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4. Współdziałanie między podmiotami uczestniczącymi w realizacji planowanych przedsięwzięć na wypadek sytuacji kryzysowej. 
Współdziałanie ma na celu synchronizację działań wszystkich organów systemu zarządzania kryzysowego tak, aby na każdym etapie 
postępowania, a zwłaszcza w fazie reagowania, uzyskać maksymalny efekt skuteczności. 
Współdziałanie w sytuacji kryzysowej. 
 
 
Zagrożenie sytuacją kryzysową  
na poziomie powiatu 
                                                                                                                                                                                                                                           Zagrożenie sytuacją kryzysową   
                   .                                                                                                                                                                                                                                                                                                               na poziomie gminy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SYTUACJA KRYZYSOWA 

DZIAŁANIA BEZPOŚREDNIE  
Właściwe służby, inspekcji i straże – podejmują działania.                   
Przedstawiciel właściwej służby - kieruje bezpośrednimi 
działaniami przywracającymi stan normalnego funkcjonowania 

PCZK 
- przyjmuje informację o zdarzeniu i przekazuje 
ją Staroście 
- uruchamia procedury i przedsięwzięcia zawarte 
w Planie Zarządzania Kryzysowego Powiatu 
Poznańskiego 
- monitoruje rozwój sytuacji i przebieg działań 
- składa raporty sytuacyjne do WCZK 
- przygotowuje informacje dla potrzeb PZZK-  
utrzymuje ciągłą wymianę informacji z 
stanowiskami dyspozytorskimi służby, inspekcji i 
straży zaangażowanymi w działania 

 

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego 
- przedstawiciel kierującego właściwą służbą, inspekcją i 
strażą przedstawia na posiedzeniu GZZK dotychczasowy 
rozwój sytuacji, przebieg działań, prognozy i potrzeby 
- Zespół przygotowuje propozycje działań i przedstawia 
Wójtowi/Burmistrzowi wnioski dotyczące wykonania, 
zmiany lub zaniechania działań ujętych w Gminnym Planie 
Zarządzania Kryzysowego 

GCZK 
- przyjmuje informację o zdarzeniu i przekazuje ją 
Wójtowi/Burmistrzowi                                                                 
- uruchamia procedury i przedsięwzięcia zawarte gminnym 
planie zarządzania kryzysowego 
- zapewnia bieżący obieg informacji o sytuacji i działaniach 
- składa raporty sytuacyjne do PCZK 

 

Zespół Zarządzania Kryzysowego              
Powiatu Poznańskiego 
- kierujący właściwą służbą, inspekcją i strażą                                            
przedstawia na posiedzeniu ZZK dotychczasowy 
rozwój sytuacji, przebieg działań, prognozy i 
potrzeby 
- Zespół przygotowuje propozycje działań i 
przedstawia Staroście wnioski dotyczące 
wykonania, zmiany lub zaniechania działań 
ujętych w Planie Zarządzania Kryzysowego 
Powiatu Poznańskiego 

DZIAŁANIA WÓJTA/BURMISTRZA                                                                                
- ocenia skuteczność podejmowanych działań i kieruje 
(przy wsparciu GZZK) działaniami zaangażowanych 
służb, inspekcji i straży 
- uzyskuje bieżące informacje i prognozy  
- organizuje posiedzenia GZZK (z ewentualnym 
udziałem przedstawicieli podmiotów wspomagających)  
- przyjmuje i realizuje wspólny wariant działania 
- zapewnia politykę informacyjną                                                                                                           
- składa wnioski o wsparcie 

PODMIOTY WSPOMAGAJĄCE                                                           
- dokonują przeglądu własnych procedur i możliwości 
- udziela  podmiotowi wiodącemu informacji/prognoz i innych 
form wsparcia zgodnie z zapotrzebowaniem 
- wydaje  dyspozycje podległym jednostkom organizacyjnym o 
skierowaniu wsparcia i koordynuje ich działania                                                        
- monitoruje  sytuację 
- na bieżąco współpracuje  z podmiotem wiodącym 

 

Kierujący właściwą służbą, inspekcją i strażą 
- ocenia skuteczność podejmowanych działań  
podległych sił i środków 
- uzyskuje bieżące informacje i prognozy 
- stosownie do rozwoju sytuacji: 
- organizuje posiedzenia własnego sztabu lub ZZK                                                                              
- kieruje bezpośrednimi działaniami 
przywracającymi stan normalnego funkcjonowania 

