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3. Procedury reagowania kryzysowego, określające sposób postępowania w sytuacjach kryzysowych. 

Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym, 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 organu odpowiednio wyższego i niższego szczebla, przedstawiając jednocześnie swoją ocenę sytuacji oraz informację o zamierzonych 

działaniach. 

W przypadku, gdy lokalne zdarzenie na terenie gminy nabiera znamion kryzysu, a więc istnieje potrzeba skierowania dodatkowych sił wsparcia planowanych 

do wykorzystania w sytuacjach kryzysowych, wójt, burmistrz, prezydent miasta będący organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na terenie 

gminy, na podstawie art. 19 ustawy kieruje /…/ reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie gminy.  

W przypadku, gdy lokalne zdarzenie na terenie gminy nabiera znamion kryzysu, a więc istnieje potrzeba skierowania dodatkowych sił wsparcia lub gdy 

działania obejmują teren kilku gmin, starosta będący organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na terenie powiatu, na podstawie art. 17 

ustawy kieruje /…/ reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie powiatu.  

W przypadku, gdy lokalne zdarzenie na terenie powiatu nabiera znamion kryzysu, a więc istnieje potrzeba skierowania dodatkowych sił wsparcia lub gdy 

działania obejmują teren kilku powiatów, wojewoda będący organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na terenie województwa, na 

podstawie art. 14 ustawy kieruje /…/ reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie województwa.  
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Poziom zagrożenia. 

POZIOM 
ZAGROŻENIA 

ORGAN ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ 
ODPOWIEDZIALNY ZA ROZWIĄZANIE SYTUACJI KRYZYSOWEJ PODSTAWA DZIAŁANIA 

Gmina WÓJT, BURMISTRZ (sytuacja kryzysowa na terenie gminy)   1. Plan Zarządzania Kryzysowego Gminy Buk 
  2. Plan Zarządzania Kryzysowego Gminy Czerwonak 
  3. Plan Zarządzania Kryzysowego Gminy Dopiewo 
  4. Plan Zarządzania Kryzysowego Gminy Kleszczewo 
  5. Plan Zarządzania Kryzysowego Gminy Komorniki 
  6. Plan Zarządzania Kryzysowego Gminy Kostrzyn 
  7. Plan Zarządzania Kryzysowego Gminy Kórnik 
  8. Plan Zarządzania Kryzysowego Miasta Luboń 
  9. Plan Zarządzania Kryzysowego Gminy Mosina 
10. Plan Zarządzania Kryzysowego Gminy Murowana Goślina 
11. Plan Zarządzania Kryzysowego Gminy Pobiedziska 
12. Plan Zarządzania Kryzysowego Miasta Puszczykowo 
13. Plan Zarządzania Kryzysowego Gminy Rokietnica 
14. Plan Zarządzania Kryzysowego Gminy Stęszew 
15. Plan Zarządzania Kryzysowego Gminy Suchy Las 
16. Plan Zarządzania Kryzysowego Gminy Swarzędz 
17. Plan Zarządzania Kryzysowego Gminy Tarnowo Podgórne 

Powiat STAROSTA (sytuacja kryzysowa na terenie dwóch lub więcej 
gmin) 

  1. Plan Zarządzania Kryzysowego Powiatu Poznańskiego 
  2. Plan ratowniczy miasta Poznania i powiatu poznańskiego 
  3. Plan Zarządzania Kryzysowego PSSE Poznań 
  4. Plany gotowości zwalczania chorób zakaźnych zwierząt 
  5. Plan operacyjny ochrony przed powodzią „Operat 
przeciwpowodziowy Powiatu Poznańskiego” 

Województwo 
 

WOJEWODA (sytuacja kryzysowa na terenie dwóch lub więcej 
powiatów) 

