne przejmują coraz więcej zadań i usług 
dotychczas świadczonych w tradycyjnej formie. Sieci teleinformatyczne umożliwiają dostęp 
do usług świadczonych przez administrację oraz np. system finansowy. Kolejny priorytet 
obejmuje system finansowy, ochrony zdrowia, zaopatrzenia w żywność, transportowy, 
produkcji, składowania, przechowywania i stosowania substancji chemicznych  
i promieniotwórczych, w tym rurociągi substancji niebezpiecznych. 
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UG w Kosakowie dysponuje wykazem obiektów IK wymagających potencjalnej 
ochrony w na wypadek zagrożenia. Decyzja o ochronie konkretnego obiektu zostanie podjęta  
w zależności od występującego zagrożenia na polecenie wojewody lub decyzji Starosty. 
Analizę sytuacji na terenie gminy oraz wnioskowanie o objęcie ochroną pozostawia się w 
gestii  Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego ze szczególnym uwzględnieniem roli 
Komendanta Powiatowego Policji.   
Inspektor ZK i OC ma dostęp do zewnętrznych planów operacyjno-ratowniczych obiektów     
/ zakładów dużego i zwiększonego ryzyka zlokalizowanych na terenie gminy. Jest on 
przechowywany zarówno na terenie zakładu jak i w CPR przy KP PSP     w Pucku.  Plan ten w 
każdej chwili może zostać udostępniony i wykorzystany. 

 
 

 

10. ORGANIZACJA  ŁĄCZNOŚCI 
 

 

 ORGANIZACJA ŁĄCZNOŚCI NA POTRZEBY SYSTEMU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, 
zawiera zespół przedsięwzięć organizacyjno-technicznych oraz możliwych do wykorzystania 
sił, środków i systemów łączności.  
Łączność na potrzeby zarządzania kryzysowego organizowana jest w oparciu o istniejące 
systemy przewodowe i radiowe.   
 
I. Systemy Łączności Przewodowej.  
 
Łączność przewodowa organizowana jest na bazie łączności systemowej VOIP (przez łącze 
internetowe), za pośrednictwem której Urząd Gminy Kosakowo, w tym wójt gminy, ma 
kontakt ze wszystkimi podmiotami przewidzianymi do realizacji zadań w zakresie zarządzania 
kryzysowego i spraw obronnych miasta Helu. 
 
Poniżej przedstawiony jest schemat organizacyjny łączności przewodowej w systemie 
zarządzania kryzysowego (ZK). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Plan Zarządzania Kryzysowego Gminy Kosakowo  2021 
136 

                                                       Schemat  łączności  współdziałania 

     

 

 
 
 



Plan Zarządzania Kryzysowego Gminy Kosakowo  2021 
137 

II,    Systemy Łączności Radiowej.  
W Urzędzie Gminy Kosakowo system łączności radiowej zarządzania, kierowania, 
współdziałania i alarmowania oparty jest na wojewódzkiej sieci radiotelefonicznej z 
systemem retransmisyjnym zabezpieczającą całodobową łączność radiotelefoniczną 
Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego z powiatowymi Centrami Zarządzania 
Kryzysowego, stanowiskami służb zespolonych i niezespolonych oraz z Gminnymi (Miejskimi)  
Zespołami Zarzadzania Kryzysowego  urzędów miasta i gmin. 
 

Za pośrednictwem danej sieci radiowej  zastępca przewodniczącego Gminnego Zespołu 
Zarządzania Kryzysowego  w dni robocze prowadzi nasłuch, jak i o stałej godzinie nawiązuje 
łączność z  inspektorem Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Starostwa 
Powiatowego w Pucku oraz z sąsiednimi gminami. 
Korespondencja radiowa prowadzona jest na przydzielonych przez Urząd Wojewódzki 
częstotliwościach. 
Wykaz sieci radiotelefonicznej jak funkcjonuje na terenie województwa, powiatu i gminy 
przedstawiają poniższe tabele: 
  
Tabela Nr 1. Wykaz sieci i korespondentów radiotelefonicznego systemu zarządzania 

kryzysowego i współdziałania 
 

WYKAZ DANYCH RADIOWYCH ( KRYPTONIMÓW ) - POWIAT PUCK  

Lp. 
Nazwa miasta/gminy, lub osoby 
funkcyjnej starostwa 

Kanał 
wywoławczy 

Kryptonim 

1 CZK Wojewody Pomorskiego            K-18 GW  201- 00 

1 CZK Puck              K-6 501 - 00 

2 UM Puck             K-6 502 - 10 

3 UG  Puck             K-6 503 - 10 

4 UM Hel  K-6 503 - 50 

5 UM Jastarnia    K-6 504 - 10 

6 UM Władysławowo    K-6 504 - 50 

7 UG Kosakowo              K-6 505 - 10 

8 UG Krokowa    K-6 505 - 50 

 Osoby  funkcyjne   

5 Naczelnik Wydziału Zarządzania 

Kryzysowego i Spraw Obronnych 

    K-6 501 - 05 

8 Komendant Powiatowy PSP     K-6 501 - 08 

9 Komendant Powiatowy Policji     K-6 501 - 09 

10 Powiatowy Inspektor Sanitarny     K-6 501 - 10 

11 Powiatowy Lekarz Weterynarii      K-6 501 - 11 

12 Dyrektor SP ZOZ Szpital w Pucku      K-6 501 - 12 
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11. ORGANIZACJA SYSTEMU MONITOROWANIA ZAGROŻEŃ, OSTRZEGANIA I ALARMOWANIA 
 

 
 

Schemat ideowy systemu monitorowania, ostrzegania i alarmowania o zagrożeniach 

 
 
 
Organizacja systemu monitorowa nia zagroże ń, ostrzega nia i alarmo

PODMIOTY MONITORUJĄCE GMINĘ 
KOSAKOWO 

 
narzędzia monitorowania zagrożeni 

komunikat 
ostrzegawczy 

komunikat 
ostrzegawczy 

Ostrzeganie                                  
i 

 alarmowanie ludności 

GZZK  

Podmioty reagowania 

komunikat ostrzegawczy 
dla podmiotów 

reagowania 

MONITOROWANIE ZAGROŻEŃ, OSTRZEGANIE                          
I ALARMOWANIE MAJĄ NA CELU: 

 
1. Uzyskanie informacji o zbliżaniu się lub 

stwierdzaniu faktu zaistnienia, na określonym 
terenie, niebezpieczeństwa dla zdrowia i życia 
ludności związanego z wystąpieniem klęsk 
żywiołowych, katastrof naturalnych, awarii 
obiektów technicznych, skażeń i zakażeń, 
stosowaniem środków rażenia lub innych 
zdarzeń, których skutki mogą wpłynąć 
negatywnie na poziom bezpieczeństwa ludności.  

2. Określenie rodzaju, miejsca, skali i skutków 
zaistniałych zagrożeń oraz oznaczaniu stref 
niebezpiecznych.  

3. Ostrzeganie i alarmowanie sił właściwych do 
reagowania oraz ludności o zbliżającym się 
niebezpieczeństwie, informowanie o zalecanych  
zasadach postępowania (zachowania się) 
obywateli w określonej sytuacji.  

 

komunikat ostrzegawczy 
dla ludności 
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MONITOROWANIE 
systematyczna obserwacja prowadzona w określonych punktach lub obszarach w celu wykrywania zagrożenia lub w 
celu stwierdzenia zmian stopnia tego zagrożenia  

 

WYKONAWCY ZADANIA:  
Wójt gminy Kosakowo jako organ odpowiedzialny za realizację zadania, którego wspierają podmioty wskazane w części Planu - Zadania w 
zakresie monitorowania zagrożeń  
 

CEL ZADANIA:  
1. Wykrywanie i rozpoznanie zagrożenia, umożliwiające natychmiastowe stwierdzenie wzrostu poziomu zagrożenia.  
2. Ostrzeganie i alarmowanie ludności.  
3. Uruchamianie procedur reagowania.  
4. Opracowywanie ocen stanu zagrożenia i przygotowywanie zaleceń postępowania ochronnego.  
5.  Udział w realizacji zobowiązań Rzeczypospolitej Polskiej wynikających z ratyfikowanych umów, traktatów i porozumień międzynarodowych 

w zakresie obserwacji, pomiarów, analiz prognozowania i powiadamiania o zagrożeniach.  
  

WARUNKI OPERACYJNE REALIZACJI ZADANIA – GŁÓWNE ZAGROŻENIA DLA SPRAWNOŚCI SYSTEMU:  
1. Brak prawidłowej koordynacji i nakładanie się kompetencji poszczególnych podmiotów odpowiedzialnych za monitorowanie zagrożenia.  
2. Niewłaściwa współpraca zaangażowanych podmiotów (kwestionowanie rzetelności informacji, opóźnienia w ich przekazywaniu, brak 

stałych punktów kontaktowych, nieaktualne dane kontaktowe, itp.).  
3. Nieprecyzyjne informacje uzyskane z monitoringu, informacje z różnych źródeł wzajemnie się wykluczające.  
4. Stosowanie różnych form meldunków (raportów) utrudniających porównania i analizy.  
5. Brak systematyczności w przekazywaniu informacji, nieprzestrzeganie ustalonego trybu przekazywania informacji.  
6. Ograniczanie się do krótkiej informacji, brak pogłębionych analiz i prognoz rozwoju sytuacji.  
7. Brak kwalifikowanego personelu i stres wynikający z presji sytuacji.  
8. Brak wewnętrznych procedur postępowania niezbędnych dla zapewnienia ciągłości działania w przypadku wewnętrznego kryzysu w 

instytucji.  
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MONITOROWANIE 
systematyczna obserwacja prowadzona w określonych punktach lub obszarach w celu wykrywania zagrożenia lub w 
celu stwierdzenia zmian stopnia tego zagrożenia  

  

9.  Utrudnienia organizacyjno-techniczne (braki i awarie sprzętu, brak pomieszczeń, zasilania, łączności, urządzeń i odczynników do 
wykonywania badań, itp.).  

 

ORGANIZACJA DZIAŁAŃ:  
1. Monitorowaniu podlegają wszystkie zagrożenia wskazane w siatce bezpieczeństwa planu zarządzania kryzysowego;  
2. Systemy monitorowania zagrożeń powinny funkcjonować w trybie ciągłym;  
3. Dane o stanie zagrożenia są uzyskiwane m.in. z:  

⎯ WCZK Gdańsk i Starostwa Powiatowego w Pucku; 
⎯ IMGW – Biura Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni;  
⎯ Urzędu Morskiego ;  
⎯ podmiotów, jednostek organizacyjnych gminy,  spółki PUK PEKO, służb i instytucji funkcjonujących na terenie gminy;  
⎯ mieszkańców gminy;  
⎯ prowadzonej obserwacji zewnętrznej terenu gminy, w tym brzegu morskiego i plaż;  
⎯ stron internetowych  o warunkach pogodowych w rejonie gminy; 
⎯ analizy zdarzeń i procesów mogących mieć wpływ na poziom bezpieczeństwa;  

  

4. Informacje o zagrożeniu uzyskane z prowadzonego monitoringu są przekazywane:  
⎯   wójtowi gminy jako podmiotowi wiodącemu w fazie reagowania;  
⎯ dyżurnemu Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Pomorskiego i naczelnikowi Wydziału Zarządzania Kryzysowego                                      

i Spraw Obronnych Starostwa Puck;  
⎯   straży pożarnej, policji i innym instytucjom zależnie od zaistniałego zdarzenia i zagrożenia: 
⎯   współpracującym podmiotom – na podstawie zawartych uzgodnień czy porozumień. 
 