Stanowiska kierowania, centra 
kryzysowe służb, inspekcji i straży  
- przyjmuje informację o zdarzeniu                 
- uruchamia procedury i przedsięwzięcia 
zgodnie z właściwością ,                                     
-dysponuje siły i środki 
- powiadamia przełożonego                                                            

DZIAŁANIA  STAROSTY 
 - ocenia skuteczność podejmowanych działań i 
kieruje (przy wsparciu PZZK) działaniami 
zaangażowanych służb, inspekcji i straży 
- uzyskuje bieżące informacje i prognozy  
- organizuje posiedzenia PZZK (z ewentualnym 
udziałem przedstawicieli podmiotów 
wspomagających)  
- przyjmuje i realizuje wspólny wariant działania 
- zapewnia politykę informacyjną                                                                                               
- składa wnioski o wsparcie 
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Główne obszary współdziałania.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W fazie zapobiegania 
•przegląd stanu prawnego, procedur i zasobów 
•ocenianie stanu bezpieczeństwa 
•przygotowywanie projektów przepisów z zakresu 
zarządzania kryzysowego 
•realizacja długofalowych działań w zakresie 
bezpieczeństwa 

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 

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 przygotowania 
• opracowywanie siatki bezpieczeństwa 
• opracowywanie, uzgadnianie i aktualizacja planów 
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 
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Zasady współdziałania w fazie reagowania. 
 

Podmiot Podstawy prawne podejmowanych działań 
Kierujący działaniami Sztaby dowodzenia Zakres i tryb wymiany 

informacji 
 
 
 
 
Komenda Miejska Policji 
w Poznaniu 

1.USTAWA z dnia 6 kwietnia 1990 r. o 
Policji.  
2.  Zarządzenie nr 36 Komendanta 
Głównego Policji z dnia 14 listopada 2017r. 
w sprawie zadań realizowanych przez 
Policję w sytuacjach kryzysowych. 
3. Zarządzenie Nr 213 Komendanta 
Głównego Policji z dnia 28 lutego 2007 r. w 
sprawie metod i form przygotowania i 
realizacji zadań Policji w przypadkach 
zagrożenia życia i zdrowia ludzi lub ich 
mienia albo bezpieczeństwa i porządku 
publicznego. 

Dowódca działań 
policyjnych.                                         

1.Sztab Komendanta 
Miejskiego Policji.        

2. Zespół Zarządzania 
Kryzysowego Powiatu 
Poznańskiego. 
 

Wymiana informacji 
pomiędzy 
Stanowiskiem 
Kierowania 
Komendanta 
Miejskiego Policji a 
PCZK i stanowiskami 
dyżurnymi pozostałych 
podmiotów 
współdziałających 
wskazanych w siatce 
bezpieczeństwa. 

 
 
 
 
Komenda Miejska 
Państwowej Straży 
Pożarnej w Poznaniu 
 

1. USTAWA z dnia 24 sierpnia 1991 r. 
o ochronie przeciwpożarowej. 
2. USTAWA z dnia 24 sierpnia 1991 r. 
o Państwowej Straży Pożarnej. 
3.  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW 
WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 
z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie 
szczegółowej organizacji krajowego 
systemu ratowniczo-gaśniczego. 

Kierujący działaniami 
ratowniczymi. 

1.Sztab Komendanta 
Miejskiego PSP.        

2. Zespół Zarządzania 
Kryzysowego Powiatu 
Poznańskiego 
 

Wymiana informacji 
pomiędzy 
Stanowiskiem 
Kierowania 
Komendanta 
Miejskiego PSP a PCZK 
i stanowiskami 
dyżurnymi pozostałych 
podmiotów 
współdziałających 
wskazanych w siatce 
bezpieczeństwa. 

Państwowe Ratownictwo 
Medyczne 
 

USTAWA z dnia 8 września 2006 r. 
o Państwowym Ratownictwie Medycznym. 

Lekarz koordynator 
ratownictwa 
medycznego. 

1.Wojewódzki Zespół 
Zarządzania 
Kryzysowego.  

Wymiana informacji 
pomiędzy Centrum 
Powiadamiania 
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 2. Zespół Zarządzania 
Kryzysowego Powiatu 
Poznańskiego. 

Ratunkowego(CPR) – 
PCZK – WCZK i 
stanowiskami 
dyżurnymi pozostałych 
podmiotów 
współdziałających 
wskazanych w siatce 
bezpieczeństwa. 

 
 
Powiatowa Stacja 
Sanitarno-
Epidemiologiczna w 
Poznaniu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. 
o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 
2.USTAWA z dnia 5 grudnia 2008 r. o 
zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i 
chorób zakaźnych u ludzi. 
3.POLSKI PLAN PANDEMICZNY. 
 

