
ZARZĄDZENIE Nr 71/2017 
STAROSTY POZNAŃSKIEGO 

z dnia 2 października 2017 roku 
 
 
 
w sprawie: wprowadzenia przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i 
stopniach alarmowych CRP w Starostwie Powiatowym w Poznaniu. 
 
Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 5 i pkt 5a ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (j.t. 
Dz. U. z 2017 r., poz. 209), art. 15 oraz art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach 
antyterrorystycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 904 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 
dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach 
alarmowych i stopniach alarmowych CRP (Dz. U. z 2016 r., poz. 1101 ze zm.) oraz § 70 pkt 2 lit. a uchwały Nr 
350/2015 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 10 lipca 2015r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu 
Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Poznaniu, zarządzam, co następuje: 
 
§ 1. Wprowadzam do stosowania „PROCEDURY REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH 
STOPNI ALARMOWYCH I STOPNI ALARMOWYCH CRP, W TYM MODUŁY ZADANIOWE REALIZOWANE W 
STAROSTWIE POWIATOWYM W POZNANIU DLA KAŻDEGO STOPNIA ALARMOWEGO", stanowiące załącznik 
do niniejszego zarządzenia. 
 
§ 2. Informacja o wprowadzeniu w Starostwie Powiatowym w Poznaniu stopni alarmowych i stopni 
alarmowych CRP zostanie przekazana dyrektorom wydziałów oraz samodzielnym stanowiskom. 
 
§ 3. Po wprowadzeniu stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP zobowiązuję pracowników Starostwa  
Powiatowego w Poznaniu do realizacji wyznaczonych zadań. 
 
§ 4. Odpowiedzialni za realizację zarządzenia są dyrektorzy wydziałów oraz samodzielne stanowiska. 
 
§ 5. Osoby zajmujące stanowiska wskazane w modułach zadaniowych, wykonają zadania w oparciu o 
obowiązujące w Starostwie Powiatowym w Poznaniu plany, procedury, zarządzenia, instrukcje lub dokonają 
ich aktualizacji, która zapewni realizację nałożonych zadań. 
 
§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu. 
 
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Uzasadnienie 

do Zarządzenia Nr 71/2017 
Starosty Poznańskiego 

z dnia 2 października 2017 roku 
 

Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 904) 

zobowiązuje organy administracji publicznej oraz kierowników służb i instytucji właściwych w sprawach 

bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego do realizacji zadań określonych w ustawie. Rozporządzenie 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w 

poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP, wydane na podstawie powyższej 

ustawy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1101) zobowiązuje organy administracji publicznej oraz kierowników służb i 

instytucji właściwych w sprawach bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego do określenia procedur 

realizacji przedsięwzięć w ramach poszczególnych stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP, w tym 

moduły zadaniowe dla każdego stopnia.  

W związku z powyższym wydanie powyższego zarządzania jest zasadne.

 