5. Za funkcjonowanie systemu monitorowania, w tym organizację pracy, zakres wykonywanych zadań oraz tryb informowania o 
zagrożeniach odpowiada wójt gminy.  
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MONITOROWANIE 
systematyczna obserwacja prowadzona w określonych punktach lub obszarach w celu wykrywania zagrożenia lub w 
celu stwierdzenia zmian stopnia tego zagrożenia  

  

 

WSPARCIE BIEŻĄCE :  
1. W sytuacji kryzysowej wójt gminy odpowiedzialny za monitorowanie decyduje o zwiększeniu obsad zespołów oraz trybie ich pracy;  
2. Wójt gminy jako organ administracji publicznej odpowiedzialny za rozwiązanie sytuacji kryzysowej (podmiot wiodący) jest zobowiązany do 

uzgodnienia z kierownikami instytucji prowadzących monitorowanie (odpowiednio do rodzaju i poziomu zagrożenia wymienionego w 
Planie) zakresu, trybu i sposobu przekazywania informacji o zagrożeniu, zapewniając sobie możliwość podjęcia działań wyprzedzających 
oraz ciągłość dopływu informacji w warunkach trwania zagrożenia;  

3. Możliwość wykorzystania Regionalnego Systemu Ostrzegania.  
 

 

DODATKOWE MOŻLIWOŚCI W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA ZAGROŻEŃ CBRN:  
W celu zapobieżenia skutkom katastrofy naturalnej, awarii technicznej lub działań terrorystycznych, mogących spowodować wystąpienie 
skażeń chemicznych, biologicznych lub promieniotwórczych, wykorzystuje się funkcjonujące autonomicznie systemy wykrywania skażeń i 
alarmowania o skażeniach obejmujące:  
1. system wykrywania skażeń Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej – Centrum Operacji Morskich;  
2. sieci i systemy nadzoru epidemiologicznego i kontroli chorób zakaźnych funkcjonujące w kraju oraz krajowe punkty kontaktowe dla 

międzynarodowych systemów nadzoru nad zagrożeniami zdrowia lub życia dużych grup ludności ;  
3. system stacji wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych i placówek prowadzących pomiary skażeń promieniotwórczych, 

koordynowane przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki;  
4. nadzorowany przez wojewodę wojewódzki systemy wykrywania i alarmowania oraz wojewódzki system wczesnego ostrzegania o 

zagrożeniach;  
5. wojewódzkie elementy systemy nadzoru epizootycznego, fitosanitarnego, nadzoru nad bezpieczeństwem produktów pochodzenia 

zwierzęcego i paszami oraz nadzoru nad produktami rolno spożywczymi.  
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OSTRZEGANIE 

Działania mające na celu:  
1. Przekazanie komunikatów i informacji uprzedzających o prawdopodobnych zagrożeniach.  
2. Zalecających podjęcie działań zabezpieczających i ochronnych.  
3. Instruujące o sposobach wykonania takich działań.  
4. Podniesienie gotowości podmiotów reagowania.  

ALARMOWANIE 

Działania mające na celu:  
1. Natychmiastowe przekazanie sygnału do organu gminy, służb i ludności na danym terenie.  
2. Informującego o zdarzeniu (sytuacji kryzysowej), które może zagrażać bezpieczeństwu ludzi, ich mieniu i 
środowisku naturalnemu.  

WYKONAWCA ZADANIA:  
1.  Wójt jako podmioty odpowiedzialny w zakresie monitorowania zagrożeń oraz  w zakresie przekazywania komunikatów ostrzegawczych i 

alarmowania;  
2.  Szef Obrony Cywilnej Gminy Kosakowo – w zakresie koordynacji procesu przygotowania, rozbudowy i modernizacji systemu alarmowania 

ludności na terenie miasta oraz organizacji treningów systemu alarmowania ludności.  
 
 

CEL ZADANIA: Podmioty współodpowiedzialne za monitorowanie zagrożeń na terenie gminy, w przypadku wykrycia zagrożenia niezwłocznie 
powiadamiają wójta lub Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego celem: uruchomienia działań sił i środków właściwych dla rodzaju 
zagrożenia powiadomienia zagrożonej ludności (Sił Zbrojnych RP)  
 

ORGANIZACJA DZIAŁAŃ/KIEROWANIA:  
 

  1. Wójt gminy w przypadku wystąpienia zagrożenia uruchamia procedurę ostrzegania i alarmowania ludności, wykorzystując wszystkie 
dostępne środki techniczno-organizacyjne, a w szczególności:  

 

    ⎯ syrenę alarmowa; 
   ⎯  megafony z samochodów mobilnych; 

 

 
 
 

    ⎯ łączność telefoniczną, komórkową i internetową; 
   ⎯  ogłoszenia na tablicach ogłoszeniowych na terenie gminy; 
   ⎯  ogłoszenia w kościele;. 
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2. Wójt gminy w fazie reagowania przygotowują własne zarządzenia i komunikaty w celu niezwłocznego powiadomienia ludności                                       
o zagrożeniu i zalecanym postępowaniu;  

 

3. Wójt zamieszcza w miejscach ogólnie dostępnych dla mieszkańców miasta ( tablice informacyjne, strony internetowe) komunikaty i 
ostrzeżenia oraz prognozy rozwoju sytuacji. 

 

ALARMY I KOMUNIKATY OSTRZEGAWCZE:  
1. Przykładowe formy i treść komunikatów ostrzegawczych o zagrożeniu skażeniami, zakażeniami oraz klęską żywiołową, ogłaszanych za 

pośrednictwem środków masowego przekazu zawiera 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. poz. 96);  

2. Sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze mogą być wykorzystane wyłącznie w sytuacji rzeczywistego zagrożenia;  
3. Wykorzystanie sygnałów alarmowych i komunikatów ostrzegawczych w ramach treningów i ćwiczeń dotyczących systemów wykrywania i 

alarmowania możliwe jest po ogłoszeniu rozpoczęcia treningów lub ćwiczeń przez właściwe terytorialnie organy administracji publicznej, z 
24-godzinnym wyprzedzeniem, w środkach masowego przekazu i w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie. Ogłoszenie zawiera 
informacje o zakresie i zasięgu terytorialnym prowadzonego treningu lub ćwiczenia.  

 

 

BUDŻET ZADANIA Koszty przygotowania i funkcjonowania systemu ostrzegania i alarmowania są finansowane:  
1. na poziomie województwa – z budżetu państwa z części, którą dysponuje wojewoda;  
2. na poziomie wojewódzkim, powiatowym i gminnym – z budżetu odpowiednio samorządu województwa, powiatu i gminy.  
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OGŁOSZENIE I ODWOŁANIE ALARMU 

 akustyczny sygnał alarmowy środki masowego przekazu wizualny sygnał alarmowy 

OGŁOSZENIE ALARMU modulowany dźwięk syreny w 
okresie trzech minut 

 
Powtarzana trzykrotnie zapowiedź 
słowna:  
Uwaga! Uwaga! Uwaga!                       
Ogłaszam alarm …………  
(podać przyczynę, rodzaj alarmu itp.) 
dla ………………  
(podać nazwę miasta, terenu)  

 

Znak żółty w kształcie trójkąta lub 
w uzasadnionych przypadkach 

innej figury geometry 

ODWOŁANIE ALARMU ciągły dźwięk syreny w okresie 
trzech minut 

 
Powtarzana trzykrotnie zapowiedź 
słowna:  
Uwaga! Uwaga! Uwaga! Odwołuję 
alarm ……….  
(podać przyczynę, rodzaj alarmu itp.) 
dla ………………..  
(podać nazwę miasta, terenu)  
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KOMUNIKATY  OSTRZEGAWCZE 

Akustyczny sygnał alarmowy Ogłoszenie komunikatu 

 

Odwołanie komunikatu 
 

UPRZEDZENIE O ZAGROŻENIU SKAŻENIAMI 

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: 
Uwaga! Uwaga! Osoby znajdujące się na 
terenie …… około godz. … min. …może 
nastąpić skażenie 
(podać rodzaj skażenia) 

w kierunku …. 

 
Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: 
Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedzenie o 
zagrożeniu ………………  
(podać rodzaj skażenia)  
dla ………………  

UPRZEDZENIE O ZAGROŻENIU ZAKAŻENIAMI 

Formę i treść komunikatu uprzedzenia o 
zagrożeniu zakażeniami ustali Pomorski 
Państwowy Wojewódzki inspektor 
Sanitarny 

 

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: 
Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedzenie o 
zagrożeniu …………….  
(podać rodzaj zakażenia)  
dla …………..  

UPRZEDZENIE O KLĘSKACH ŻYWIOŁOWYCH                       
I ZAGROŻENIU ŚRODOWISKA 

 

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: 
Informacja o zagrożeniu i sposobie 
postępowania mieszkańców ………………  
(podać rodzaj zagrożenia, spodziewany czas 

wystąpienia i wytyczne dla mieszkańców) 

 

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: 
Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedzenie o 
zagrożeniu ………………  
(podać rodzaj klęski)  
dla ………………  
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System ostrzegania i alarmowania powiązany jest funkcjonalnie z systemem wczesnego ostrzegania (SWO) i systemem wykrywania skażeń                                   
i alarmowania (SWA). Systemy te funkcjonują na poziomie wojewódzkim, w tym też na terenie Gminy Kosakowo. Zasadniczym sposobem 
uruchomienia tych systemów jest decyzja wojewody lub wójta gminy, jako podmiotu  wiodącego ma terenie gminy. Systemy uruchamia się z 
Urzędu Gminy Kosakowo. Ostrzeganie i alarmowanie mają na celu uprzedzenie ludności o grożącym niebezpieczeństwie, tak aby umożliwić jej 
zrealizowanie przewidywanych dla danego zagrożenia przedsięwzięć ochronnych. W działaniach tych decydującą rolę spełnia czynnik czasu. 
Ostrzeganie i alarmowanie ludności są następstwem wykrycia grożącego jej niebezpieczeństwa, dlatego też systemy wykrywania zagrożeń oraz 
ostrzegania i alarmowania są ze sobą nierozerwalnie związane. System ostrzegania i alarmowania obejmuje:  
 

1. Stanowiska ostrzegania i alarmowania tworzone w urzędzie gminy – w miejscu funkcjonowania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, 
który wspiera w systemie wykrywania i alarmowania (SWA) Gminny Punk Alarmowania (GPA). 