1. Wojewoda 
Wielkopolski. 
2. Powiatowy 
Inspektor Sanitarny. 
 
 
 
 

1.Wojewódzki Zespół 
Zarządzania 
Kryzysowego 
2. Zespół Zarządzania 
Kryzysowego Powiatu 
Poznańskiego 

Wymiana informacji 
pomiędzy PCZK – 
WCZK a Inspekcją 
Sanitarną. 

1. USTAWA z dnia 7 czerwca 2001 r. 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 
zbiorowym odprowadzaniu ścieków. 
 

1. Wójt / Burmistrz. 
2. Powiatowy                                                                          
Inspektor Sanitarny. 

1. Gminny Zespół 
Zarządzania 
Kryzysowego   
2. Zespół Zarządzania 
Kryzysowego Powiatu 
Poznańskiego 

Wymiana informacji 
pomiędzy GCZK - PCZK 
– WCZK a Inspekcją 
Sanitarną. 

 
Powiatowy Inspektorat 
Weterynarii w Poznaniu 
 

1. USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. 
o Inspekcji Weterynaryjnej                                                                 
2. USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. 
o ochronie zdrowia zwierząt oraz 
zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. 

Powiatowy Lekarz 
Weterynarii. 

1. Zespół kryzysowy 
Powiatowego Lekarza 
Weterynarii. 
2. Zespół Zarządzania 
Kryzysowego Powiatu 
Poznańskiego. 

Wymiana informacji 
pomiędzy GCZK - PCZK 
– WCZK a Inspekcją 
Weterynarii. 
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Sztab Komendanta 
Miejskiego Policji 

 

Zadania zespołów zarządzania kryzysowego należy: 
1) ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne i prognozowanie tych zagrożeń; 
2) przygotowywanie propozycji działań i przedstawianie Staroście Poznańskiemu wniosków dotyczących wykonania, zmiany lub zaniechania 

działań ujętych w Planie Zarządzania Kryzysowego Powiatu Poznańskiego; 
3) przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniami; 
 
 

Sztab Komendanta 
Miejskiego Państwowej 

Straży Pożarnej 
 Starostwo Powiatowe w Poznaniu 

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego   
Zespół Zarządzania Kryzysowego Powiatu 

Poznańskiego 

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w 
Poznaniu 

Wydział Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego  
Wojewódzki Zespół Zarządzania 

Kryzysowego 
 

 
Gminny Zespół Zarzadzania Kryzysowego 

 
Lp. Jednostka samorządu terytorialnego 
1 UMiG w Buku 
2 UG w Czerwonaku 
3 UG w Dopiewie 
4 UG w Kleszczewie 
5 UG w Komornikach 
6 UM w Kostrzynie 
7 UM w Kórniku 

8 UM w Luboniu 
9 UM w Mosinie 
10 UMiG w Murowanej Goślinie 
11 UMiG w Pobiedziskach 
12 UM w Puszczykowie 
13 UG w Rokietnice 
14 UM w Stęszewie 
15 UG w Suchym Lesie 
16 UMiG w Swarzędzu 
17 UG w Tarnowie Podgórnym 

 

Zespół kryzysowy 
Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego 

Zespół kryzysowy 
Powiatowego Lekarza 

Weterynarii 

Współdziałanie sztabów dowodzenia i zespołów zarządzania kryzysowego. 
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    Starosta Poznański 
 

SŁUŻBY 

STRAŻE 

INSPEKCJIE 

INNE PODMIOTY  
I INSTYTUCJE 

WIELKOPOLSKI                                                                                     
URZĄD  WOJEWÓDZKI 

WOJEWÓDZKIE CENTRUM 
ZARZADZANIA KRYZYSOWEGO 

Wojewody Wielkopolskiego 

Zespół Zarządzania Kryzysowego 
Powiatu Poznańskiego 

Wydział Bezpieczeństwa i                                      
Zarządzania Kryzysowego  

 
 
 

Powiatowe centrum 
zarządzania kryzysowego              

Starosty Poznańskiego 
 

Wojewódzkie służby, 
inspekcje i straże  

 
 

 
Gminne struktury 

służb, inspekcji i straży 

Wymiana informacji. 

 
 
 
 
 
 

 
 
                        Powiatowe 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                               

POWIADAMIANIE 

    

Urzędy Miast 
i Gmin 

 

JEDNOSTKI I 
KOMÓRKI 
ORGANIZACYJNE 

STAROSTWA 


