
o6lZARZADZENIE NR ./2008
Starosty Nowodworskiego

z dnia .~\-!.(,-~~~~. 2008 r.

w sprawie powolania i okreslenia skladu Powiatowego Zespolu Zarzadzania
Kryzysowego

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarzadzaniu
kryzysowym (Dz. U. Nr 89 poz. 590) zarzadza sie co nastepuje:

§ 1

1. Powoluje sie Powiatowy Zespól Zarzadzania Kryzysowego zwany dalej "Zespolem"
w sklad, którego wchodza:

1) Przewodniczacy Zespolu - Starosta Nowodworski,
2) Zastepca Przewodniczacego - kierownik Wydzialu Zarzadzania Kryzysowego i

Ochrony Ludnosci,
3) Czlonkowie Zespolu:

a) Komendant Powiatowy Panstwowej Strazy Pozarnej,
b) Komendant Powiatowy Policji,
c) Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny,
d) Powiatowy Lekarz Weterynarii,
e) Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego,
f) Kierownik Wydzialu Komunikacji, Transportu i Dróg Powiatowych,
g) Kierownik Wydzialu Organizacji, Promocji i Kadr,
h) Kierownik Wydzialu Spraw Spolecznych,
i) Kierownik Wydzialu Ochrony Srodowiska i Rolnictwa,
j) Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
k) Skarbnik Powiatu

4) W zaleznosci od potrzeb w pracach Zespolu moga uczestniczyc inne osoby
zaproszone przez Przewodniczacego.

§2

1. Miejscem pracy Zespolu sa pomieszczenia Starostwa Nowodworskiego.
2. Obsluge kancelaryjno - biurowa Zespolu zapewnia Wydzial Zarzadzania

Kryzysowego i Ochrony Ludnosci.
3. Zespól pracuje w dwóch trybach :

1) standardowym - podczas, którego w ramach okresowych planowanych spotkan
dokonywane jest opiniowanie powiatowego planu reagowania kryzysowego oraz
dokonywana jest ocena wystepujacych i potencjalnych zagrozen mogacych miec
wplyw na bezpieczenstwo publiczne i prognozowanie tych zagrozen,

2) kryzysowym - podczas, którego Zespól pracuje doraznie lub stale przygotowujac
propozycje dzialan i przedstawia Staroscie wnioski dotyczace wykonania, zmiany
lub zaniechania dzialan ujetych w powiatowym planie reagowania kryzysowego,
a takze przekazuje do publicznej wiadomosci informacje zwiazane z
zagrozeniami.

4. W ramach Zespolu tworzy sie grupy robocze:
1) o charakterze stalym :

• grupa planowania cywilnego;



• grupa monitorowania, prognoz i analiz
2) o charakterze czasowym:

• operacji i organizacji dzialan;
• zabezpieczenia logistycznego;
• opieki zdrowotnej i pomocy socjalno - bytowej.

§3

Zespól dziala w oparciu o Regulamin Powiatowego Zespolu Zarzadzania Kryzysowego
okreslajacy szczególowy zakres zadan zespolu, stanowiacy zalacznik do Zarzadzenia.

§4

Traci moc Zarzadzenie Nr 10/2003 Starosty Nowodworskiego z dnia 28.04.2003 r. w
sprawie powolania Powiatowego Zespolu Reagowania Kryzysowego.

§5

Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania

====a,k.R-O~~ /'---- -", ~~,. ~
gr Krzys tor KafJusta'

" ',h
r..;,,., "'I:" >,C, F'lltusku

..~{~

Fuk



'ZA M__..,Z/1
KRZYSZTOF t~APUS1 j:,

STAROSTA NOWODVVORSK~

Dnia ).4...~.((__2008 r.

7"'al~("zn;k do Zarzarbu pc;;,_'" q..."-"._,1'\ < • \....olL ••••••1 ,f..4

r.:, . '. //2008 Starosty !\WwOOitVorskiego
,_, ",,1. :_
Z Uni~ ... : ....

ULAMiN

l'C)VVEGO ZESPOtU
-A"-:Y?:I ,"\"P, !f,'IA KRYZYSOWEGOL. ,hLf-\ LI,{'..i- l, j \j!, '

HOZOZIAL I

POSTANO\lVIEN!A OGÓLNE

§ 1

1. Regulamin Powiatowego Zi7::·spolu Reagowania Kryzysowego zwanego dalej
"Zespolem" okresla zadania Zespolu i jego czlonków oraz zasady funkcjonowania i tryb
pracy.

