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Wstęp
1.1. Terminy i definicje
Ilekroć w Planie jest mowa o:
1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu
kryzysowym;
2) zarządzaniu kryzysowym – należy przez to rozumieć działalność organów administracji
publicznej będącą elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na
zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli
w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji
kryzysowych oraz na odtwarzaniu infrastruktury lub przywróceniu jej pierwotnego
charakteru;
3) sytuacji kryzysowej - należy przez to rozumieć sytuację wpływającą negatywnie na
poziom bezpieczeństwa ludzi, mienia w znacznych rozmiarach lub środowiska,
wywołującą znaczne ograniczenia w działaniu właściwych organów administracji
publicznej ze względu na nieadekwatność posiadanych sił i środków;
4) infrastrukturze krytycznej - należy przez to rozumieć systemy oraz wchodzące w ich
skład powiązane ze sobą funkcjonalnie obiekty, w tym obiekty budowlane, urządzenia,
instalacje, usługi kluczowe dla bezpieczeństwa państwa i jego obywateli oraz służące
zapewnieniu sprawnego funkcjonowania organów administracji publicznej, a także
instytucji i przedsiębiorców. Infrastruktura krytyczna obejmuje systemy:
a) zaopatrzenia w energię, surowce energetyczne i paliwa,
b) łączności,
c) sieci teleinformatycznych,
d) finansowe,
e) zaopatrzenia w żywność,
f) zaopatrzenia w wodę,
g) ochrony zdrowia,
h) transportowe,
i) ratownicze,
j) zapewniające ciągłość działania administracji publicznej,
k) produkcji, składowania, przechowywania i stosowania substancji chemicznych
i promieniotwórczych, w tym rurociągi substancji niebezpiecznych
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5) europejskiej infrastrukturze krytycznej - należy przez to rozumieć systemy oraz
wchodzące w ich skład powiązane ze sobą funkcjonalnie obiekty, w tym obiekty
budowlane, urządzenia i instalacje kluczowe dla bezpieczeństwa państwa i jego
obywateli oraz służące zapewnieniu sprawnego funkcjonowania organów administracji
publicznej, a także instytucji i przedsiębiorców, wyznaczone w systemach, o których
mowa w pkt 2 lit. a i h, w zakresie energii elektrycznej, ropy naftowej i gazu ziemnego
oraz transportu drogowego, kolejowego, lotniczego, wodnego śródlądowego, żeglugi
oceanicznej, żeglugi morskiej bliskiego zasięgu i portów, zlokalizowane na terytorium
państw członkowskich Unii Europejskiej, których zakłócenie lub zniszczenie miałoby
istotny wpływ na co najmniej dwa państwa członkowskie;
6) ochronie infrastruktury krytycznej - należy przez to rozumieć wszelkie działania
zmierzające do zapewnienia funkcjonalności, ciągłości działań i integralności
infrastruktury krytycznej w celu zapobiegania zagrożeniom, ryzykom lub słabym
punktom oraz ograniczenia i neutralizacji ich skutków oraz szybkiego odtworzenia tej
infrastruktury na wypadek awarii, ataków oraz innych zdarzeń zakłócających jej
prawidłowe funkcjonowanie;
7) rezerwy strategiczne - tworzone są na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa i obronności
państwa, bezpieczeństwa, porządku i zdrowia publicznego oraz wystąpienia klęski
żywiołowej lub sytuacji kryzysowej. Rezerwy strategiczne mogą stanowić surowce,
materiały, urządzenia, maszyny, konstrukcje składanych wiaduktów, mostów drogowych
i kolejowych, elementy infrastruktury krytycznej, produkty naftowe, produkty rolne i
rolno - spożywcze, środki spożywcze i ich składniki oraz substancje czynne
farmaceutyczne.
8) planowaniu cywilnym - należy przez to rozumieć:
a) całokształt przedsięwzięć organizacyjnych mających na celu przygotowanie
administracji publicznej do zarządzania kryzysowego,
b) planowanie w zakresie wspierania Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w razie
ich użycia oraz planowanie wykorzystania Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do
realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego
9) powiecie – należy przez to rozumieć powiat płocki;
10) cyklu planowania - należy przez to rozumieć okresowe realizowanie etapów:
analizowania, programowania, opracowywania planu lub programu, jego wdrażanie,
testowanie i uruchamianie;
11) siatce bezpieczeństwa - należy przez to rozumieć zestawienie potencjalnych zagrożeń ze
wskazaniem podmiotu wiodącego przy ich usuwaniu oraz podmiotów współpracujących
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12) mapie zagrożenia - należy przez to rozumieć mapę przedstawiającą obszar geograficzny
objęty zasięgiem zagrożenia z uwzględnieniem różnych scenariuszy zdarzeń;
13) mapie ryzyka - należy przez to rozumieć mapę lub opis przedstawiający potencjalnie
negatywne skutki oddziaływania zagrożenia na ludzi, środowisko, mienie i infrastrukturę;
14) zdarzeniu o charakterze terrorystycznym - należy przez to rozumieć sytuację powstałą na
skutek czynu określonego w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks
karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) lub zagrożenie zaistnienia takiego czynu,
mogącego doprowadzić do sytuacji kryzysowej.
1.2. Przyjęte założenia opracowania Powiatowego Planu Zarządzania Kryzysowego.
Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego, zwany dalej „Planem” służy ustaleniu
i przygotowaniu na terenie powiatu przedsięwzięć organizacyjnych i rzeczowych zarządzania
kryzysowego na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowej. Plan ma na celu optymalne
wykorzystanie dostępnych sił i środków w sytuacjach kryzysowych oraz w czasie stanów
nadzwyczajnych i w czasie wojny, w zakresie zapobiegania sytuacjom kryzysowym,
przygotowania do przejmowania nad nimi kontroli, reagowania w sytuacjach kryzysowych
oraz odtwarzania infrastruktury i przywracania jej pierwotnego charakteru.
Podstawę opracowania Planu stanowi ocena zagrożeń powiatu płockiego oraz potrzeby
w zakresie realizacji zadań ochronnych, ratowniczych i pomocowych, a także w odpowiednim
zakresie:
 uzgodnienia z organami jednostek współdziałających;
 uzgodnienia z organami administracji niezespolonej;
 porozumienia z organizacjami pozarządowymi.
Zadaniem Planu jest:
 ujednolicenie zasad działań ratowniczych prowadzonych przez różne rodzaje służb oraz
opracowanie zasad organizacji zarządzania kryzysowego;
 określenie zasad współdziałania na szczeblu gminy i powiatu oraz sposobu zwracania się
o pomoc do szczebla wojewódzkiego w zależności od zakresu powstałego zagrożenia;
 określenie