  1. Plan Zarządzania Kryzysowego Województwa Wielkopolskiego 
  2. Plany wojewódzkich zespolonych służb, inspekcji i straży 
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Działania w sytuacjach kryzysowych na poziomie gminnym. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DZIAŁANIE Wójta/Burmistrza 
• uruchamia procedury reagowania zawarte w gminnym 
planie zarządzania kryzysowego, 
• kieruje reagowaniem i zapewnia współdziałanie 
zaangażowanych służb, inspekcji, straży w ramach sił i 
środków gminy i powiatu, 
• monitoruje i analizuje sytuację, przewiduje scenariusze 
działań na terenie gminy, 
• zwołuje posiedzenie gminnego zespołu zarządzania 
kryzysowego, 
• decyduje o kierunkach i sposobach przeciwdziałania, 
• określa ew. potrzeby w zakresie wsparcia, składa wniosek 
do Starosty i informuje PCZK o zgłoszonym zapotrzebowaniu, 
• zapewnia politykę informacyjną we wszystkich obszarach, 
• informuje Starostę o sytuacji i podejmowanych działaniach. 

DZIAŁANIE komórki organizacyjnej urzędu gminy 
właściwej w sprawach zarządzania kryzysowego 

 
• monitoruje sytuację, w tym zbiera i analizuje dane z terenu 
gminy, 
• przyporządkowuje zdarzenie według siatki bezpieczeństwa, 
celem: 
- ustalenia podmiotu wiodącego dla danego zagrożenia, 
- powiadomienia podmiot wiodący o ew. potrzebie podjęcia 
stosownych działań, 
• przekazuje podmiotowi wiodącemu informację o sytuacji, 
• monitoruje przebieg działań i prognozuje rozwój sytuacji, 
• zapewnia koordynację polityki informacyjnej, 
• utrzymuje bieżący kontakt z PCZK, 
• sporządza raporty dobowe (doraźne) o sytuacji i przesyła 
do PCZK. 

DZIAŁANIE służby, inspekcji, straży właściwej dla 
zagrożenia 
• prowadzi działania interwencyjno-ratownicze, 
• monitoruje i prognozuje rozwój sytuacji, 
• dokonuje przeglądu sposobów i środków reagowania 
zawartych we własnym planie zarządzania kryzysowego, 
• uzgadnia z Wójtem/Burmistrzem zakres zaangażowania 
podległych jednostek organizacyjnych oraz ewentualne 
potrzeby wsparcia, 
• przekazuje Wójtowi/Burmistrzowi informacje o własnych 
ustaleniach oraz możliwościach działania w przypadku 
niekorzystnego rozwoju sytuacji.  
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Działania w sytuacjach kryzysowych na poziomie powiatowym. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DZIAŁANIE Starosty 
• uruchamia procedury reagowania zawarte w planie 
zarządzania kryzysowego powiatu poznańskiego, 
• kieruje reagowaniem i zapewnia współdziałanie 
zaangażowanych służb, inspekcji, straż w ramach sił i środków 
powiatu, 
• monitoruje i analizuje sytuację, przewiduje scenariusze 
działań na terenie powiatu, 
• zwołuje posiedzenie powiatowego zespołu zarządzania 
kryzysowego, 
• decyduje o kierunkach i sposobach przeciwdziałania, 
• określa ew. potrzeby w zakresie wsparcia, składa wniosek 
do wojewody i informuje WCZK o zgłoszonym 
zapotrzebowaniu, 
• zapewnia politykę informacyjną we wszystkich obszarach. 

informuje WCZK o sytuacji i podejmowanych działaniach 

DZIAŁANIE Powiatowego Centrum Zarządzania 
Kryzysowego Starosty Poznańskiego 
• monitoruje sytuację, w tym zbiera i analizuje dane z 
komórek organizacyjnych urzędu gminy właściwej w 
sprawach zarządzania kryzysowego (GCZK), 
• przyporządkowuje zdarzenie według siatki bezpieczeństwa, 
celem: 
- ustalenia podmiotu wiodącego dla danego zagrożenia, 
- powiadomienia podmiot wiodący o ew. potrzebie podjęcia 
stosownych działań, 
• przekazuje podmiotowi wiodącemu informację o sytuacji, 
• monitoruje przebieg działań i prognozuje rozwój sytuacji, 
• zapewnia koordynację polityki informacyjnej, 
• utrzymuje bieżący kontakt z WCZK, 
• sporządza raporty dobowe (doraźne) o sytuacji i przesyła 
do WCZK. 