2. Siły i środki niezbędne do rozpowszechniania informacji o zagrożeniu - zdarzeniu.  

3. Dyżury na stanowiskach kierowania wójta Gminy Kosakowo 
 
Organizacja systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania oraz systemu wykrywania i alarmowania dostosowana jest do potrzeb obrony 
cywilnej. Decyzje co do tego czy i w jakim zakresie należy uaktywnić gotowość systemu ostrzegania i alarmowania podejmuje wójt gminy                            
– Szef OC Gminy Kosakowo. 
 W czasie ogłaszania sygnałów ostrzegania i alarmowania szczególną uwagę zwraca się na ich zrozumienie przez ludzi z osłabionych słuchem, 
wzrokiem, ludzi niepełnosprawnych, a także wymagających specjalnego nadzoru (osoby psychicznie chore czy przebywające w miejscowym 
szpitalu). Do pomocy w ostrzeganiu ludności mogą być użyte patrole policji,  straży gminnej, straży pożarnej. W alarmowaniu wykorzystuje się 
także metodę od drzwi do drzwi, w której uczestniczą mieszkańcy danego bloku (klatki). 
 

Koncepcja działań  
 

W pierwszej kolejności powiadamiane i alarmowane są służby uczestniczące w reagowaniu oraz Powiatowe i Wojewódzkie Centrum 
Zarządzania Kryzysowego – za sprawą dostępnych środków łączności. W drugiej i następnej kolejności powiadamiane są osoby funkcyjne z 
Urzędu Gminy Kosakowo, jak też podmioty,  jednostki organizacyjne gminy oraz spółka PUK PEKO, odgrywające istotne znaczenie  w 
zapewnieniu bezpieczeństwa na gminy . 
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Ponadto ostrzeganie i alarmowanie odbywa się za pomocą Regionalnego Systemu Ostrzegania. To usługa, która umożliwia powiadamianie 
obywateli  o lokalnych zagrożeniach, zarówno na stronach internetowych urzędu wojewódzkiego, jak i w naziemnej telewizji cyfrowej, czy                                   
w telegazecie, a także w aplikacji mobilnej.  

 Przykłady: 

Aplikacja Regionalnego Systemu Ostrzegania na stronie internetowej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.                                                          
Źródło: http://www.gdansk.uw.gov.pl/pomorskie-ostrzezenia-regionalny-system-ostrzegania. 

 

 

 

 

 

 

Informacje dotyczące Regionalnego Systemu Ostrzegania w telegazecie 

http://www.gdansk.uw.gov.pl/pomorskie-ostrzezenia-regionalny-system-ostrzegania
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źródło: http://www.telegazeta.pl/telegazeta.php?page=190&channel=TG1&x=0&y=0 
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Ostrzeżenie meteorologiczne na obszar województwa pomorskiego 
w telegazecie wygenerowane przez Regionalny System Ostrzegania 

źródło: http://www.telegazeta.pl/telegazeta.php?channel=TG1&page=193_0004 
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 W WCZK funkcjonuje System Powiadamiania w Sytuacjach Kryzysowych BlueAlert.  Dzięki aplikacji służba dyżurna WCZK wysyła ostrzeżenia w 
postaci wiadomości tekstowych SMS oraz e-maili do osób odpowiedzialnych za ZK  w jednostkach administracji samorządowej. 

W Urzędzie Gminy Kosakowo w danym systemie funkcjonują i jednocześnie odbierają tego typu komunikaty niżej wymienione osoby funkcyjne: 

- wójt gminy, zastępca wójta ,sekretarz gminy, komendant Straży Gminnej w Kosakowie, inspektor ds. OC 

Aktualizacja danych kontaktowych w/w osób przekazywana jest na bieżąco do WBiZK Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku. 

➢ Zasady organizacji sytemu  monitorowania zagrożeń, ostrzegania i alarmowanie reguluje zarządzenie   Wójta Gminy Kosakowo - Szefa 
Obrony Cywilnej Gminy w sprawie organizacji i funkcjonowania SWO oraz SWA na terenie Gminy Kosakowo. 

 

W przypadku ryzyka wystąpienia na obszarze województwa przekroczenia poziomu alarmowego, dopuszczalnego lub docelowego substancji                            
w powietrzu zarząd województwa, w terminie 12 miesięcy od dnia otrzymania informacji o tym ryzyku od Głównego Inspektora Ochrony 
Środowiska, opracowuje i przedstawia do zaopiniowania właściwym wójtom, burmistrzom lub prezydentom miast i starostom projekt uchwały 
w sprawie planu działań krótkoterminowych, w którym ustala się działania mające na celu:  
 

1. zmniejszenie ryzyka wystąpienia takich przekroczeń;  

2. ograniczenie skutków i czasu trwania zaistniałych przekroczeń.  
 
W przypadku wystąpienia w danej strefie przekroczenia poziomu alarmowego, dopuszczalnego substancji w powietrzu Wojewódzkie Centrum 
Zarządzania Kryzysowego informuje właściwe organy o konieczności podjęcia działań określonych planem działań krótkoterminowych.  
 
Plan działań krótkoterminowych powinien w szczególności zawierać:  
 

1.  listę podmiotów  obowiązanych do ograniczenia lub zaprzestania wprowadzania z instalacji gazów lub pyłów do powietrza;  

2. sposób organizacji i ograniczeń lub zakazu ruchu pojazdów i innych urządzeń napędzanych silnikami spalinowymi;  
 

3. sposób postępowania organów, instytucji i podmiotów  oraz zachowania się obywateli w przypadku wystąpienia przekroczeń;  

4. określenie trybu i sposobu ogłaszania o zaistnieniu przekroczeń.  
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12.   ZADANIA OKREŚLONE PLANEM DZIAŁAŃ KRÓTKOTERMINOWYCH 
 

 
 
 

WCZK niezwłocznie powiadamia społeczeństwo oraz podmioty obowiązane do ograniczenia lub zaprzestania wprowadzania z instalacji gazów 
lub pyłów zgodnie z procedurami ostrzegania i alarmowania, o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego substancji w powietrzu 
oraz  o wystąpieniu przekroczenia poziomu alarmowego substancji w powietrzu.  
 
 
 

Powiadomienie powinno zawierać w szczególności:  
 

1.  datę, godzinę i obszar, na którym wystąpiło ryzyko przekroczenia albo przekroczenie, oraz przyczyny tego stanu;  

2. prognozy zmian poziomów substancji w powietrzu łącznie z przyczynami tych zmian, obszaru, którego dotyczy oraz czasu trwania 
przekroczenia albo ryzyka jego wystąpienia;  

3. wskazanie grup ludności wrażliwych na przekroczenie, obejmujących w szczególności osoby starsze i dzieci, oraz środki ostrożności, które 
mają być przez nie podjęte;  

 

4. informację o obowiązujących ograniczeniach i innych środkach zaradczych.  
 

➢ Sposób reagowania na powstałe zagrożenia zawarto w modułach zadaniowych wójta. 
 

 
 

 

13.   ZASADY INFORMOWANIA LUDNOŚCI O ZAGROŻENIACH I SPOSOBACH POSTĘPOWANIA NA WYPADEK ZAGROŻEŃ 
 

 
Każdej sytuacji kryzysowej, zgodnie z Planem Zarządzania Kryzysowego Gminy Kosakowo, przypisana jest instytucja wiodąca (organ właściwy 
dla rodzaju sytuacji kryzysowej), która ze wzglądu na zakres merytoryczny, specyfikę działania i doświadczenie, nadzoruje zarządzanie daną 
sytuacją kryzysową, w tym odpowiada za koordynację polityki informacyjnej. Uwzględniając poziom zarządzania sytuacją kryzysową, 
podmiotem wiodącym w gminie jest wójt.   
 

Wójt w zapewnieniu wykonywania zadań zarządzania kryzysowego wspiera jako organ pomocniczy Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego. 
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W Urzędzie Gminy Kosakowo osobą funkcyjną odpowiadającą za komunikację społeczną jest sekretarz gminy , który jest odpowiedzialny za 
koordynację komunikacji ze społeczeństwem poprzez media i w kontaktach bezpośrednich. 
  

Do podstawowych zdań rzecznika prasowego w zaistniałej sytuacji należy:  
1. koordynowanie polityki informacyjnej;  

2. przygotowanie, we współpracy z członkami GZZK, założeń dotyczących komunikacji społecznej w danej sytuacji kryzysowej (w tym określenie 
głównych przekazów, ich częstotliwości, narzędzia i osoby komunikujące) i po uzyskaniu akceptacji wójta gminy – ich realizacji. 
  

Rzecznik prasowy wójta jest zobowiązany do udzielenia informacji Rzecznikowi Prasowemu Wojewody na jego polecenie.  
W procesie komunikowania, zwłaszcza w sytuacji kryzysowej konieczne jest, aby informacja wchodząca ze wszystkich podmiotów 
zaangażowanych w rozwiązywanie sytuacji kryzysowej była spójna. W związku z tym, wójt gminy na wniosek rzecznika prasowego może 
powołać ( o ile będzie taka potrzeba) Kryzysowy Zespół Prasowy, składający się z pracowników kancelarii wójta, a także innych, zaproszonych w 
zależności od potrzeb osób (np. psychologów, ekspertów z dziedziny, której kryzys dotyczy). Członkowie Kryzysowego Zespołu Prasowego są 
zobowiązani do udzielenia wszelkiej pomocy rzecznikowi prasowemu wójta. Kryzysowy Zespół Prasowy, pod przewodnictwem rzecznika 
prasowego wójta opracowuje, a następnie realizuje założenia polityki medialnej w sytuacji kryzysowej, w tym określa:  
1. główne przekazy;  

2. osoby komunikujące;  

 
 

 

13.   ZASADY INFORMOWANIA LUDNOŚCI O ZAGROŻENIACH I SPOSOBACH POSTĘPOWANIA NA WYPADEK ZAGROŻEŃ 
 

 

3. częstotliwość przekazów;  

4. narzędzia komunikacji.  
 
W przypadku, gdy nie ma jednolitego stanowiska Zespołu – głos decydujący ma rzecznik burmistrza. Zespół spotyka się w zależności od potrzeb. 
Działania komunikacyjne ograniczają się wyłącznie do komunikacji poprzez media. Odbywają się również w pozostałych obszarach:  
1. komunikowanie ze społeczeństwem:  
- osobami zagrożonymi sytuacją kryzysową;  
- poszkodowanymi i ich rodzinami;  
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2. komunikowanie wewnątrz instytucji;  

3. komunikowanie pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w rozwiązywanie sytuacji kryzysowej.  
 
➢ Szczegółowe zasady  informowania ludności o zagrożeniach i sposobach postępowania na wypadek zagrożeń zawarte zostały w Panie 

Zarządzania – w module zadaniowym Nr 6 dot. Zorganizowania procesu komunikacji społecznej na szczeblu gminy. 
 