niezbędnych

dokumentów

planistycznych

w

organach

administracji

samorządowej oraz podmiotów odpowiedzialnych za prowadzenie działań w sytuacjach
kryzysowych;
 określenie potencjalnych rodzajów zagrożeń, mogących wystąpić na terenie powiatu oraz
funkcji poszczególnych organów zapewniających właściwe prowadzenie działań w
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zakresie: łączności, opieki medycznej, ewakuacji, zaopatrzenia w wodę i żywność, pomocy
społecznej, transportu, alarmowania i ostrzegania, współpracy z mediami, finansowania,
porządku publicznego, a także prawa. Działania te ujęte są dla poszczególnych etapów:
zapobiegania, przygotowania, reagowania i odbudowy.
Plan składa się z następujących części:
1) planu głównego;
2) zespołu przedsięwzięć na wypadek sytuacji kryzysowych
3) załączników funkcjonalnych do planu głównego.
Plan wdraża się do realizacji w przypadku powstania zagrożeń i sytuacji kryzysowych
o skutkach wykraczających poza granicę jednej gminy lub takich, które wymagają
zaangażowania sił przekraczających możliwości reagującej gminy oraz wprowadzenia przez
Premiera lub Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej stanów nadzwyczajnych.
Powiatowy

Plan

Zarządzania

Kryzysowego

jest

spójny

z

innymi

planami

funkcjonalnymi obowiązującymi na terenie powiatu płockiego znajdującymi się w Wydziale
Zarządzania Kryzysowego, tj.:
1. Planem

