
 
ZARZĄDZENIE NR 26/2004 

STAROSTY SZYDŁOWIECKIEGO 
Z DNIA 6 września 2004 r. 

 
 
 

w sprawie organizacyjnego przygotowania działań reagowania kryzysowego 
oraz zasad planowania i wdrażania Powiatowego Planu Zespołu Reagowania 

Kryzysowego. 
 
 
 Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 16 i 20 oraz art. 35 ust. 2, 3 i 4 z dnia 5 czerwca 
1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.) art. 21b pkt. 
3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 81, poz. 
351 z późn. zm.), art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym 
obowiązku obrony R.P. (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 205 z późn. zm.), § 9 ust. 1 pkt. 
2, ust. 2 pkt. 1, 2 i 3 oraz ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 
2002 r. w sprawie sposobu tworzenia gminnego zespołu reagowania, powiatowego  
i wojewódzkiego zespołu reagowania kryzysowego oraz Rządowego Zespołu 
Koordynacji Kryzysowej i ich funkcjonowania (Dz. U. Nr 215, poz. 1818 z późn. zm.), 
wytycznych z dnia 17 maja 1999 r. Wojewody Mazowieckiego – Szefa Obrony 
Cywilnej Województwa w sprawie zasad opracowania powiatowego planu 
reagowania kryzysowego oraz zarządzenia nr 14 z dnia 23 czerwca 2003 r.  
w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego, 

 
 

zarządza się, co następuje: 
 

§1 
 
Ustalam przedsięwzięcia niezbędne do organizacyjnego przygotowania działań 
reagowania kryzysowego oraz zasad planowania i wdrażania Powiatowego Planu 
Reagowania Kryzysowego zwanego dalej „Planem Reagowania Kryzysowego” w 
celu zapewnienia właściwej koordynacji między gminnej, współpracy z sąsiednimi 
powiatami i szczeblem wojewódzkim w przypadku reagowania powiatu na zdarzenia 
kryzysowe o bardzo dużej skali. 

 
§2 

 
Przez użyte w zarządzeniu określenia rozumie się: 
 

1) stany nadzwyczajne – stany określone w Konstytucji RP i właściwych 
ustawach szczegółowych; 

 
2) zadanie kryzysowe – sytuację będącą następstwem zdarzenia rodzącego 

zagrożenie, na tyle istotne dla bezpieczeństwa ludzi, mienia i środowiska, że 
może ono prowadzić do zerwania więzów społecznych przy równoczesnym 
poważnym ograniczeniu funkcjonowania organów administracji publicznej; 



 
 
3) reagowanie kryzysowe – koordynację działań organów władzy administracji 

ogólnej sytuacji powstania zagrożenia prowadzącego bezpośrednio do 
kryzysu oraz w czasie jego trwania zmierzającą do minimalizacji strat 
materialnych i ludzkich oraz przywracania porządku publicznego; 

 
4) zarządzanie kryzysowe – działania analityczne, planistyczne i realizacyjne 

(wdrożeniowe) planów i programów, mających na celu przywrócenie stanu 
istniejącego przed wystąpieniem zagrożenia; 

5) organizatora działań reagowania kryzysowego – kierownika jednostki 
organizacyjnej odpowiedzialnego za reagowanie w przypadku wystąpienia 
konkretnego zagrożenia; 

 
6) instytucja wiodąca – organizatora działań reagowania kryzysowego; 

 
 
7) instytucje pomocnicze – współuczestników działań reagowania kryzysowego 

odpowiedzialnych za wsparcie w działaniach instytucji wiodących; 
 
8) plan operacyjny – podstawowy dokument organizatora działań ratowniczych 

( reagowania kryzysowego) określający jego obowiązki, organizację działań, 
zasoby sił i środków oraz zasady podległości, współdziałania i koordynacji 
wykonywanych zadań w warunkach kryzysu; 

 
 
9) plan działania – podstawowy dokument instytucji pomocniczej określający 

strukturę organizacyjną, procedury działania, zadania wykonywane zgodnie z 
potrzebami instytucji wiodącej oraz zadania dla personelu na wypadek sytuacji 
kryzysowej; 

 
10) Powiatowy Zespół Reagowania Kryzysowego – ciało kolegialno - doradcze 

pracujące przy Starostwie Powiatowym w Szydłowcu pełniące funkcję 
koordynatora działań reagowania kryzysowego; 

 
 
11) Siatka bezpieczeństwa – tabelę kompetencyjną ustalającą zakres 

współdziałania powiatowych organów administracji zespolonej i niezespolonej, 
instytucji, służb i innych jednostek organizacyjnych (pozarządowych) w 
zależności od zagrożenia. 

 
 

12) Tabela Koordynacji – tabela ustalająca zakres odpowiedzialności jednostek 
organizacyjnych powiatu za realizację poszczególnych działań w przypadku 
wystąpienia zagrożenia. 

 
 
 
 

 



§ 3 
 
Powierzam Powiatowemu Zespołowi Reagowania Kryzysowego zwanego dalej  
„ Zespołem ” opracowanie Powiatowego Planu Reagowania Kryzysowego zwanego 
dalej „ PZRK ” 
 

§ 4 
 

1. Reagowanie powiatu na zdarzenia, o których mowa w § 1 wykonywane będzie 
przy udziale: 
1) Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego, który ocenia sytuację  

i wypracowuje propozycje: 
a) poleceń Starosty; 
b) rozporządzeń porządkowych; 
c) porządkowych działań administracji zespolonej, organów administracji 

nie zespolonej i samorządu terytorialnego oraz organizacji 
pozarządowej; 

 
2) Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Starostwa powiatowego, w skład którego 

wchodzi Centrum Zarządzania Kryzysowego Starosty zapewniające; 
a) stały dopływ informacji oraz możliwości pozyskiwania danych; 
b) bieżące informowanie Starosty o stanie bezpieczeństwa powiatu; 
c) przekazywanie dyspozycji Starosty i zaleceń Wojewody oraz 

potrzebnych do ich wykonania informacji. 
3) instytucji wiodących i pomocniczych zapewniających przedsięwzięcia 

bezpośredniego i efektywnego reagowania kryzysowego zgodnych  
z kompetencjami działań. 
 