 
 

 

14.  ORGANIZACJA EWAKUACJI Z OBSZARU ZAGROŻONEGO 
 

 

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. Jej prowadzenie może mieć miejsce w różnych 
stadiach zdarzeń niebezpiecznych. W praktyce najczęściej przeprowadza się ewakuację osób poszkodowanych lub bezpośrednio zagrożonych 
(także zagrożonego mienia) po wystąpieniu zdarzenia niebezpiecznego (np. pożaru, wybuchu lub innego miejscowego zagrożenia) w obiektach 
lub na terenach. Ewakuacja może mieć również charakter prewencyjny, tzn. może być prowadzona z terenów i obiektów, w przypadku 
zbliżającego się zagrożenia, np. związanego z rozprzestrzenianiem się zaistniałych zdarzeń niebezpiecznych (powódź, katastrofa chemiczna itp.).  
Ewakuacja polega na przemieszczeniu się ludności, zwierząt i transporcie mienia z rejonów, w których występują zagrożenia do miejsc 
bezpiecznych. 

Z uwagi na uwarunkowania związane z rodzajem i skalą zagrożenia możemy wyróżnić ewakuację I, II i III stopnia. Uwzględniając gminny poziom 
reagowania, w procesie zarządzania kryzysowego przewiduje się : 

1) ewakuację I stopnia, która polega na niezwłocznym przemieszczeniu ludności, zwierząt, mienia z obszarów/miejsc, w których wystąpiło 
nagłe, nieprzewidziane bezpośrednie zagrożenie poza strefę zagrożenia. Realizuje się ją natychmiast po zaistnieniu zagrożenia dla życia, 
zdrowia  i mienia. Decyzję o jej przeprowadzeniu podejmuje wójt gminy . 

Do obowiązku wójta  należy zabezpieczenie warunków niezbędnych do przetrwania ewakuowanej i poszkodowanej ludności i zwierząt 
 

2) Ewakuacje II stopnia , która polega na uprzednio przygotowanym , planowym przemieszczeniu ludności , zwierząt i mienia z rejonów 
przyległych do zakładów , obiektów hydrotechnicznych  oraz z rejonów przyległych  do innych obiektów stanowiących potencjalne 
zagrożenie w przypadku ich uszkodzenia lub awarii . Realizuje się ją w sytuacji wystąpienia symptomów takiego zagrożenia . 

W ramach stopnia danej ewakuacji przewiduje się zarówno ewakuacje zorganizowaną jak i samoewakuację . 
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 Samoewakuacja polega na przemieszczeniu się ludności z rejonów w których może wystąpić lub wystąpiło bezpośrednie zagrożenie dla życia i 
zdrowia poza strefę zagrożenia. Prowadzona jest przede wszystkim z wykorzystaniem własnych (poszkodowanej ludności) możliwości 
(transportowe, zakwaterowania, itd.).  
W przypadku ewakuacji I i II stopnia decyzję o jej przeprowadzeniu z obszarów bezpośrednio zagrożonych  , w zależności od rodzaju i skali 
zagrożenia podejmują ; wójt, starosta , wojewoda . 
 

➢ Zasady zapewnienia sprawnego i skutecznego przebiegu ewakuacji II stopnia i sprawnej jej koordynacji zawarto w Planie Ewakuacji ludności, 
zwierząt i mienia II stopnia na wypadek masowego zagrożenia dla  Gminy Kosakowo ( zał. nr 2 ) . 

 

Na podstawie analizy zagrożeń w Gminie Kosakowo przewiduje się zasadniczo ewakuację I stopnia . 
Jest ona przeprowadzana  w przypadku wystąpienia następujących sytuacji kryzysowych : 
 

1. wystąpienia niebezpiecznych dla zdrowia i życia stężeń niebezpiecznych substancji chemicznych w wyniku poważnej awarii przemysłowej                            
w zakładzie lub katastrofy związanej z transportem towarów niebezpiecznych; 

2. powodzi i rozległego podtopienia;  

3. powstania pożaru wielkopowierzchniowego, zwłaszcza pożaru dużego kompleksu leśnego;  

4 .epidemii chorób zakażnych. 

Na terenie gminy wyznaczono trzy obiekty służące jako miejsca ewakuacji ludności w przypadku powstania klęski żywiołowej, katastrofy, lub 
innego zagrożenia dla życia i mienia, w przypadku których zachodzi potrzeba ewakuacji ludności: 
 

1.  Szkoła Podstawowa w Kosakowie (58 679- 23-90)  -  może przyjąć  120 osób. 
2.  Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mostach ( 607-694-069 )  -  może przyjąć  100 osób. 
3. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębogórzu ( 603-703-753 )  -  może przyjąć  80 osób. 
 

W „Planie Operacyjnym Ochrony przed Powodzią”  gminy określono szczegółowo zasady przeprowadzania ewakuacji oraz miejsca dla 
ewakuowanych. Środki transportu do ewakuacji osób z terenów zagrożonych powodzią zapewnia urząd gminy w ramach własnych możliwości, 
zgodnie z podpisanymi porozumieniami. Przewiduje się użycie do ewakuacji osób samochodów prywatnych. 
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1. Szef  Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego: 
➢ powiadamia o awarii, rozpoczęciu akcji ratowniczej oraz ewakuacji doraźnej Starostę, Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego       
      oraz wszystkie instytucje i służby niezbędne do prowadzenia akcji ratowniczej i ewakuacyjnej; 
➢ przy pomocy służb ratowniczych i środków masowego przekazu powiadamia mieszkańców, instytucje i zakłady pracy  

             o grożącym niebezpieczeństwie oraz o ewakuacji doraźnej; 
➢ zamyka lub ogranicza ruch kołowy i pieszy w rejonie ewakuacji (zagrożonym); 
➢ organizuje objazdy rejonu awarii (zagrożonego) w celu bezpiecznej ewakuacji; 
➢ wystawia posterunki regulacji ruchu i kieruje ruchem ulicznym i objazdami w rejonie awarii (ewakuacji); 
➢ patrolami pieszymi i zmotoryzowanymi zabezpiecza opuszczony teren. 
1. Państwowe Ratownictwo Medyczne: 
➢ udziela pomocy medycznej ludności poszkodowanej w rejonie ewakuacji, 
2. Pogotowia: Energetyczne, Gazowe, Wodno-Kanalizacyjne: 
➢ wykonują statutowe zadania w rejonie awarii; 
3. Właściciele i administratorzy budynków mieszkalnych: 
➢ w rejon ewakuacji kierują swoich pracowników celem odcięcia dopływu gazu, prądu, wody, zabezpieczenia wejść do budynków; 
➢ współdziałają ze służbami ratowniczymi; 
4. Mieszkańcy z rejonów zagrożonych oddziaływaniem TSP: 
➢ po zabraniu dokumentów, lekarstw, rzeczy osobistych itp., powiadomieniu sąsiadów oraz zabezpieczeniu swoich mieszkań udają się na     
       punkt zbiórki lub swoimi samochodami jadą bezpośrednio do obiektów czasowego pobytu. 

Po usunięciu awarii i likwidacji zagrożenia poszczególne służby, instytucje, podmioty, społeczeństwo wykonują zadania: 
1. Szef GZZK: 
➢ po otrzymaniu pozytywnego wyniku o braku skażenia w rejonie awarii zarządza powrót mieszkańców i załóg do rejonów objętych     
      ewakuacją; 
➢ nadzoruje i koordynuje powrót ludności 

 
2. Mieszkańcy  ewakuowani: 
➢ po otrzymaniu sygnału do powrotu powracają do swoich domów (zakładów pracy) środkami własnymi, komunikacją publiczną     
             lub transportem doraźnie zorganizowanym. 

3. Właściciele i administratorzy ewakuowanych budynków: 
➢ przywracają do funkcjonowania (pracy) wszystkie urządzenia i instalacje w tych budynkach; 
➢       przystępują niezwłocznie do naprawy i uruchomienia instalacji oraz obiektów infrastruktury, które uległy uszkodzeniom,    
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             informują ludność o czasie doprowadzenia urządzeń i infrastruktury do pełnej sprawności.  

 

Ewakuacji podlegają wszyscy, którzy znajdują się w rejonie zagrożenia.  
 

Organizując ewakuację generuje się potrzeby logistyczne, które określają:  
1. przyczynę ewakuacji;  

2. obszar, z którego będzie ewakuowana ludność i jej ilość;  

3. drogi ewakuacji;  

4. miejsca zakwaterowania ludności; 

5. sposób zabezpieczenia ewakuacji (korzystanie z placówek służby zdrowia, węzłów sanitarnych itp.);  

6. czas rozpoczęcia i trwania ewakuacji;  
 

Po powiadomieniu o ewakuacji mieszkańcy podlegający temu procesowi powinni przygotować się do opuszczenia rejonu zagrożonego. 
Zabierają ze sobą niezbędne dokumenty,  rzeczy osobiste oraz żywność na trzy dni.  Ogólna waga bagażu nie powinna przekraczać 20 kg na 
osobę dorosłą. Opuszczane mieszkania należy odpowiednio zabezpieczyć poprzez wyłączenie gazu, światła, zamknięcie drzwi i okien itp. 
Wskazane jest pozostawienie osobom zabezpieczającym domy i mieszkania adresów pobytu w planowanych rejonach rozmieszczenia po 
ewakuacji. Po ww. przygotowaniu należy udać się do wyznaczonych miejsc rozmieszczenia zespołów zbiórek . Osoby opuszczające rejony 
zagrożone własnymi środkami transportu udają się bezpośrednio do miejsc zakwaterowania  

Problemy, które mogą wystąpić w procesie ewakuacji.  
 

1. niewłaściwie zorganizowany system informowania społeczeństwa o konieczności ewakuacji i zasadach jej przeprowadzenia;  

2. brak dyscypliny wśród osób podlegających ewakuacji, przejawiające się nieracjonalnym i nieadekwatnym do sytuacji zachowaniem;  

3. panika wśród ewakuowanej ludności  
 

4. zapewnienie porządku i bezpieczeństwa w rejonach załadunku i wyładunku;  

5. zapewnienie regulacji ruchu na drogach ewakuacji (droga ewakuacji musi zapewniać przejazd samochodów specjalnych (karetka pogotowia, 
policja, straż pożarna);  

6. przygotowanie punktów przyjęcia i rozdział ludności do poszczególnych kwater;  

7. zapewnienia pomocy medycznej i socjalnej dla ewakuowanej ludności. 
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15.  ORGANIZACJA RATOWNICTWA, OPIEKI MEDYCZNEJ, POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ 
 

 

Organizacja ratownictwa medycznego 
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15.  ORGANIZACJA RATOWNICTWA, OPIEKI MEDYCZNEJ, POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ 
 

 

 

 REJONY OPERACYJNE, CZASY DYŻURÓW I ROZLOKOWANIE BAZ LOTNICZEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO (LPR) NA OBSZARZE 
WOJEWÓDZTWA POMORS

ZDARZENIA MASOWE 
 

➢ Zdarzenie masowe – nagłe zagrożenie, w wyniku którego 
zapotrzebowanie na medyczne działania ratownicze 
przekracza możliwości obecnych na miejscu zdarzenia sił                    
i środków oraz zachodzi konieczność prowadzenia 
segregacji rozumianej jako ustalanie priorytetów 
leczniczo – transportowych  

➢ W przypadku zdarzeń masowych istnieje możliwość 
użycia do działań ratowniczych na miejscu 
zdarzenia/wezwania więcej niż jednego zespołu HEMS 
(śmigłowca)  

➢ Dysponowanie zespołu HEMS z innych obszarów 
operacyjnych odbywa się poprzez zgłoszenie do 
Dyspozytora Krajowego LPR  

➢ LPR może brać udział w organizacji transportu znacznej 
liczby poszkodowanych obywateli polskich do kraju 
środkami transportu niebędącymi w dyspozycji LPR  

➢ Do wezwania uprawnieni są:  

⎯ dyspozytor właściwej służby ratowniczej;  

⎯ dowódca akcji ratowniczej;  

⎯ członek zespołu ratownictwa medycznego lub członek 
zespołu HEMS będącego na miejscu  
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PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE  

Zadaniem systemu utworzonego na podstawie ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym 
Ratownictwie Medycznym jest zapewnienie pomocy każdej osobie znajdującej się w stanie nagłego 
zagrożenia zdrowotnego. Wojewoda odpowiedzialny jest za planowanie, organizowanie, 
koordynowanie systemu oraz nadzór nad systemem na terenie województwa, natomiast wójt  
zapewnia ochronę zdrowia na terenie gminy.  