operacyjnym

funkcjonowania

powiatu

płockiego

w

warunkach

zewnętrznego bezpieczeństwa państwa;
2. Planem akcji kurierskiej starostwa powiatowego w Płocku;
3. Planem przygotowań podmiotów leczniczych powiatu płockiego na potrzeby
obronne państwa;
4. Dokumentacją Stałego Dyżuru;
5. Planem szkolenia obronnego powiatu płockiego.
6. Planem Obrony Cywilnej powiatu płockiego
7. Planem ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych
powiatu płockiego.
8. Planem ewakuacji ludności, zwierząt i mienia II stopnia na wypadek masowego
zagrożenia na terenie powiatu płockiego
9. Planem ewakuacji ludności, zwierząt i mienia powiatu płockiego III stopnia w
czasie zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.
10. Powiatowym Planem Ratowniczym powiatu płockiego.
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1.3. Podstawy prawne opracowania Planu
Postawą prawną opracowania Powiatowego Planu Zarządzania Kryzysowego jest:
1. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007 r., Nr 89, poz. 590 z późn.
zm.)
2. Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. 2009
nr 31 poz. 206).
3. Ustawa z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych (Dz. U. 2010 nr 229 poz. 1496).
4. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U.
2013 r. poz. 947 - tekst jednolity).
5. Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. 2013 r. poz. 757
i 1245).
6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2013 r. poz.1232 i 1238).
7. Ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz. U. 1984 nr 5, poz. 24, z późn. zm.).
8. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 2010 nr 182 poz. 1228).
9. Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r., Nr 12, poz. 59).
10. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)
11. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz.U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 j.t.)
12. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm .t.j.)
13. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 nr 19 poz.115 j.t.)
14. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U.z 2013 poz. 1340 zm. j.t.)
15. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2009 nr 178 poz. 1380 j.t.)
16. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2007 nr 43 poz.277 j.t.)
17. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 nr 243 poz.1623 j.t.)
18. Ustawa z dnia14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2006 nr 122 poz. 851 j.t.)
19. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 nr 163
poz.1568).
20. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2005 nr 239 poz. 2019 j.t.)
21. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U. z 2010 nr 112 poz.744 j.t.)
22. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z
2004 nr 241 poz. 2416 j.t.)
23. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych
zwierząt (Dz.U. z 2008 nr 213 poz. 1342 j.t.)
24. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie stref, w których dokonuje się
oceny jakości powietrza (Dz. U. z 2012 poz. 914)
25. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie Narodowego Programu Ochrony
Infrastruktury Krytycznej (Dz. U. nr 83, poz. 541).
26. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie planów ochrony infrastruktury
krytycznej (Dz. U. nr 83, poz.542).
27. Zarządzenie nr 74 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 października 2011 r. w sprawie wykazu przedsięwzięć
i procedur systemu zarządzania kryzysowego wraz załącznikiem nr 5 i 6.
28. Regulamin organizacyjny Starostwa Powiatowego w Płocku.
29. Zarządzenie nr 6/2011 Starosty Płockiego z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie powołania Powiatowego
Zespołu Zrządzania Kryzysowego oraz utworzenia Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.
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CZĘŚĆ I
PLAN GŁÓWNY
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1. Charakterystyka powiatu.
Powiat płocki położony jest w północno-zachodniej części województwa mazowieckiego
(zachodniej części Niziny Mazowieckiej), po obu stronach środkowej Wisły. Siedzibą władz
powiatu jest Płock - miasto wydzielone, na prawach powiatu grodzkiego. Graniczy z
powiatami

województwa

mazowieckiego:

sierpeckim,

płońskim,

sochaczewskim,

gostynińskim oraz powiatami województwa kujawsko - pomorskiego: włocławskim
i lipnowskim. Zajmuje powierzchnię 1.798,8 km2, z czego gminy miejsko – wiejskie – 388
km2 oraz gminy wiejskie – 1410,8 km2. Zamieszkuje go 106.871 mieszkańców, co daje
gęstość zaludnienia wynoszącą 59,4 osób/km2. 90,3 % ludności powiatu mieszka na wsi.
W obrębie powiatu znajdują się 3 miasta i gminy oraz 12 gmin. Na prawym brzegu Wisły
leżą: miasto i gmina Drobin, miasto i gmina Wyszogród oraz gminy Bielsk, Bodzanów,
Brudzeń Duży, Bulkowo, Mała Wieś, Radzanowo, Słupno, Stara Biała i Staroźreby. Na
lewym brzegu położone są: miasto i gmina Gąbin oraz gminy: Łąck, Nowy Duninów,
Słubice. Odległość gmin od stolicy powiatu nie przekracza 45 km. Powiat ma charakter
rolniczy. Największą pod względem obszaru jest gmina Brudzeń Duży – 161,8 km2,
najmniejszą gmina Słupno – 74,7 km2 .
Powiat płocki posiada około 34 605 ha lasów, w tym 7200 ha lasów prywatnych. Lesistość
powiatu wynosi około 16% wobec 22 % lesistości w województwie mazowieckim i 28 %
w kraju.
Teren powiatu obsługiwany jest przez drogi:
 krajowe nr 10, nr 50, nr 60 i nr 62 - łączące powiat z systemem dróg krajowych
tranzytowych ,
 wojewódzkie - tworzące więź komunikacyjną w skali regionu ,
 powiatowe - obsługujące połączenie wewnętrzne i z sąsiednimi powiatami.
Ten system dróg uzupełniają drogi gminne.
Sieć dróg powiatu płockiego (w formie graficznej) oraz wykaz dróg powiatowych wg
stanu na dzień 1.01.2008 r. zostały zawarte w bilansie sił i środków niezbędnych do usuwania
skutków zagrożeń.
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2. Charakterystyka zagrożeń, ocena ryzyka oraz mapy ryzyka i mapy
zagrożeń
2.1. Zagrożenia spowodowane siłami natury:
powodzie i katastrofalne zatopienia
Wśród zagrożeń powodowanych destrukcyjnym oddziaływaniem sił natury największe
niebezpieczeństwo na obszarze powiatu płockiego stwarzają powodzie występujące w
różnych porach roku i spowodowane gwałtownym topnieniem śniegów, intensywnymi
deszczami, zlodzeniem rzek, krótkotrwałymi burzami oraz silnymi wiatrami. Nie ma
możliwości określenia czasu, miejsca i wielkości tego zjawiska. Rozmiary i obszary
występowania zagrożenia powodziowego są zmienne, natomiast skutki gospodarcze wiążą się
ze stanem zabezpieczenia zagrożonych terenów, przede wszystkim w zakresie technicznych
urządzeń przeciwpowodziowych.
Na bezpieczeństwo powodziowe Ziemi Płockiej negatywny wpływ ma wybudowanie tylko
jednego stopnia na rzece Wiśle z projektowanej kaskady Dolnej Wisły. W rejonie strefy
cofkowej zbiornika odkładają się znaczne ilości rumoszu naniesionego przez wody Wisły z
jej górnego biegu, co uniemożliwia wykonanie prawidłowej regulacji koryta rzeki.
Każdy przepływ wielkiej wody stwarza potencjalne zagrożenie dla ludzi i ich mienia
zamieszkałych

w

strefie

zagrożonych

dolin.