DZIAŁANIE kierującego służbą, inspekcją, strażą 
właściwą dla zagrożenia 
• kieruje działaniami interwencyjno-ratowniczymi, 
• monitoruje i prognozuje rozwój sytuacji, 
• dokonuje przeglądu sposobów i środków reagowania 
zawartych we własnym planie zarządzania kryzysowego, 
• uzgadnia z Starostą zakres zaangażowania podległych 
jednostek organizacyjnych oraz ewentualne potrzeby 
wsparcia, 
• przekazuje Staroście informacje o własnych ustaleniach oraz 
możliwościach działania w przypadku niekorzystnego rozwoju 
sytuacji.  
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Procedury reagowania kryzysowego określające sposób postępowania w sytuacjach kryzysowych na poziomie powiatowym. 
Zestawienie: 
 

Numer 
procedury Nazwa procedury 

PRK 01 Cyberatak. Sposób postępowania w sytuacji kryzysowej. 
PRK 02 Epidemie. Sposób postępowania w sytuacji kryzysowej. 
PRK 03 Epifitozy. Sposób postępowania w sytuacji kryzysowej. 
PRK 04 Epizootie. Sposób postępowania w sytuacji kryzysowej. 
PRK 05 Intensywne opady deszczu, silne burze z gradem. Sposób postępowania w sytuacji kryzysowej. 
PRK 06 Intensywne opady śniegu, zawieje i zamiecie śnieżne. Sposób postępowania w sytuacji kryzysowej. 
PRK 07 Katastrofa budowlana. Sposób postępowania w sytuacji kryzysowej. 
PRK 08 Katastrofa drogowa. Sposób postępowania w sytuacji kryzysowej. 
PRK 09 Katastrofa kolejowa. Sposób postępowania w sytuacji kryzysowej. 
PRK 10 Katastrofa lotnicza. Sposób postępowania w sytuacji kryzysowej. 
PRK 11 Ograniczenie w dostawach ciepła. Sposób postępowania w sytuacji kryzysowej. 
PRK 12 Ograniczenie w dostawach gazu ziemnego. Sposób postępowania w sytuacji kryzysowej. 
PRK 13 Ograniczenie w dostawach paliw płynnych i stałych. Sposób postępowania w sytuacji kryzysowej. 
PRK 14 Powódź. Sposób postępowania w sytuacji kryzysowej. 
PRK 15 Pożar. Sposób postępowania w sytuacji kryzysowej. 
PRK 16 Protesty społeczne. Sposób postępowania w sytuacji kryzysowej. 
PRK 17 Przerwa w dostawach energii elektrycznej. Sposób postępowania w sytuacji kryzysowej. 
PRK 18 Przerwa w dostawach wody pitnej. Sposób postępowania w sytuacji kryzysowej. 
PRK 19 Rozległa awaria systemów łączności i teleinformatycznych. Sposób postępowania w sytuacji kryzysowej. 
PRK 20 Silne wiatry. Sposób postępowania w sytuacji kryzysowej. 
PRK 21 Silny mróz. Sposób postępowania w sytuacji kryzysowej. 
PRK 22 Skażenie chemiczne. Sposób postępowania w sytuacji kryzysowej. 
PRK 23 Skażenie radiacyjne. Sposób postępowania w sytuacji kryzysowej. 
PRK 24 Susza. Sposób postępowania w sytuacji kryzysowej. 
PRK 25 Upały. Sposób postępowania w sytuacji kryzysowej. 
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PRK 26 Wystąpienie w powietrzu wysokich stężeń pyłów i gazów. Sposób postępowania w sytuacji kryzysowej. 
PRK 27 Zagrożenie ze strony dzikich lub egzotycznych zwierząt. Sposób postępowania w sytuacji kryzysowej. 
PRK 28 Zagrożenia podczas imprez masowych. Sposób postępowania w sytuacji kryzysowej. 
PRK 29 Zdarzenie terrorystyczne. Sposób postępowania w sytuacji kryzysowej. 

 
Procedury reagowania kryzysowego:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