Głównymi elementami systemu są:  

1. zespoły ratownictwa medycznego:  

⎯ specjalistyczne (w składzie co najmniej trzech osób, w tym lekarz i pielęgniarka lub ratownik 
medyczny);  

⎯ podstawowe (złożone przynajmniej z dwóch ratowników, bez lekarza);  

2. zespoły Lotniczego Pogotowia Ratunkowego;  

3. szpitalne oddziały ratunkowe (SOR).  

Zespoły ratownictwa medycznego są jednostkami systemu podejmującymi czynności ratunkowe                     
w warunkach przedszpitalnych, w celu ratowania osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. 
Szpitalne oddziały ratunkowe są komórkami organizacyjnymi szpitali, udzielające świadczeń opieki 
zdrowotnej osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Z systemem współpracują centra 
urazowe oraz jednostki organizacyjne szpitali wyspecjalizowane w zakresie udzielania świadczeń 
zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego.  
Jednostkami współpracującymi z systemem są także służby ustawowo powołane do niesienia 
pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, takie jak:  

1. jednostki organizacyjne PSP;  

2. jednostki ochrony przeciwpożarowej włączone do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego;  

3. specjalistyczne organizacje ratownicze (m.in WOPR);  

4. inne jednostki podległe lub nadzorowane przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych                        
i Ministra Obrony Narodowej.  

W przypadku wystąpienia katastrof naturalnych i awarii klęski żywiołowej lub gdy w ocenie lekarza 
koordynatora ratownictwa medycznego skutki zdarzenia mogą spowodować stan nagłego 
zagrożenia zdrowotnego znacznej liczby osób, lekarz ten informuje niezwłocznie wojewodę                                        
o potrzebie postawienia w stan podwyższonej gotowości wszystkich lub niektórych podmiotów 
leczniczych, działających na obszarze danego województwa.  
Wojewoda może nałożyć na wymienione podmioty lecznicze, w drodze decyzji administracyjnej, 
obowiązek pozostawania w stanie podwyższonej gotowości w celu przyjęcia osób znajdujących się 
w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Decyzji tej nadaje się rygor natychmiastowej 
wykonalności. Wojewoda może upoważnić Wojewódzkiego Koordynatora Ratownictwa 
Medycznego do wydawania takiej decyzji.  
 
W razie konieczności szpital, w którym znajduje się szpitalny oddział ratunkowy, zapewnia 
niezwłoczny transport sanitarny osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego do 
najbliższego podmiotu leczniczego udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej w odpowiednim 
zakresie.  
PUBLICZNA SŁUŻBA KRWI  
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Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997r. o publicznej służbie krwi wraz z aktami wykonawczymi do ustawy. 

Zadanie związane z organizacją i koordynacją zaopatrzenia Rzeczpospolitej Polskiej w bezpieczną 
krew, jej składniki i produkty krwiopochodne realizowane jest przez jednostkę podległą Ministrowi 
Zdrowia – Narodowe Centrum Krwi (NCK) we współpracy z Krajowym Konsultantem do spraw 
Transfuzjologii Klinicznej, Krajowym Konsultantem do spraw Hematologii, Instytutem Hematologii                  
i Transfuzjologii w Warszawie, Regionalnymi Centrami Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa wraz                                
z oddziałami terenowymi, Wojskowym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MON oraz 
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSWiA.  
NCK prowadzi bieżący, elektroniczny monitoring stanu dwóch składników krwi tj. Koncentratu 
Krwinek Czerwonych (KKCz) i Osocza Świeżo Mrożonego (FFP). Dane w tym zakresie są 
przekazywane codziennie do NCK ze wszystkich Regionalnych Centrów Krwiodawstwa                                                
i Krwiolecznictwa (RCKiK). Informacje dotyczące stanów są analizowane i monitorowane w NCK.                              
W przypadku wystąpienia niedoboru określonych składników krwi, NCK śledzi poziom realizacji 
zamówień podmiotów leczniczych na krew i jej składniki oraz podejmuje decyzje                                                            
o zintensyfikowaniu działań w celu zwiększenia poboru krwi.  
 

Ponadto, na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie warunków i sposobu 
przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz 
właściwości organów w tych sprawach jednostki organizacyjne służby krwi przygotowują się do 
wykonywania zadań na potrzeby obronne państwa poprzez planowanie. Plany te uwzględniają                            
w szczególności:  
1. przygotowanie do zwiększonego co najmniej o 100% poboru, przetwarzania, przechowywania                           

i wydawania krwi oraz preparatów krwiopochodnych;  

2. zabezpieczenie odpowiedniej ilości zapasów pojemników, odczynników chemicznych i innych 
materiałów niezbędnych do pobierania, przechowywania i preparatyki krwi;  

3. zabezpieczenie odpowiednich zapasów surowic wzorcowych oraz testów do badania 
krwiodawców w kierunku HIV, WZW, kiły i innych – w zależności od potrzeb;  

4.  zwiększenie liczby punktów poboru krwi.  
 

Dodatkowo, w celu zapobieżenia zagrożeniom oraz ograniczenia skutków w zakresie zaopatrzenia 
w krew i jej składniki, a także w celu zapewnienia ciągłości, funkcjonalności i bezpieczeństwa 
dostaw, RCKiK świadczą usługę obejmującą utrzymanie na potrzeby Ministra Obrony Narodowej 
rezerwy dwóch składników krwi: KKCz i FFP. Rezerwa ta może być także wykorzystana w czasie 
pokoju, w sytuacji nagłego, zwiększonego zapotrzebowania na znajdujące się w rezerwie składniki 
krwi, w razie  wystąpienia  masowych  stanów  nagłego  zagrożenia  zdrowotnego,  wskutek  
działalności człowieka lub sił natury. Dopuszcza się zwolnienie jednorazowo do 25% ilości 
zgromadzonego KKCz i FFP. W takiej sytuacji decyzję o zwolnieniu określonej przez RCKiK, ilości 
krwi i jej składników podejmuje właściwy wojewoda, który jednocześnie powiadamia o tym fakcie 
Ministra właściwego do spraw zdrowia oraz Ministra Obrony Narodowej. Jednocześnie obowiązuje 
dokonanie niezwłocznego uzupełnienia brakującego zapasu krwi i jej składników, przez właściwe 
RCKiK, na własny koszt, w terminie 30 dni od daty wydania. W sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa 
państw  i wojny, zwalnianie zgromadzonych składników krwi odbywa się wg zasad ustalonych 
przez MON, zgodnie ze złożonymi w czasie pokoju w poszczególnych RCKiK – zapotrzebowaniami 
zbiorczymi na krew i jej składniki.  
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OPIEKA MEDYCZNA  
 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie warunków i sposobu 
przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz 
właściwości organów w tych sprawach określa warunki i sposób przygotowania oraz wykorzystania  
publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne państwa.  
 

Zadania w przedmiotowym zakresie dotyczą, m.in.: 

1. Planowania i realizacji zadań w zakresie zwiększenia bazy szpitalnej i zmiany jej profilu  
 

Przy planowaniu zwiększenia bazy łóżkowej na terenie województwa bierze się pod uwagę, że nie 
powinna ona wynosić mniej niż 75 łóżek szpitalnych na 10 tys. mieszkańców z czego 50% powinny 
stanowić łóżka zabiegowe, w tym łóżka przewidziane na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej 
Polskiej, wojsk sojuszniczych, organów i jednostek organizacyjnych podległych ministrowi 
właściwemu do spraw wewnętrznych oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Planowana 
liczba łóżek bazy szpitalnej może zostać zwiększona przez wojewodę, jeżeli wynika to                                                     
z przeprowadzonych analiz zagrożeń. Poszerzenie bazy łóżkowej jest oparte na zwiększeniu liczby 
łóżek w istniejących szpitalach ogólnych i specjalistycznych, w zakładach opiekuńczo-leczniczych                               
i pielęgnacyjno-leczniczych, sanatoriach i zakładach uzdrowiskowych. Proces planistyczny dotyczy 
jednostek ochrony zdrowia, na które wojewoda nałożył obowiązek realizacji zadań obronnych 
sytuacji zagrożenia zewnętrznego (militarnego) państwa.  
 
2. Tworzenia zastępczych miejsc szpitalnych  
 

Rozporządzenie wprowadza pojęcie Zastępcze Miejsca Szpitalne (ZMSz), które jako miejsca do 
leżenia stanowią uzupełnienie łóżkowej bazy szpitalnej kraju w razie wystąpienia sytuacji 
kryzysowych, zaistnienia zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. Liczbę i lokalizację 
zastępczych miejsc szpitalnych na obszarze województwa określa wojewoda w porozumieniu                             
z właściwym miejscowo organem samorządu terytorialnego. Wojewoda koordynuje i nadzoruje 
tworzenie oraz funkcjonowanie zespołów zastępczych miejsc szpitalnych na terenie województwa. 
Natomiast, w sprawach przygotowania, organizacji i zapewnienia ich funkcjonowania jest 
wskazany przez wojewodę wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta, marszałek województwa, 
właściwy ze względu na lokalizację tworzonych zastępczych miejsc szpitalnych. \ 
 
 

 

15.  ORGANIZACJA RATOWNICTWA, OPIEKI MEDYCZNEJ, POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ 
POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ 

 

 
 

ZMSz rozpoczynają działalność na podstawie decyzji wojewody. Liczba ZMSz powinna wynosić nie 
mniej niż 50 na 10 tys. mieszkańców, a przeznaczone są do:  
 

a)   udzielanie świadczeń zdrowotnych poszkodowanym, rannym i chorym:  

⎯  niewymagającym przyjęcia do szpitala;  

⎯  oczekującym na przyjęcie do szpitala lub transport zgodnie ze wskazaniami medycznymi;  

⎯  po zabiegach operacyjnych, niewymagających pobytu w szpitalu oraz pacjentom, u których 
proces leczenia i rehabilitacji może być kontynuowany w trybie innym niż pobyt w szpitalu;  

b)  zapewnienia leczenia objawowego oraz pielęgnacji pacjentów w stanach terminalnych.  
Stosownie do potrzeb Zastępcze Miejsca Szpitalne mogą pełnić funkcję:  
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⎯ miejsc ewakuacji dla osób poszkodowanych lub bezpośrednio zagrożonych po wystąpieniu 
zdarzenia niebezpiecznego (np. pożaru, wybuchu lub innego miejscowego zagrożenia) na 
obszarze obiektu lub terenu;  

⎯ miejsc ewakuacji prewencyjnej, z terenów i obiektów, w przypadku zbliżającego się zagrożenia 
np. związanego z rozprzestrzenianiem się zaistniałych zdarzeń niebezpiecznych (powódź,  itp.) lub 
groźba prowadzenia działań militarnych, w przypadku zagrożeń wojennych;  

⎯ miejsc kwarantannowych i izolacyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r.                              
o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.  