Największym

jednakże

zagrożeniem

powodziowym jest okres zimowo - wiosenny, gdy korytem rzeki płynie kra lodowa.
Zagrożenie powodziowe w okresach zimowych związane jest ze spowolnieniem nurtu rzeki
przed zaporą włocławską, co sprzyja wypłycaniu się rzeki i gromadzeniu kry. Na zbiorniku
powstają trudne do likwidacji zatory lodowo - śryżowe oraz następuje blokowanie
swobodnego spływu wody.
Po obu stronach Wisły znajdują się obszary zagrożone powodzią w przypadku uszkodzenia
wałów przeciwpowodziowych.
Powierzchnia terenów zalewowych poszczególnych gmin i dolin przedstawia się
następująco:
1)

Tereny lewobrzeżne
w tym:

- 8.021 ha

a) Gmina Nowy Duninów:
(a) Dolina Duninów

- 1.080 ha
- 107 ha
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(b) Dolina Radziwie, Popłacin, Brwilono
b) Miasto i Gmina Gąbin (Dolina Dobrzykowsko-Iłowska)
c) Gmina Słubice (Dolina Dobrzykowsko-Iłowska)

2)

Tereny prawobrzeżne
w tym :
a) Gmina Słupno
(a) Dolina Ośnicka
(b) Dolina Białobrzegi
b) Gmina Bodzanów
(a) Dolina Białobrzegi
(b) Dolina Kępa Polska Czerwonka
(c) Dolina Zakrzewo - Kępa Polska
c) Gmina Mała Wieś
(a) Dolina Zakrzewo - Kępa Polska
(b) Dolina Rakowo - Drwały
d) Miasto i Gmina Wyszogród
(a) Dolina Rakowo - Drwały
(b) Dolina Chmielewo

- 973 ha
- 2.450 ha
- 4.491 ha

- 5.062 ha
- 1.975 ha
- 1.525 ha
- 450 ha
- 1.008 ha
- 863 ha
- 50 ha
- 95 ha
- 944 ha
- 641 ha
- 303 ha
- 1.135 ha
- 1.058 ha
- 77 ha