2. Ilekroc w regulaminie jest mowa o:

1) Staroscie - nalezy przez to rozumiec Staroste Nowodworskiego.
2) Powiecie - nalezy przez to raz.umiec Powiat Nowodworski.
3) Wójcie - nalezy przez to roz.umiec wójta lub burmistrza gminy powiatu.
4) Czlonku Zespolu - nalezy przez to rozumiec dyrektorów (szefów), Kierowników

oraz pracowników jednostek administracji zespolonej i niezespolonej, VVydzialów
Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim, innych jednostek
organizacyjnych wymienionych w § 1 niniejszego zarzadzenia, a gdy oni
osobiscie nie moga pelnic obowiazków sluzbowych, ich zastepców lub inne
osoby posiadajace pisemne pelnomocnictwa.

§ 2

Zespól dziala na podstawie:

1) Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarzadzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89 poz.
590);

2) ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. ° stanie kleski zywiolowej (Dz. U. Nr 62 poz.
558);

3) rozporzadzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie tworzenia
gminnego zespolu reagowania, powiatowego j wojewódzkiego zespolu
reagowania kryzysowego oraz Rzadowego Zespolu Koordynacji Kryzysowej i
ich funkcjono\Nania (Dz. U. Nr 215, poz. 1818);

4) aktów prawnych i normatywnych regulujacych dzialanie administracji publicznej,

sluzb, inspekcji i strazy; ,, ' 2
5) Zarzadzenia Nr J.r ..I2008 Starosty Nowodworskiego z dnia ... ~·.~P....2008 r.

w sprawie poworania FO\l\!latowego Zespolu Zarzadzania Kryzysowego;



6) niniejszego regulamlflL.
7) rocznego r'!3ru pracy.

ROZDZIAL II

ZADANIA. PO\NIATOVVEGO ZESPOLU REAGO\lVAN!.A KRYZYSOWEGO

§ 3

Do zadan Zespolu nalezy vvszczególnosci:

1) ocena wystepujacych i potencjalnych zagrozen mogacych mlec wplyw na
bezpieczenstwo publiczne i prognozowanie tych zagrozen;

2) przygotowanie propozycji dzialan i przedstawianie Staroscie wniosków dotyczacych
wykonania, zmiany lub zaniechania dzialan ujetych w powiatowym planie reagowania
kryzysowego;

3) przekazywanie do wiadomosci publicznej informacji zwiazanych z zagrozeniami;
4) opiniowanie powiatowego planu reagowania kryzysowego;

§ 4

1. W ramach Zespolu wchodza grupy robocze:
1) o charakterze stalym :

a) grupa planowania cywilnego,
b) grupa monitorowania, prognoz i analiz,

2) o charakterze czasowym:
a) grupa operacji i organizacji dzialan,
b) grupa zabezpieczenia logistycznego,
c) grupa opieki zdrowotnej i pomocy socjalno - bytowej.

2. Grupy robocze Zespolu realizuja zadania w ramach wszystkich faz zarzadzania.

3. Grupa planowania cywilnego i grupa monitorowania, prognoz i analiz stanowia
Powiatowe Centrum Zarzadzana Kryzysowego w czasie stanu kleski zywiolowej.

4. Grupa planowania cywilnego realizuje zadania w zakresie:
1) koordynacji przedsiewziec planistycznych zwiazanych z opracowaniem,

aktualizacja i weryfikacja Powiatowego Planu Reagowenia Kryzysowego
oraz jego zgodnosci z "Planem operacyjnym funkcjonowania'powiatu na okres
zewnetrznego zagrozenia bezpieczenstwa panstwa i wojny";

2) kreowania polityki bezpieczenstwa na obszarze powiatu;
3) ustalenia priorytetów, kierunków i metod dzialan, majacych na celu poprawe

bezpieczenstwa obywateli;
4) zapewnienia dyzurów w Centrum Zarzadzania Kryzysowego, w systemie 24

godzinnym;
5) planowania wsparcia organów kierujacych dzialaniami na nizszym szczeblu

administracji samorzadowej;
6) planowania zakresu i trybu wsparcia i pelnienie roli punktu kontaktowego w

ramach HNS ( Zadan Panstwa - Gospodarza);
7) opracowania koncepcji oraz planu rozwiniecia Zespolu na zastepczych

miejscach pracy.