Na potrzeby Gminy Kosakowo  wicestarosta pucki ( pismem nr WZK.8010.1.2020 z dnia 
13.02.2020 r. )przydzielił następującą ilość   łóżek szpitalnych  w rozwijanych na terenie powiatu 
Zastępczych Miejscach Szpitalnych  (ZMSz)  :  
1.ZMSz w m. PUCK  - Ośrodek Merkury Beach&Molo  ul. Lipowa 3  -  50  łóżek  
2.ZMSz w m. Władyslawowo  -  Zespół Szkół Nr 1   ul. Morska 1       -  20  łóżek 
                                                                                       Łącznie w ZMSz      -  70 łóżek szpitalnych 
3. Potrzeby kadrowe  
 

Potrzeby kadrowe zabezpieczające poszerzoną bazę łóżkową oraz ZMSz planuje się wg norm                                 
i wskaźników wskazanych w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z 27.06.2012 r. w 
sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na 
potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach. Rozporządzenie dotyczy  
określenia norm i wskaźników zatrudnienia w podmiotach leczniczych, wykorzystania jednostek 
organizacyjnych publicznej służby krwi, sposobu zabezpieczenia sanitarno-epidemiologicznego,  
postępowania w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego,  realizacji świadczeń na rzecz 
jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw 
wewnętrznych, MON i Szefa ABW, prowadzenia ewidencji i sprawozdawczości medycznej w 
warunkach masowych strat sanitarnych, sposobów zabezpieczenia potrzeb kadrowych, szkolenia 
w zakresie realizacji zadań wynikających z planów, sposobu realizacji świadczeń na rzecz jednostek 
organizacyjnych publicznej i niepublicznej służby zdrowia realizujących zadania obronne, 
współdziałania organów administracji publicznej, podmiotów leczniczych i innych jednostek 
organizacyjnych w planowaniu i realizacji zadań na potrzeby obronne państwa.  
 
 
 

 

15.  ORGANIZACJA RATOWNICTWA, OPIEKI MEDYCZNEJ, POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ 
POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ 

 

 

ORGANIZACJA POMOCY SPOŁECZNEJ PODCZAS ZDARZEŃ KRYZYSOWYCH  
 

Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej zadania z zakresu 
pomocy społecznej, polegające na udzieleniu bezpośredniego wsparcia osobom w sytuacjach 
kryzysowych, należą do jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego. 

Jednostki samorządu terytorialnego są samodzielne i samorządne w wykonywanych zadaniach,                          
a działania jakie realizują muszą wynikać z aktów prawnych rangi ustawowej lub z porozumień 
(dobrowolnie przyjętych do realizacji zadań) zawartych z Wojewodą. Pomoc społeczna 
przyznawana jest na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w gminach 
przez ośrodki pomocy społecznej, a w powiatach przez starostę lub powiatowe centra pomocy 
rodzinie.  
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Ośrodki pomocy społecznej są samorządowymi jednostkami organizacyjnymi podległymi 
bezpośrednio jednostce samorządu terytorialnego. Wojewoda sprawuje nad nimi nadzór w 
zakresie określonym w ustawie, w przypadku zadań zleconych wojewoda sprawuje nadzór pod 
względem legalności, rzetelności, celowości   i gospodarności.  
 

Świadczenia z pomocy społecznej przyznawane są w drodze decyzji administracyjnej oraz 
dodatkowo ich wydanie poprzedza rodzinny wywiad środowiskowy.  
Świadczenia z pomocy społecznej możliwe do uruchamiania w przypadku wystąpienia sytuacji 
kryzysowych. 
 

Na świadczenia z pomocy społecznej, które mogą być uruchamiane w ramach niesienia pomocy 
poszkodowanym w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, składają się:  
1. świadczenia pieniężne w formie zasiłków celowych;  

2. udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego 
pozbawionym;  

3. udzielanie natychmiastowej specjalistycznej pomocy psychologicznej, a w zależności od potrzeb 
– poradnictwa socjalnego lub prawnego  
 
Świadczenia pieniężne, jakie mogą być uruchamiane dotyczą sytuacji kryzysowych o różnych 
skutkach prawnych, a mianowicie przypadków wystąpienia:  
1. klęski ekologicznej lub zdarzenia skutkującego ogłoszeniem klęski żywiołowej;  

2. zdarzenia losowego w wyniku, którego osoby poniosły straty.  
 
W przypadku sytuacji kryzysowych skutkujących ogłoszeniem klęski żywiołowej lub wystąpienia 
klęski ekologicznej uruchamiany może być zasiłek celowy przyznawany i wypłacany przez gminy 
(ośrodki pomocy społecznej) na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną 
(ustawa o pomocy społecznej). Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej gminie, 
finansowane z budżetu państwa (z budżetu państwa finansowane są koszty świadczeń oraz 
obsługa realizacji tego zadania). Zasiłek celowy na pokrycie wydatków związanych z klęską 
żywiołową lub ekologiczną może być przyznany osobie albo rodzinie, która poniosła straty w 
wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej – jest to świadczenie uznaniowe.  
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Rezerwą celową na usuwanie skutków klęsk żywiołowych dysponuje Minister właściwy do spraw 
administracji publicznej. Wojewoda pomorski, na podstawie wniosków z gmin, może wystąpić do 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o przyznanie określonych środków z przeznaczeniem 
na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym sfinansowanie wypłat zasiłków celowych dla 
poszkodowanych. (Wytyczne Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zasad i 
trybu udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych z budżetu państwa na 
dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem i odbudową obiektów budowlanych 
zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, w tym na 
przeciwdziałanie skutkom takich zdarzeń w przyszłości.).  
Odrębnym świadczeniem pieniężnym, jakie może być uruchamiane w przypadku wystąpienia 
zdarzenia losowego, w wyniku, którego osoby poniosły straty jest zasiłek celowy na pokrycie 
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wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego. Jest to zadanie własne gminy, finansowane z 
budżetu własnego gminy. Zasiłek celowy może być przyznany osobie albo rodzinie, która poniosła 
straty wyniku zdarzenia losowego – jest to świadczenie uznaniowe.  
Oprócz świadczeń pieniężnych osobom poszkodowanych wskutek sytuacji kryzysowej udzielane 
mogą być świadczenia o charakterze rzeczowym w postaci schronienia, zapewnienie posiłku oraz 
niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym. Świadczenia te udzielane są w ramach zadań 
własnych gminy i finansowane są z budżetu własnego.  
 

W ramach świadczeń rzeczowych, osoba lub rodzina ma prawo do: schronienia, posiłku                                             
i niezbędnego ubrania, jeżeli jest tego pozbawiona:  
1. udzielenie schronienia – następuje przez przyznanie tymczasowego miejsca w noclegowni albo 

schronisku dla osób bezdomnych. W sytuacji kryzysowej występującej na skalę masową 
przyznanie schronienia może nastąpić z pominięciem standardów określonych w normach oraz w 
innej formie;  

2. przyznanie niezbędnego ubrania – następuje przez dostarczenie osobie potrzebującej 
odpowiedniego rozmiaru bielizny, odzieży i obuwia odpowiednich do pory roku. Pomoc ta 
przyznawana w sytuacji kryzysowej występującej na skalę masową, a także w przypadku 
wystąpienia klęski żywiołowej albo zdarzenia losowego nie wymaga przeprowadzenia 
rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz wydania decyzji administracyjnej, a wydatki 
poniesione na udzieloną pomoc nie podlegają zwrotowi;  

 

3. pomoc doraźna albo okresowa w postaci jednego gorącego posiłku dziennie – przysługuje 
osobie, która własnym staraniem nie może go sobie zapewnić. Pomoc ta przyznawana w 
sytuacji kryzysowej występującej na skalę masową, a także w przypadku wystąpienia klęski 
żywiołowej albo zdarzenia losowego nie wymaga przeprowadzenia rodzinnego wywiadu 
środowiskowego oraz wydania decyzji administracyjnej, a wydatki poniesione na udzieloną 
pomoc nie podlegają zwrotowi.  

 
Świadczenia pieniężne i rzeczowe nie wyczerpują spectrum pomocy udzielanej przez struktury 
administracji publicznej osobom poszkodowanym w sytuacjach kryzysowych.  
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W sytuacji nagłej, w ramach interwencji kryzysowej, świadczona jest w ośrodkach interwencji 
kryzysowej pomoc w postaci udzielania natychmiastowej specjalistycznej pomocy psychologicznej, 
a w zależności od potrzeb – poradnictwa socjalnego lub prawnego.  
Jednocześnie, w ustawy o pomocy społecznej, jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymać 
dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z zakresu pomocy 
społecznej, przy czym wysokość dotacji nie może przekroczyć 80% kosztów realizacji zadania. Jeżeli 
środki przeznaczone na dotację, pochodzą z programów rządowych, programów resortowych lub                                       
z pożyczek i kredytów, będących środkami publicznymi w rozumieniu ustawy o finansach 
publicznych, wysokość dotacji może przekroczyć 80% kosztów realizacji zadania.  
Środki na realizację zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia 
losowego mogą zostać uruchomione z rezerwy ogólnej budżetu państwa będącej w dyspozycji 
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Rady Ministrów. O środki te ubiega się wojewoda, postępując w sposób określony w Module 
zadaniowym. Nr 12 W dalszej kolejności wojewoda kieruje środki do właściwych gmin.  
 
MECHANIZMY UDZIELANIA POMOCY ZAWARTE W INNYCH PRZEPISACH  
 

Oprócz świadczeń dla poszkodowanych osób fizycznych wynikających z ustawy o pomocy 
społecznej, również poszkodowani wskutek powodzi pracownicy, pracodawcy i przedsiębiorcy 
objęci są systemem pomocy.  
 