§ 5 
 
Na koordynatora prac związanych z opracowaniem PZRK powołuję Naczelnika 
Wydziału Organizacji i Nadzoru Starostwa Powiatowego. 
 

§ 6 
 
Członków Zespołu, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, Starostwa 
Powiatowego w Szydłowcu, inspekcji, służb, straży oraz instytucji i zakładów pracy 
mających siedzibę na terenie powiatu zobowiązuję do: 
1) osobistego udziału w planowaniu operacyjnym, 
2) udostępnienia Zespołowi niezbędnych danych do opracowania PZRK, 
3) delegowania swoich przedstawicieli do prowadzenia prac planistycznych 

związanych z opracowaniem PZRK. 
 

§ 7 
 
1. Instytucje (organizacje) i osoby, którym w planie głównym powierzone zostały 

zadania, opracowują wg kompetencji wewnętrzne plany operacyjne, plany 
działania, które powinny zawierać min. wykaz osób podlegających 
powiadomieniu, zestawienie sił i środków, procedury postępowania, zadania, 
harmonogramy realizacji zadań w fazie zapobiegania, przygotowania, reagowania 



i odbudowy, sposób powiadamiania i obiegu informacji, bazy danych, źródła 
pozyskiwania brakującego sprzętu, zasady otrzymania wsparcia (pomocy), 
zawarte porozumienia, schemat łączności system logistycznego zabezpieczenia 
działań podczas zdarzenia, podstawy prawne działań oraz ocenę zagrożenia. 

2. Wyciągi planów, o których mowa w ust. 1, należy włączyć do PZRK. 
3. Układ wyciągów planów operacyjnych instytucji wiodących określono  

w zaleceniach do opracowania planów operacyjnych, co stanowi załącznik Nr 1 
do zarządzenia. 

 
§ 8 

 
1. Powiatowy Plan Reagowania Kryzysowego wprowadza się do realizacji  

w przypadku powstania zagrożenia i zdarzeń kryzysowych o skutkach 
wykraczających poza granice jednej gminy lub takich, które wymagają 
zaangażowania sił przekraczających możliwości reagującej gminy oraz 
wprowadzenia przez Premiera lub Prezydenta RP stanów nadzwyczajnych, klęsk 
żywiołowych. 

2. W przypadku wprowadzenia przez Prezydenta stanu wojennego realizuje się 
przedsięwzięcia ochrony ludności, ochrony mienia i zapewnienia porządku 
publicznego, ujęte w Planie Obrony Cywilnej Powiatu. 

 
§ 9 

 
1. Decyzję o uruchomieniu działań reagowania kryzysowego na szczeblu powiatu 

będę podejmował osobiście zgodnie z stulonymi kompetencjami wynikającymi  
z siatki bezpieczeństwa stanowiącej załącznik Nr 2 oraz tabeli koordynacji – 
załącznik Nr 3 do zarządzenia. 

2. W przypadku wystąpienia zdarzeń, o których mowa w § 9 ust. 1 na organizatora 
działań odpowiedzialnego za reagowanie wyznaczam osobę zgodnie z siatką 
bezpieczeństwa. 

3. W celu zapewnienia właściwego wykonania zadań oraz doradztwa 
specjalistycznego związanego ze ściśle określonym rodzajem zagrożenia 
organizator działań, o którym mowa w ust. 2, może powołać zespoły problemowe 
i ekspertów na potrzeby Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego. 

 
§ 10 

 
1. Organizatorzy działań reagowania kryzysowego – szczebla powiatowego 

uwzględnią w swoich planach operacyjnych zadania instytucji pomocniczych 
wyznaczonych do wsparcia działań zgodnie z siatką bezpieczeństwa. 

2. Organizatorzy działań o których mowa w ust. 1 zobowiązani są do pełnej realizacji 
zadań ujętych w Powiatowym Planie Reagowania Kryzysowego oraz swoich 
planach operacyjnych. 

3. Kierownicy jednostek pomocniczych, o których mowa w ust. 1 – zobowiązani są 
do pełnej realizacji zadań specjalistycznych zgodnych z kompetencjami ujętych  
w planach operacyjnych organizatorów działań reagowania kryzysowego oraz 
swoich planach działania. 

 
 
 



§ 11 
 
W przypadku reagowania powiatu na zdarzenia kryzysowe o bardzo dużej skali 
należy zwracać się o pomoc do organów wyższego szczebla lub sąsiednich 
powiatów, jeśli zawarto porozumienia o wzajemnej pomocy. 
 

§ 12 
 
1. Powiatowy Plan Reagowania Kryzysowego podlega aktualizacji raz w roku do 

dnia 31 marca wg stanu na dzień 31 grudnia i każdorazowo przy większych 
zmianach, szczególnie związanych ze zmianą kompetencji jednostek 
ratowniczych, zawartych wiodącymi. 

2. Bazy danych będące częścią składową planu, o którym mowa w ust. 1 podlegają 
aktualizacji na koniec każdego kwartału. 

 
§ 13 

 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
 
 
 