b Grupa nlonitorowania, prognoz i analiZ realizuje zadania lfV zakresie
1) zapp'vnienla dyzurów w Cen~.';. i::.' a-1 "ia Kryzysnvvego. w systemie 24

gO(jzjnnym;
2) monitorowania, przy wspólprscy ze ';\UZt)8:r'i dyzurnYiTii zespolonych sluzb,

inspekcji
i strazy, sytuacji na terenie powiatu oraz prognozowania rozwoju sytuacji;

3) opiacowania i aktualizowanie procedur az,alania'
4) uruchamiania procedur i programów reagowania,
5) zabezpieczenia stalej wymiany informacji z instytucjami szczebla

woje\Nódzkiego, powiatami sasiednimi oraz gminami powiatu;
6) utrzymania w stalej gotowosci systemu ostrzegania I alarmowania.

6. Grupa operacji i organizacji dzialan realizuje zadania \IV zak.resie:
1) wypracowania zalozen operacyjno - taktycznych do realizacji zadan w ramach

akcji i operacji ratowniczych oraz przywracania naruszonego porzadku
publicznegQ;

2) przygotowania planów akcji, operacji, zabezpieczen, itp. zgodnie z zalozeniami
PmNiatowego Planu Reagowania Kryzysowego i Planów Operacyjnych sluzb
powiatowych;

3) przygotowania propozycji decyzji, polecen dla Przewodniczacego Zespolu;
4) wspóldzialania z sluzbami, instytucjami, organizacjami i organami

uczestniczacymi w realizacji zadan w ramach prowadzonych operacji i akcji;
5) kalkulacji sil i srodków.

7. Grupa zabezpieczenia logistycznego realizuje zadania w zakresie:
1) organizacji zabezpieczenia logistycznego na potrzeby sil reagujacych oraz

zabezpieczenie potrzeb wlasnych Zespolu;
2) biezacego rozpoznania lokalizacji, wielkosci i asortymentu zasobów

niezbednych
na potrzeby przygotowywanych i prowadzonych akcji i operacji ratowniczych
oraz przywracajacych naruszony porzadek i bezpieczerlstwo publiczne;

3) przygotowania propozycji decyzji i polecen umozliwiajacych pozyskanie oraz
przemieszczenie zasobów niezbednych do zabezpieczenia prowadzonych
dzialan.

8. Grupa opieki zdrowotnej i pomocy socjalno -- bytowej realizuje zadania w zakresie:
1) wypracowanie propozycji decyzji i polecen majacych na celu zabezpieczenie

warunków opieki zdrowotnej i opieki socjalno - bytowej na rzecz ludnosci
poszkodowanej;

2) wspóldzialania z kierujacym ( dowodzacym ) akcja ratownicza w celu
koordynacji dzialan zwiazanych z ewakuacja ludnosci poszkodowanej ( w tym i
zwierzat );

3) rozpoznania biezacych faktycznych potrzeb ludnosci poszkodowanej w zakresie
pomocy bytowej, medycznej oraz zródel! wielkosci jej pozyskania;

4) koordynacji miedzynarodowej i krajowej pomocy humanitarnej adresowanej na
teren powiatu oraz akcji pomocowej realizowanej na potrzeby powiatów
sasiednich.



ZADANIA CZLONKÓW POWIATO\/',H': G Co

Do zadan Przewodniczacego Zespolu nalezy

d Zf"\HZ.ADZAN!A KRYZYSO\/vEGO

1) ustalanie zmian w regulaminie;
2) zatwierdzanie rocznego planu pracy I protokolów z posiedzen Zespolu;
3) zwolywanie w trybie kryzysowym posiedzen Zespolu w zwiazku z wystapieniem

symptomów lub stanu kleski zywiolowej;
4) osobiste przewodniczenie posiedzeniom Zespolu zwolywanym w trybie

standardowym j kryzysowym;
5) wyznaczanie ze skladu Zespolu koordynatora dzialan w przypadku wystapienia

symptomów lub kleski zywiolowej nie uwzglednionej w planie reagowania
kryzysowego;

6) kierowanie dzialaniami gdy zagrozenie ·wystapilo na terenie wiekszym niz obszar
jednej gminy oraz wspieranie wójta posiadanymi silami i srodkami,;