Łącznie zagrożonych zalaniem na terenie powiatu płockiego jest 13.083 ha. Stwarza
to niebezpieczeństwo dla 1418 gospodarstw domowych, tj. 6988 osób oraz około 10.241
zwierząt domowych.
Zagrożenie powodziowe i zatopienia mogą wystąpić w obrębie podstawowej sieci rzecznej
powiatu, którą tworzy rzeka Wisła z dopływami: Skrwa Prawa, Skrwa Lewa, Brzeźnica,
Rosica, Słupianka, Mołtawa i Struga. W powiecie Wisła płynie w kierunku zbliżonym do
równoleżnikowego i dzieli jego obszar na dwie części: północną i południową. Długość Wisły
na terenie powiatu wynosi ok. 70 km. Pozostały teren północnej części powiatu odwadniany
jest przez krótkie dopływy Wisły: górną Brzeźnicę, odcinek źródłowy Rosicy, górną i
środkową Słupiankę, Mołtawę, Ryksę i dolną Strugę oraz przez dopływy dorzecza Wkry:
Karsówkę i Płonkę (Gminy: Drobin i Staroźreby). Południową część powiatu odwadniają
lewostronne dopływy Wisły: Kanał Dobrzykowski z Nidą - Gąbinianką i dolny odcinek
Skrwy lewej oraz krótkie cieki uchodzące bezpośrednio do Wisły. Południowa część Gminy
Gąbin leży w zlewni rzeki Bzury i odwadniana jest przez rzekę Nidę.
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2.2. niekorzystne zjawiska atmosferyczne:
silne (huraganowe) wiatry, trąby powietrzne
Prawdopodobieństwo powstania huraganów czy przejścia przez teren powiatu trąb
powietrznych jest niewielkie. Nie można ich jednak wykluczyć. Należy jednak liczyć się
z zagrożeniami powodowanymi silnymi wichurami, których prędkość dochodzi do ponad 100
km/h. Duża prędkość wiatru stanowi poważne zagrożenie dla życia ludzi oraz wielu
elementów infrastruktury technicznej. Trudno jest określić obszary zagrożeń związanych z
silnymi wiatrami. Zjawiska te praktycznie mogą pojawić się w każdej części powiatu i to na
znacznych przestrzeniach. Zminimalizowanie skutków wichury (huraganu) możliwe jest w
znacznej mierze dzięki wcześniejszemu informowaniu o właściwych sposobach zachowania
się w rejonie zagrożonym i podjęciu działań profilaktycznych.
nadmierne opady deszczu (przechodzące w deszcz ze śniegiem)
Intensywne, trwające nawet do kilku dni, opady deszczu stanowią zagrożenie powodziowe
oraz mogą grozić katastrofalnymi zatopieniami. Deszcze przechodzące w deszcz ze śniegiem
sprawiają, że śnieg staje się ciężki a padając dużymi płatami okleja drzewa, infrastrukturę
techniczną i powoduje utrudnienia w komunikacji. Pod naporem śniegu mogą łamać się
gałęzie drzew, dochodzić do awarii linii energetycznych, a tym samym pozbawienia
mieszkańców energii elektrycznej, co z kolei może doprowadzić do paraliżu wielu dziedzin
gospodarki oraz poważnych utrudnień w zabezpieczeniu elementarnych potrzeb bytowych
ludności.
nadmierne opady śniegu, oblodzenia, silne mrozy
Zaspy śnieżne i oblodzenia powstają w wyniku działania żywiołowych sił przyrody w
okresie zimowym, w następstwie obfitych opadów i zamieci śnieżnych, trwających od kilku
godzin do kilku dni. Zakłócają one działalność transportu, gospodarki komunalnoenergetycznej i łączności oraz znacznie utrudniają pracę w gospodarstwach rolnych. Mogą
także wyrządzić znaczne szkody w urządzeniach przemysłowych i hydrotechnicznych, w
strukturze linii kolejowych i układzie dróg, w elektrycznych liniach przesyłowych i liniach
łączności, budynkach mieszkalnych i publicznych.
Opady i zamiecie śnieżne, którym towarzyszą gwałtowne skoki temperatury powodują
oblodzenia, polegające na pokryciu powierzchni konstrukcji i przedmiotów warstwą lodu lub
mokrego śniegu. Oblodzenie jest najbardziej niebezpieczne dla napowietrznych linii
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przesyłowych oraz linii łączności, sieci trakcyjnych, transportu zelektryfikowanego, urządzeń
masztowo-antenowych i innych.
susza
Nowe jakościowo problemy niesie za sobą występowanie długotrwałej suszy, spadek
„kondycji” lasów i w rezultacie podwyższenie prawdopodobieństwa pożarów obszarów
leśnych. W naszej strefie klimatycznej, zjawisko suszy występuje sporadycznie i z reguły nie
stanowi zagrożenia dla zdrowia i życia, jednakże w szczególnych przypadkach może być
przyczyną strat materialnych, głównie na obszarach rolnych, związanych z działalnością
człowieka.
inne zagrożenia spowodowane siłami natury
W granicach powiatu płockiego znajduje się 30 jezior. Około 80 % to zbiorniki małe
o powierzchni do 10 ha. W Gminie Łąck położone jest największe w całym województwie
mazowieckim Jezioro Zdworskie, o powierzchni 355 ha. Inne większe jeziora położone
w powiecie to: Górskie, Ciechomickie, Łąckie Duże, Łąckie Małe i Sędeń. Są to jeziora
polodowcowe. Znaczącym zbiornikiem w powiecie jest Starorzecze Białobrzeskie położone
w Gminie Bodzanów.
Tak znaczna ilość zbiorników wodnych niesie za sobą prawdopodobieństwo występowania
zagrożeń związanych z:
 utrzymaniem sanitarnym, w tym kąpielisk;
 występowaniem zjawiska „przyduchy”, czyli braku tlenu w wodzie, co powoduje masowe
ginięcie ryb w okresie zimowym;
 śnięcia ryb w upalne pogody, spowodowane brakiem odpowiedniej zawartości tlenu
w wodzie, co może doprowadzić do wyłączenia kąpieliska z użytku.
Padłe i gnijące ryby obniżają jakość wody w jeziorach. Wytwarzają toksyny, na które
szczególnie wrażliwe są dzieci ale również alergicy. Bakterie gnilne mogą wywołać reakcje
uczuleniowe: zaczerwienienia, wysypkę, swędzenie. Kontakt osób z taką wodą jest wręcz
niebezpieczny, a widok padłych ryb pływających tuż przy plażach oraz wyrzucanych na brzeg
odstrasza miejscowe społeczeństwo i turystów.
2.3. Zagrożenia radiacyjne:
Awarie siłowni jądrowych mogą być przyczyną powstania w ich okolicach rozległych stref
silnych skażeń promieniotwórczych, które spowodują ogromne straty w ludziach oraz szkody
ekologiczne nie mniej groźne niż te, wywołane działaniem broni jądrowej. Radioaktywne
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skażenie środowiska, zależne od stopnia zatrucia powietrza terenu, czy wody stanowi
śmiertelne niebezpieczeństwo

dla wszystkich żywych organizmów. Chmury pyłu

radioaktywnego, niesione z wiatrem na duże nieraz odległości i opadające na powierzchnię
ziemi stwarzają groźbę napromieniowania wszystkiego co się na niej znajduje. Przebywanie
ludzi w skażonej promieniotwórczo strefie grozi powstaniem choroby popromiennej.
Spożycie skażonej żywności i wody może spowodować zakażenia wewnętrzne, a w rezultacie
również

chorobę

popromienną.