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego może udzielić pomocy poszkodowanym 
pracownikom i przedsiębiorcom za pośrednictwem:  
 

1. Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – pomoc może dotyczyć:  

⎯ pracownika:  
• wypłaty wynagrodzenia pracownikom, którzy nie dojechali do pracy, lub za okres, w którym 

zakład nie funkcjonował w skutek powodzi;  

•  suwania skutków powodzi (ratowania zakładu pracy);  

2. Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – pomoc może dotyczyć:  

     ⎯ pracodawców dotkniętych powodzią i zatrudniających osoby niepełnosprawne (dotyczy 
również zakładów pracy chronionej);  

     ⎯   osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą lub rolniczą12;  

  3. Funduszu Pracy – starostowie mogą zatrudniać do prac interwencyjnych bezrobotnych 
zamieszkałych na terenach gmin lub miejscowości dotkniętych powodzią oraz do robót 
publicznych osoby, które utraciły warsztat pracy, a nie mogą ubiegać się o status osoby 
bezrobotne.  
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 ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ  
 

Kryzys jest momentem zwrotnym, stanem, który cechuje się dużym napięciem emocjonalnym, 
uczuciem przerażenia, obawą przed utratą kontroli i poczuciem bezradności oraz przed różnymi 
formami dezorganizacji zachowania, stanami lękowymi i objawami depresji. Osoba przeżywająca 
taki stan, ze względu na ograniczenie bądź wyczerpanie własnych możliwości rozwiązania 
problemu, wymaga pomocy z zewnątrz.  
 

Ofiary sytuacji kryzysowych, a więc:  
1. bezpośredni uczestnicy klęsk żywiołowych, katastrof itp.;  

2. ich rodziny;  
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3. personel zaangażowany w działania ratownicze, 
 

powinny mieć zapewnioną pomoc psychologiczną, realizowaną bezpośrednio po zdarzeniu                               
w formie:  
1. interwencji kryzysowej oraz – o ile występuje taka potrzeba – kontynuowaną w ramach:  

⎯ psychoterapii;  

⎯ rehabilitacji psychologicznej.  
 
Interwencja kryzysowa ma charakter pomocy psychologicznej, medycznej, socjalnej lub prawnej               
i służy wsparciu emocjonalnemu osoby w kryzysie.  
Głównym celem interwencji kryzysowej jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności 
samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan 
chronicznej niewydolności psychospołecznej, a także obniżenie lub wyeliminowanie kosztów 
społecznych (i finansowych), które mogą wynikać z zaburzonych reakcji i zachowania ofiar w 
sytuacjach kryzysowych i stanowić poważne utrudnienie w funkcjonowaniu systemów społecznych                                         
i ratowniczych.  
 

Główne zadania pomocy psychologicznej ofiarom sytuacji kryzysowych:  
 

1. przywrócenie ofiarom sytuacji kryzysowych równowagi psychicznej i umiejętności 
samodzielnego radzenia sobie;  

2. zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej;  

3. obniżenie lub wyeliminowanie kosztów społecznych i finansowych, wynikających z zaburzonych 
reakcji i zachowania ofiar i stanowiących poważne utrudnienie w funkcjonowaniu systemów 
społecznych;  

4. podtrzymanie i zachowanie zdolności personelu do wykonywania zadań ratowniczych                                           
i wspomagających  
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Organizacja systemu pomocy psychologicznej;  
 
  

1. Pomoc psychologiczna ofiarom sytuacji kryzysowych ma na celu umożliwienie osobom i 
rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych . Pomocy tej udziela się w szczególności 
osobom i rodzinom dotkniętym zdarzeniem losowym albo sytuacją kryzysową spowodowaną 
klęską żywiołową lub ekologiczną;  

 

2. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, formą pomocy społecznej jest interwencja kryzysowa, 
stanowiąca zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin 
będących w stanie kryzysu. W ramach tej interwencji udziela się natychmiastowej 
specjalistycznej pomocy psychologicznej;  
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3. Jednostką organizacyjną właściwą do udzielania wsparcia psychologicznego ofiarom sytuacji 
kryzysowych w formie interwencji kryzysowej jest działający Punkt Pomocy Rodzinie – PPR, 
ściśle współpracujący z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kosakowie 

4. W sytuacji kryzysowej do pomocy lokalnemu PPR mogą być angażowani:  

⎯ specjaliści z placówek opiekuńczo-wychowawczych;  

⎯ psychologowie samodzielnie praktykujący;  
 

⎯ kwalifikowany personel z placówek oświatowych (psychologowie) ;  

⎯ kwalifikowany personel organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, kościołów, organizacji 
pożytku publicznego i wolontariatu – na podstawie wcześniejszych umów i porozumień;  

⎯ kwalifikowany personel z jednostek nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw 
szkolnictwa wyższego i nauki.  
Wsparcie ekspertów z jednostek nadzorowanych przez MNiSW może być realizowane na 
podstawie i na zasadach określonych we wcześniej zawartych porozumieniach pomiędzy 
organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego a rektorem uczelni. Regulacjami 
prawnymi zawartymi w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 
, pomocnymi przy zawieraniu porozumień pomiędzy uczelnią a organami samorządu 
terytorialnego jest zapis, który mówi, że do podstawowych zadań uczelni należy działanie na 
rzecz społeczności lokalnych i regionalnych  

 

5. W przypadku narastających potrzeb dodatkowe wsparcie może zapewnić:  

⎯  personel ośrodków interwencji kryzysowej z terenu powiatu, lub innych powiatów z terenu 
województwa, kierowany do działań zgodnie z wcześniejszymi uzgodnieniami w ramach 
województwa, na wniosek wójta gminy do  starosty lub bezpośrednio do wojewody. Zgodnie                                      
z ustawą o zarządzaniu kryzysowym, wojewoda kieruje reagowaniem i usuwaniem skutków 
zagrożeń na terenie województwa, natomiast na podstawie ustawy z dnia o wojewodzie                                          
i administracji rządowej w województwie, w sytuacjach nadzwyczajnych, rozumianych jako 
sytuacje  kryzysowe  w  myśl  ustawy  o  zarządzaniu  kryzysowym  ( w  zakresie  zapobiegania 

     zagrożenia życia, zdrowia ,mienia oraz zagrożeniom środowiska , bezpieczeństwa państwa 
zapobieganiu klęskom żywiołowym. 
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6. Działania wobec ofiar sytuacji kryzysowych nie kończą się z chwilą interwencji kryzysowej, lecz                            
    z zasady są kontynuowane w ramach długofalowej pomocy psychologicznej (rehabilitacji    
    psychologicznej). Pomoc ta jest sprawowana przez personel systemu opieki zdrowotnej oraz  
     uzupełniana przez kwalifikowanych pracowników punktu pomocy rodzinie.  
 

7. Etatowi psychologowie formacji podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych 
zapewniają wsparcie psychologiczne zaangażowanym w sytuację kryzysową ratownikom, 
strażakom, policjantom i innym funkcjonariuszom. Pomoc właściwym jednostkom 
organizacyjnym systemu pomocy społecznej jest możliwa głównie w formie eksperckiej i jako 
uzupełnienie zasadniczych działań realizowanych przez PPR i następuje w przypadku braku 
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zapotrzebowania na wsparcie w ramach własnej formacji, na podstawie polecenia komendanta 
wojewódzkiego.  

 

  8.W przypadku zaistnienia szczególnych okoliczności wysoko specjalistyczne wsparcie   
     psychologiczne, w szczególności dla zaangażowanego personelu ratowniczego, może zostać  
     udzielone przez wojskowe zespoły eksperckie funkcjonujące w 10. Wojskowym Szpitalu  
     Klinicznym w Bydgoszczy. Ograniczeniem zaangażowania tych zespołów jest skierowanie ich  w  
     tym samym czasie do zapewnienia wsparcia psychologicznego żołnierzom Sił Zbrojnych RP,  
     zwłaszcza wykonującym zadania poza terytorium RP.  

 
 

 9.Wojskowy Szpital Kliniczny w Bydgoszczy dysponuje wielojęzycznymi zespołami eksperckimi.   
     Personel może być skierowany w trybie alarmowym w dowolny rejon z zadaniem wsparcia  
     psychologicznego w przypadku wystąpienia zdarzeń wywołujących objawy ostrej reakcji na    
     stres. 
  

10.Wykonując postanowienia obowiązujących przepisów:  
 

⎯  wójt  zapewnia współdziałanie wszystkich podmiotów, które  funkcjonują na terenie gminy i 
jednocześnie  wspierają działania wójta w wykonywaniu  i koordynowaniu zadań w zakresie 
zarządzania kryzysowego;  

⎯ wójt Gminy Kosakowo podporządkowany jest wojewodzie, który nadzoruje realizację zadań 
samorządu gminnego, powiatowego i województwa pod względem jakości działalności 
jednostek organizacyjnych pomocy społecznej; ocenia stan i efektywność pomocy 
społecznej oraz finansowo wspiera programy w określonym przez wojewodę obszarze 
pomocy społecznej, realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego lub podmioty 
uprawnione (ustawa o pomocy społecznej);  

⎯  marszałek województwa przy pomocy regionalnego ośrodka polityki społecznej organizuje 
kształcenie oraz szkolenie zawodowe personelu pomocy rodzinie wyznaczonego do 
realizacji zadań wsparcia psychologicznego (ustawa o pomocy społecznej);  

 ⎯ minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego w opracowywanych koncepcjach                              
i kierunkach rozwoju w obszarze pomocy społecznej uwzględnia problematykę wsparcia 
psychologicznego dla ofiar sytuacji kryzysowych oraz finansowo wspiera programy                                      
pomocy społecznej, realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego . 
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16.     ZASADY I TRYB OCENIANIA I DOKUMENTOWANIA SZKÓD 
 

  

 

SPOSÓB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU POWSTANIA NA TERENIE GMINY KOSAKOWO SZKÓD SPOWODOWANYCH GRADOBICIEM, 
NADMIERNYMI OPADAMI  TMOSFERYCZNYMI, POWODZIĄ, HURAGANAMI, POŻARAMI SPOWODOWANYMI WYŁADOWANIAMI 

ATMOSFERYCZNYMI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DZIAŁANIE WÓJTA 
• niezwłoczne powiadomienie wojewody            

o zdarzeniu  

• powołanie komisji do szacowania strat  

• wystąpienie do wojewody o dokonanie 
weryfikacji strat oszacowanych przez 
komisję  

DZIAŁANIE KOMISJI SZACOWANIA STRAT 
• sporządzenie protokołu zawierającego wyliczenie szkód                   

w mieniu komunalnym (drogi, urządzenia i sieci wod.kan., 
obiekty sportowe, szkoła itp.)  