7) osobiste kierowanie cwiczeniami i grami decyzyjnymi z udzialem Zespolu oraz
sil bedacych w dyspozycji Starosty:

8) zatwierdzanie uzgodnionych Gminnych Planów Reagowania Kryzysowego na
poszczególne sytuacje zagrozen:

9) wystepowanie z wnioskami o pomoc sil i srodków do szczebla wojewódzkiego
oraz zaangazowania sil i srodków wojska;

1O)wystepowanie z wnioskiem do \Nojevllody Mazowieckiego w sprawie
wprowadzenia stanu kleski zywiolowej oraz wydanie Obwieszczenia o
wprowadzeniu stanu kleski zywiolowej;

11)wydawanie rozporzadzenia Starosty dotyczacego ograniczenia wolnosci i praw
czlowieka i obywatela;

§ 6

Do zadan Zastepcy Przewodniczacego Zespolu nalezy:

1) zastepowanie Przewodniczacego Zespolu VII razie jego nieobecnosci;
2) stwarzanie warunków do realizacji podjetych decyzji;
3) zglaszanie do rozpatrzenia przez Zespól i ewentualnego wdrozenia w powiecie

nowych rozwiazan majacych wplyw na skutecznosc podejmowanych dzialan;
4) opracowanie rocznego planu pracy Zespolu na podstawie propozycji

zglaszanych przez czlonków Zespolu;
5) kierowanie opracowywaniem dokumentów decyzyjnych;
6) zapewnienie sprawnego powiadamiania czlonków Zespolu w przypadku

zarzadzenia nadzwyczajnego posiedzenia Zespolu;
7) nadzorowanie i koordynowanie przedsiewziec zwiazanych z ewakuacja ludnosci

oraz jej ostrzeganiem, powiadamianiem i alarmowaniem;
8) zapewnienie sprawnego dzialania lacznosci radiowej sieci zarzadzania

wojewody;
9) prowadzenie dzialalnosci informacyjnej.
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§ 7

1. Czlonkowie Zespolu ma!izuja 'hi.rakci8 je:~oprac swoje statutowe zadania i obovviazki.
Realizacja statutowych zadail przez czlonkÓw Zespolu ma zapewnic bezkolizyjne
i efektywne wspóldzialanie wszystkich jednostek organizacyjnych powiatu w zakresie
zapobiegania, przygotowania oraz reago\lvania i odbudowy w sytuacjach kleski
zywiolowej obejmujacej jedno lub vviecej zagrozen, a takze zapewnic vvspóldzialanie
z silami i srodkami innych powiatów, silami podporzadkowania wojewódzkiego oraz
innych podmiotów.

2. Do zadan czlonków Zespolu nale.zy:

1) monitorowanie zagrozeil i dystrybucja ocen i analiz;
2) uczestniczenie w opracowaniu Powiatowego Planu Reagowania Kryzysowego

na poszczególne zagrozenia pod kierownictwem koordynatorów z udzialem
uczestników dzialan;

3) organizowanie przedsie",vziec zmierzajacych do zapewnienia ochrony ludnosci
i srodowiska naturalnego a takze przygotowania i zapewnienia warunków do
przetrwania ludnosci w sytuacji kleski zywiolowej;

4) utrzymania w gotowosci sil i srodków przewidywanych do dzialania;
5) dokumentowanie dzialan;
6) opracowywanie rocznych i perspektywicznych planów potrzeb do realizacji

przyjetych zadan;
7) organizacja wspóldzialania z samorzadami gminnymi oraz podmiotami

gospodarczymi w zakresie wykorzystania ich sil i srodków w dzialaniach;
8) udzial w organizacji i prowadzeniu szkolen, cwiczen oraz treningów majacych na

celu integracje i koordynacje dzialan na obszarze powiatu;
9) wlaczanie organizacji spolecznych i charytatyvmych oraz wolontariatu do

realizacji dzialan;
1O)stala aktualizacja Powiatowego Planu Reagowania Kryzysowego;
11)opracowywanie Raportu z dzialan;
12)prezentowanie analiz prowadzonych dzialan i przedstawianie wniosków;
13)przygotowywanie wniosków i propozycji dotyczacych podejmowanych dzialan;
14)zapewnienie udzialu ekspertów z danej dziedziny dzialania;
15)nadzór merytoryczny nad odbudowa.