Oprócz

czynnych

elektrowni

jądrowych

duże

niebezpieczeństwo ekologiczne stanowią również elektrownie wygasłe (wyeksploatowane),
które zachowują swe śmiercionośne właściwości do 20 – 80 tys. lat. Oznacza to że w miarę
upływu

czasu

będzie

stopniowo

przybywać

potencjalnych

źródeł

skażenia

promieniotwórczego na świecie.
Skażenie promieniotwórcze obszaru powiatu może powstać po awariach (zniszczeniach)
reaktorów jądrowych w elektrowniach. Lokalizacja tych obiektów wokół Polski stanowi
znaczne zagrożenie dla obszaru całego kraju. Zasięg możliwego skażenia terenu wody i
powietrza, a co za tym idzie ludzi i zwierząt, może wynosić setki kilometrów, a
niebezpieczeństwo może nadejść z dowolnego kierunku, zależnie od miejsca awarii i
warunków meteorologicznych.
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ELEKTROWNIE JĄDROWE
WOKÓŁ GRANIC POLSKI

2.4. Zagrożenia chemiczne:
Teren powiatu płockiego jest w dużym stopniu zagrożony Toksycznymi Środkami
Przemysłowymi i innymi substancjami chemicznymi. Łączy się to z usytuowaniem Polskiego
Koncernu Naftowego „ORLEN” jak i lokalizacji w miejscowości Plebanka koło Płocka
(gmina Słupno) Bazy Surowcowej Przedsiębiorstwa Eksploatacji Rurociągów Naftowych
„PERN Przyjaźń”. Na terenie miasta Płocka i powiatu płockiego zlokalizowanych jest ogółem
14 zakładów o dużym i zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej
oraz kilka innych przerabiających, magazynujących lub używających materiały
niebezpieczne. Niebezpieczeństwo wystąpienia miejscowych zagrożeń o dużym zasięgu
wynika przede wszystkim ze stosowania, przechowywania w tych zakładach dużych ilości
takich materiałów jak: chlor, amoniak, gazy propan-butan i produkty ropopochodne.

Wykaz zakładów przemysłowych na terenie miasta Płocka i powiatu płockiego,
stwarzających potencjalne zagrożenie poważnymi awariami.*
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Lp.

Nazwa zakładu
dokładny adres

Rodzaj substancji

Ilość
(Mg)

Sposób
magazynowania

Zakłady o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Polski Koncern Naftowy
ORLEN S.A.
ul. Chemików 7
09-411 Płock

Substancje
chemiczne

Basell Orlen
POLYOLEFINS Sp. z o.o.
ul. Chemików 7
09-411 Płock

Substancje
chemiczne

ORLEN PALIWA Sp. z o.o.
ul. Armii Krajowej 19
30-150 Kraków
PERN „Przyjaźn” S.A.
Płock, ul. Wyszogrodzka 133
-Baza Magazynowa w
Miszewku Strzałkowskim
ORLEN GAZ Sp. z o.o.
Ul. Zglenickiego 46a
09-411 Płock
Rozlewnia Gazu Płynnego
Płock ul. Długa 1
OBR
S.A
–
Ośrodek
Badawczo – Rozwojowy
Przemysłu Rafineryjnego
Ul. Chemików 5,
09-411 Płock
PCC EXOL
Ul. Sienkiewicza 4
56-120 Brzeg Dolny

Zbiorniki, instalacje,

Zbiornik, instalacja

Substancje
chemiczne
Zbiornik, instalacja
Substancje
chemiczne

Subgstancje
chemiczne, gaz

Zbiorniki

Zbiorniki, butle,
instalacja

Substancje
chemiczne

Zbiorniki

Substancje
chemiczne

Zbiorniki

Zakłady o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej
1.

2.

3.

4.

ORLEN GAZ Sp. z o.o.
Ul. Zglenickiego 46a
Baza Gazu Płynnego
Ul. Chemików 7 Płock
Wodociągi Płockie Sp. z o.o.
Ul. Harc.A. Gradowskiego 11
09-402 Płock
PPHU KORCHEMIA Sp. j
Ul. Sierpecka 1K
09-400 Płock
P.P.H MARK GAZ
( rozlewnia )
UL. Stefana Banacha 10
09-409 Płock

Dostawa gazu oraz
wydzierżawianie
zbiorników o poj.
4850 l.