• sporządzenie „Planu usuwania skutków klęsk żywiołowych” 
zawierającego harmonogram likwidacji szkód wraz                                     
z wykazem zadań podlegających odbudowie lub remontowi  

  

DZIAŁANIE MINISTRA WŁAŚCIWEGO DO 
SPRAW MINISTRACJI PUBLICZNEJ 

• dokonuje  podziału  rezerw   celowych 
budżetu      państwa      na     usuwanie 
skutków klęsk żywiołowych  

• wydaje promesy informujące o 
przyznanej kwocie dofinansowania dla 
poszczególnych samorządów 

  
 

DZIAŁANIE WOJEWODY 
•   weryfikacja    przez    komisję    wojewódzką    rozmiaru    zniszczeń 

podanych przez jednostki samorządu terytorialnego  
• przekazanie do ministra właściwego do spraw administracji 

publicznej wykazu jednostek samorządu terytorialnego 
dotkniętych klęską żywiołową  

•  w wykazie powinny zostać umieszczone te jednostki w których 
straty wywołane klęską żywiołową są nie mniejsze niż 5% 
wykonanych dochodów jednostki na rok bezpośrednio 
poprzedzający rok wystąpienia klęski żywiołowej 
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16.     ZASADY I TRYB OCENIANIA I DOKUMENTOWANIA SZKÓD 
 

  

 

SZCZEGÓLNE ROZWIĄZANIA ZWIĄZANE Z USUWANIEM SKUTKÓW POWODZI 
 

 

 
 
 
 
 
 



Plan Zarządzania Kryzysowego Gminy Kosakowo  2021 
171 
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17.    PROCEDURY URUCHOMIENIA REZERW STRATEGICZNYCH 
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18.  WYKAZ ZAWARTYCH UZGODNIEŃ ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZAWARTYCH                            
W PLANIE ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 

 

 

1. Arkusz uzgodnień  z Dyrektorem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dębogórzu  z dnia       
31 maja 2021 r.  w sprawie zapewnienia bazy socjalnej dla osób poszkodowanych i 
uczestniczących w akcji ratowniczej. 

2. Arkusz uzgodnień  z Dyrektorem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mostach z  dnia 24 
maja 2021 r.  w sprawie zapewnienia bazy socjalnej dla osób poszkodowanych i 
uczestniczących w akcji ratowniczej. 

3. Arkusz uzgodnień  z Dyrektorem  Szkoły Podstawowej w Kosakowie  z dnia 11 maja 2021 r.  
w sprawie zapewnienia bazy socjalnej dla osób poszkodowanych i uczestniczących w akcji 
ratowniczej. 

4. Arkusz uzgodnień  z Dyrektorem  Szkoły Podstawowej w Pogórzu  z dnia 4 maja 2021 r.  w 
sprawie zapewnienia bazy socjalnej dla osób poszkodowanych i uczestniczących w akcji 
ratowniczej. 

5. Arkusz uzgodnień  z Dyrektorem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie z 
dnia   5 maja 2021 r. w sprawie wspierania organów gminy w zapewnieniu pomocy osobom 
poszkodowanym i wymagającym szczególnej opieki w sytuacjach kryzysowych, w tym 
zapewnienie wsparcia psychologicznego. 

6. Arkusz uzgodnień  z Dyrektorem Zarządu PUK PEKO  Sp. z o.o.  w Kosakowie z dnia                  
9 maja 2021 r. w sprawie niesienia pomocy organom gminy w zakresie zapewnienia 
bezpieczeństwa mieszkańcom gminy przed sytuacjami kryzysowymi i w usuwaniu ich 
skutków. 

7. Arkusz uzgodnień  z Naczelnikiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Kosakowie z dnia 6 maja 
2021 r.  w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz niesienia pomocy osobom w różnych 
sytuacjach kryzysowych. 

8. Arkusz uzgodnień  z Kierownikiem Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kosakowie  
z  dnia 5 maja 2021 roku w sprawie udzielania pierwszej pomocy medycznej osobom 
poszkodowanym w czasie katastrof i klęsk żywiołowych. 

 

Arkusze uzgodnień Planu Zarzadzania Kryzysowego Gminy Kosakowo stanowią załącznik nr 
1 do planu                   

 

 

 

 

 

 

 

        



Plan Zarządzania Kryzysowego Gminy Kosakowo  2021 
176 

 

19.  SKRÓTY ZAWARTE W PLANIE ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 
 

  
 

AMW Rewita ̶ Agencja Mienia Wojskowego Rewita  Sp. z o.o. 
CZK ̶ Centrum Zarządzania Kryzysowego 
DWA ̶ Drużyna Wykrywania i Alarmowania 
FOC ̶ Formacja Obrony Cywilnej 
FZO ̶ Formacja do zadań Ogólnych 
GCZK ̶ Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego 
GZZK ̶ Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego 
IK ̶ Infrastruktura Krytyczna 
IMGW ̶ Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej 
KSR-G ̶ Krajowy System Ratowniczo - Gaśniczy 
KP PSP ̶ Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 
KPP ̶ Komenda Powiatowa Policji 
KPW ̶ Komenda Portu Wojennego 
KW Policji ̶ Komenda Wojewódzka Policji 
KW PSP ̶ Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej 
MOPS ̶ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
MOSG ̶ Morski Oddział Straży Granicznej 
MON ̶ Ministerstwo Obrony Narodowej 
MSWiA ̶ Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 
MW RP ̶ Marynarka Wojenna Rzeczypospolitej Polskiej 
NFZ ̶ Narodowy Fundusz Zdrowia 
NZOZ ̶ Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
OSP ̶ Ochotnicza Straż Pożarna 
PCZK ̶ Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego 
PLW ̶ Powiatowy Lekarz Weterynarii 
PPIS  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 
PSP ̶ Państwowa Straż Pożarna 
PPSP ̶ Państwowa Powiatowa Straż Pożarna 
PZK  Plan Zarządzania Kryzysowego 
PINB ̶ Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 
PZZK ̶ Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego 
PRM ̶ Państwowe Ratownictwo Medyczne 
RM ̶ Rada Ministrów 
RP ̶ Rzeczpospolita Polska 
SAR ̶ Search and Rescue (Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa) 
SG ̶ Straż Gminna 
SP ZOZ  ̶ Samodzielny Publiczny Zakład opieki Zdrowotnej 
SWA ̶ System Wykrywania i Alarmowania 
TSR ̶ Terenowa Służba Ratownicza 
UG Kosakowo ̶ Urząd Gminy Kosakowo 

 

 

 

 

 



Plan Zarządzania Kryzysowego Gminy Kosakowo  2021 
177 

 

19.  SKRÓTY ZAWARTE W PLANIE ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 
 

  

WBiZK PUW ̶ 
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Pomorskiego Urzędu 
Wojewódzkiego 

WCZK ̶ Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego 
WIOŚ ̶ Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 
WPZK ̶ Wojewódzki Plan Zarządzania Kryzysowego 
ZK ̶ Zarządzanie Kryzysowe 
ZOZ ̶ Zakład Opieki Zdrowotnej 
ZRM ̶ Zespół Ratownictwa Medycznego 
ZS-P ̶ Zespół Szkolno-Przedszkolny 

 
 

 
 

20.  PROCEDURY AKTUALIZACJI PLANU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 
 

 

Plan zarządzania kryzysowego jest aktualizowany nie rzadziej niż raz na dwa lata.  
 

1. Aktualizacja planu może następować również:  
 

1.1. po zdarzeniu powodującym uruchomienie procedur reagowania kryzysowego i Modułów 
Zadaniowych, Członkowie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego mogą wnioskować                        
o dokonanie zmian w modułach zadaniowych lub innej części planu;  

1.2. w przypadku zmian aktów prawnych lub zaistnienia nowego zagrożenia;  
1.3. w przypadku zmian w Powiatowym Planie Zarządzania Kryzysowego lub wojewódzkim planie 

zarządzania kryzysowego zmieniające zapisy w planie wojewódzkim odnoszące się do PPZK.  
 

2.  Aktualizacja obejmuje w szczególności:  
 

2.1. korektę/wprowadzenie nowych procedur reagowania;  
2.2. zmiany teleadresowe w organizacji łączności;  
2.3. dane dotyczące wskazanych sił i środków;  
2.4. poprawki redakcyjne;  
2.5. w następstwie nowych wniosków wynikających z ćwiczeń treningów odnoszących się do 

problematyki zawartej w planie.  
 

3.  Za aktualizację niniejszego planu odpowiadają:  
 

3.1. w zakresie nadzoru: wójt gminy; 

3.2. bezpośrednio: inspektor ds. Obrony Cywilnej . 
  
Proces aktualizacji planu (zmiany treści) realizowany jest przez inspektora ds. obrony cywilnej 
gminy, przy współudziale zainteresowanych podmiotów wyszczególnionych w siatce 
bezpieczeństwa niniejszego planu. Aktualizacja odbywa się według następującej procedury 
aktualizacyjnej. 
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20.  PROCEDURY AKTUALIZACJI PLANU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 
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20. PROCEDURY AKTUALIZACJI PLANU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 
 

 

W przypadku, gdy na potrzeby planowanego przedsięwzięcia jest opracowywana odrębna siatka bezpieczeństwa, z której wynika ryzyko 
wystąpienia sytuacji kryzysowej i potrzeba przygotowania dodatkowych szczegółowych procedur postępowania nieuwzględnionych                                             
w Planie Zarządzania Kryzysowego Gminy Kosakowo, inspektor ds. obrony cywilnej , w uzgodnieniu z podmiotami wyszczególnionymi                           
w siatce bezpieczeństwa tego planu dla zidentyfikowanych zagrożeń, opracowuje aneks do PZK  dotyczący tego przedsięwzięcia. Wójt gminy 
zatwierdza aneks i przyjęte rozwiązania przekazuje, za pośrednictwem inspektora ds. OC  wykonawcom do realizacji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plan Zarządzania Kryzysowego Gminy Kosakowo  2021 
180 

 

20. PROCEDURY AKTUALIZACJI PLANU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 
 

 

 Tabela aktualizacyjna  

Lp. Data zmiany 
aktualizacyjnej Zakres zmiany aktualizacyjnej 

Osoba zarządzająca zmianę aktualizacyjną Osoba dokonująca zmiany aktualizacyjnej 
Stanowisko 
służbowe Imię i nazwisko Podpis Stanowisko 

służbowe Imię i nazwisko Podpis 
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 Tabela aktualizacyjna  

Lp. Data zmiany 
aktualizacyjnej Zakres zmiany aktualizacyjnej 

Osoba zarządzająca zmianę aktualizacyjną Osoba dokonująca zmiany aktualizacyjnej 
Stanowisko 
służbowe Imię i nazwisko Podpis Stanowisko 

służbowe Imię i nazwisko Podpis 
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 Tabela aktualizacyjna  

Lp. Data zmiany 
aktualizacyjnej Zakres zmiany aktualizacyjnej 

Osoba zarządzająca zmianę aktualizacyjną Osoba dokonująca zmiany aktualizacyjnej 
Stanowisko 
służbowe Imię i nazwisko Podpis Stanowisko 

służbowe Imię i nazwisko Podpis 
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 Tabela aktualizacyjna  

Lp. Data zmiany 
aktualizacyjnej Zakres zmiany aktualizacyjnej 

Osoba zarządzająca zmianę aktualizacyjną Osoba dokonująca zmiany aktualizacyjnej 
Stanowisko 
służbowe Imię i nazwisko Podpis Stanowisko 

służbowe Imię i nazwisko Podpis 
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OPRACOWAŁ : 
Inspektor ZK i OC - B. Kacprowicz 
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