§ 8

1. Zespól uruchamiany jest alarmowo przez Przewodniczacego Zespoh] za
posrednictwem Wydzialu Zarzadzania Kryzysowego i Ochrony Ludnosci Starostwa, w
wypadku gdy wystapily zdarzenia zagrazajace zyciu i zdrowiu lub kleska zywiolowa.

2. Stanowiska kierowania ( dyzurni) sluzb i instytucji wchodzacych w sklad Zespolu
przyjmuja zgloszenia wedlug swoich kompetencji i wykonuja dzialania alarmowe dla
wlasnych sil i srodków zgodnie z procedurami ustalonymi w planie funkcjonalnym na
okreslone zagrozenia.



OGÓLNE ZASADY FUNKCJC ", 'V\fl1,N!A I "f RYB PRACY ZESPOLU

Posiedzenia Zespolu, zwoluje Przewodn!czacy Zespolu:

1) w trybie standardowym - zgodnie z rocznym planem pracy,
2) w trybie kryzysowym - w przypadku 'vVystapienia zdarzenia zagrazajace zyciu i

zdrowiu lub kleski zywiolowej,

§ 1 O

Miejscem posiedzen Zespolu zwolywanych w trybie standardowym jest siedziba
Starostwa Nowodworskiego,. a w trybie kryzysowym moze byc inne miejsce okreslone.
przez Przewodniczacego Zespolu.

§ 11

O posiedzeniach zwolywanych w trybie standardowym Przewodniczacy Zespolu
zawiadamia czlonków zespolu, co najmniej na 7 dni przed jego terminem, informujac o
czasie i miejscu obrad.

§ 12

O posiedzeniu Zespolu zwolywanym w trybie kryzysowym Przewodniczacy Zespolu
zawiadamia czlonków zespolu poprzez Wydzial Zarzadzania Kryzysowego i Ochrony
Ludnosci lub stanowiska kierowania sluzb, okreslajac sklad osobowy, miejsce i czas
rozpoczecia posiedzenia.

§ 13

Przewodniczacy Zespolu lub jego zastepca moga organizowac posiedzenia grup
roboczych w pelnym lub niepelnym skladzie.

§ 14

Czlonkowie Zespolu wy-mienieni w § 1 Zarzadzenia Nr .;2; f ../2008 Starosty
Nowodworskiego z dnia ~. P.. ip., .2008 r, pracuja na stanowiskach pracy w swoich
macierzystych instytucjach, a w przypadku wystapienia zagrozenia zycia i zdrowia lub
kleski zywiolowej w miejscu wyznaczonym przez Przewodniczacego Zespolu,

§ 15

Przewodniczacy Zespolu w miare potrzeb moze zapraszac do udzialu w pracach
Zespolu inne osoby.

§ 16

W czasie obowiazywania stanu kleski zywiolowej lub innego stanu nadzwyczajnego
zagrozenia na obszarze powiatu, Zespól pracuje w strukturze okreslonej przez
Przewodniczacego Zespolu w systemie calodobowym.



S 17

Zabezpieczenie warunków socjalno - bytowych dla czlonków Zespolu organizuje i
reaiizuje w uzgodnieniu ze Starosta St> ,,< _~rz ~o'Niatu, przy udziale Kierowników
VVydzialów.

§ 18

1. Dokumentami prac biezacych i dzialan Zespolu sa:
1) Powiatowy Plan Reagowania Kryzysowego;
2) Roczny plan pracy Zespolu;
3) Plany cwiczen;
4) Protokóly posiedzen Zespolu;
5) Analizy, oceny i opinie;
6) Raporty biezace i okresowe;
7) Raporty odbudowy;
8) Karty zdarzen;
9) Inne niezbedne dokumenty.

§ 19

Finansowanie Zespolu w zakresie zabezpieczenia warunków do jego
funkcjonowania realizowane jest z budzetu Starostwa.

§ 20

Decyzje w sprawach bedacych przedmiotem dzialania Zespolu jednoosobowo
podejmuje Przewodniczacy Zespolu w oparciu o przeprowadzona przez Zespól analize i
ocene zagrozenia oraz wypracowana koncepcje dzialania.

§ 22

Obsluge kancelaryjno - biurowa Zespolu zabezpiecza Wydzial Zarzadzania
Kryzysowego i Ochrony Ludnosci Starostwa.

§ 23

Obieg informacji odbywa sie poprzez Wydzial Zarzadzania Kryzysowego i Ochrony
Ludnosci Starostwa.