Zbiorniki, instalacja

chlor

Zbiorniki

Rozpuszczalniki,
rozcieńczalniki
Gaz płynny

Zbiorniki,
butle

instalacje,
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* szczegółowe dane dotyczące rodzaju i ilości Toksycznych Środków Przemysłowych zawarte
są w Planie Zarządzania Kryzysowego powiatu płockiego.
Ponadto na terenie Płocka i powiatu płockiego znajdują się inne zakłady stwarzające
zagrożenie poza terenem własnego obiektu. Są to: Przedsiębiorstwo Usługowe „BEKO”
Chłodnia w Płocku (amoniak), „Wodociągi Płockie Sp. z o.o. (chlor, soda kaustyczna, kwas
siarkowy), Stacja PKP Trzepowo (produkty ropopochodne z PKN ORLEN), MEGA-TECH
Płock (olej napędowy i opałowy), Baza magazynowo – dystrybucyjna PKN ORLEN
(produkty ropopochodne), PUH „Chemirol” Sp. z o.o. o/ Bielsk (środki ochrony roślin).

Zagrożenia stwarzane przez Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych „PERN
Przyjaźń” - Bazę Surowcową w Plebance:
Poważne zagrożenie chemiczne stanowią zbiorniki z ropą naftową oraz rurociągi
będące w eksploatacji PERN Przyjaźń. Baza surowcowa PERN Przyjaźń w miejscowości
Miszewko stwarza zagrożenie spowodowane skażeniem terenu i zniszczeniem infrastruktury
w wyniku uszkodzenia rurociągu przesyłowego z produktem wyjściowym (ropa naftowa) i
awarią zbiorników znajdujących się na terenie Bazy. Główne urządzenia technologiczne na
terenie bazy surowcowej to:


rurociągi ropy naftowej z armaturą,



28 zbiorników magazynowych o całkowitej pojemności 1.100.000 m3.
Baza surowcowa jest usytuowana na terenie gminy Słupno w sąsiedztwie Miszewka

Strzałkowskiego, około 12 km. na wschód od Płocka. Instalacja technologiczna na terenie
bazy surowcowej zlokalizowana jest na powierzchni około 98 ha. i składa się ze zbiorników
magazynowych ropy naftowej, pompowni i rurociągów technologicznych. Wszystkie
zbiorniki magazynowe powiązane są ze sobą systemem rurociągowym. W bazie surowcowej
zlokalizowana jest pompownia podporowa I i II nitki Rurociągu Przyjaźń z rozdzielniami
ropy i armaturą oraz pompownia obsługująca rurociąg „Pomorski”. Funkcjonowanie instalacji
technologicznej zapewnia realizację następujących procesów:


przechowywanie przyjętej ropy w zbiornikach magazynowych

do czasu

jej

wyekspediowania;


przyjmowanie ropy naftowej tłoczonej z kierunku wschodniego (z Rosji);



po wpłynięciu na teren bazy surowcowej ropa jest kierowana do zbiorników
magazynowych.
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Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.:
Lokalizacja PKN ORLEN z punktu widzenia zagrożenia miasta Płocka oraz powiatu
płockiego jest niewłaściwa – zakład leży zbyt blisko miasta i miejscowości położonych wokół
niego, tworząc z nimi właściwie jeden kompleks, co powoduje znaczące zagrożenie dla
mieszkańców.
Zakład Produkcyjny PKN ORLEN S.A. położony jest na południowo – wschodnim
skraju Pojezierza Dobrzyńskiego. Zajmuje obszar 793 ha. Strefa ochronna PKN ORLEN
zajmuje 576 ha, co łącznie daje obszar 1.369 ha. Administracyjnie Zakład należy do miasta
Płocka. Zlokalizowany jest w jego północno – zachodniej części, w odległości ok. 5 km. od
centrum miasta i 1,5 km. od zwartej zabudowy osiedli oraz częściowo na terenie gminy Stara
Biała. W otoczeniu Zakładu znajdują się miejscowości powiatu płockiego o zwartej
zabudowie: Biała, Srebrna, Dziarnowo, Nowe Proboszczewice, Draganie, Tchórz, Nowe
Trzepowo, Trzepowo, Brochocin, Maszewo, Nowa Biała, Maszewo Duże, Mańkowo i
Wyszyna. Miejscowości te są oddalone w odległości do 5 km od Zakładu.
W obrębie terenu Zakładu Produkcyjnego PKN ORLEN S.A. zlokalizowane są:


Basell Orlen Polyolefins sp. z o. o.;



Zakład Produkcyjny ORLEN OIL sp. z o. o. w Płocku.

Zakłady te należą do grupy zakładów, których wzajemna lokalizacja powoduje zwiększenie
prawdopodobieństwa wystąpienia i pogłębienia skutków poważnej awarii przemysłowej.
PKN ORLEN S.A. prowadzi działalność w różnym zakresie. Do głównej
działalności Zakładu należy:


przerób ropy naftowej oraz wytwarzanie produktów i półproduktów ropopochodnych
(rafineryjnych i petrochemicznych);



magazynowanie, składowanie i przechowywanie ropy naftowej i paliw płynnych oraz
tworzenie i utrzymywanie zapasów paliw;



wytwarzanie, przesyłanie i obrót energią cieplną i elektryczną.
Zakład jest zintegrowanym kompleksem rafineryjno – petrochemicznym o zdolności

przerobowej około 18 mln ton ropy rocznie. Ropa dostarczana jest do zakładu
produkcyjnego z Rosji rurociągiem „Przyjaźń” oraz z krajów arabskich rurociągiem
„Pomorskim”. Na terenie zakładu zlokalizowane są ponad 54 jednostki produkcyjne.
Podstawowymi produktami wytwarzanymi w Zakładzie są: paliwa: benzyny bezołowiowe,
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oleje napędowe, paliwo lotnicze JET A-1, lekki i ciężki olej opałowy, gaz płynny oraz
produkty petrochemiczne (etylen, propylen, tlenek etylenu, glikol etylenowy, butadien,
benzen, toluen, ksyleny, fenol, aceton, EETB). Zakład Produkcyjny posiada około 60
instalacji.
Z uwagi na prowadzone procesy technologiczne na terenie Zakładu istnieje
potencjalna możliwość powstania pożaru, wybuchu a tym samym skażenia środowiska.
Procesy prowadzone w wysokich temperaturach i pod wysokim ciśnieniami mogą
spowodować rozszczelnienia instalacji lub aparatów i w konsekwencji mogą
doprowadzić do powstania zagrożenia zarówno dla samej firmy jak i okolicznych
terenów. Ropa naftowa jako podstawowy surowiec do produkcji jak i substancje z niej
otrzymywane klasyfikuje się jako substancje niebezpieczne I, II lub III klasy. Duże ilości
magazynowanych jak i przerabianych substancji niebezpiecznych mogą wpływać na
rozwój sytuacji pożarowej lub wybuchowej w przypadku powstania zdarzeń
niepożądanych.
Z uwagi na duże ilości magazynowanych substancji zakład może spowodować
zagrożenie masowe daleko wykraczające poza teren własny, a nawet poza granice miasta i
powiatu, między innymi poprzez:


rozszczelnienie zbiorników magazynowych z gazami palnymi;



rozszczelnienie cysterny z amoniakiem na stanowisku rozładunku (20 ton) lub jednego
ze zbiorników magazynowych (21 ton);



rozszczelnienie cysterny z chlorem (50 ton).
Wyciek substancji toksycznych do środowiska może nastąpić w wyniku awarii

produkcyjnej, zniszczenia zakładu, zniszczenia zbiornika lub podczas transportu.
System przeciwdziałania Zakładowej Straży Pożarnej jest ściśle powiązany z własną
służbą medyczną (ORLEN Medica Sp. z o.o.) przygotowaną do udzielenia ratownictwa
medycznego, ze służbami inspekcji środowiskowej, odpowiedzialnym monitorowaniem stanu
środowiska oraz ze służbami ochrony zakładu zabezpieczającymi porządek i dyscyplinę przy
akcji ratunkowej i ewakuacyjnej.
Zagrożenie stwarzane przez BASEL ORLEN Polyolefins Sp.z o.o.:
Spółka BASEL ORLEN Polyolefins Sp.z o.o. znajduje się na wydzielonym terenie
Zakładu Produkcyjnego Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A., który stanowi
zintegrowany kompleks rafineryjno-petrochemiczny. Zajmuje obszar 26,8602 ha, w tym
instalacje produkcyjne Polietylen

I i II, Polipropylen I i II wraz z Ekspedycją Polietylenu i
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Polipropylenu zajmuje obszar 12,398 ha; nowo wybudowane instalacje produkcyjne
Polietylenu III i Polipropylenu III zajmują obszar 7,0327 ha; natomiast nowo wybudowana
Logistyka dla PE III zajmuje obszar 7,4295 ha.
Spółka prowadzi działalność w zakresie produkcji tworzyw sztucznych typu
polietylenu i polipropylenu przy wykorzystaniu surowców dostarczanych z PKN ORLEN
S.A w Płocku. Są to głównie olefiny: etylen, propylen oraz heksan i wodór.
Do rozwiązań organizacyjnych służących zmniejszeniu strat zdarzeń kryzysowych,
które mogą mieć miejsce na terenie obu zakładów należy utworzenie odrębnych służb
medycznych – ORLEN Medica Sp. z o.o.
Zagrożenie stwarzane przez ORLEN OIL Sp. z o.o.:
Zakład Produkcyjny ORLEN OIL Sp. z o.o. w Płocku powstał z wydzielenia ze
struktur Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A instalacji produkcyjnych i obiektów im
pomocniczych wchodzących w skład Wydziału Olejowego. Zakład położony jest na siedmiu
działkach zlokalizowanych wewnątrz terenu Zakładu Produkcyjnego Polskiego Koncernu
Naftowego ORLEN S.A. w Płocku.
Działalność gospodarcza Zakładu Produkcyjnego ORLEN OIL Sp. z o.o. polega na
produkcji olejów bazowych, gaczy parafinowych i ekstraktu furiurolowego. Surowce do
produkcji sprowadzane są rurociągami do zbiorników magazynowych z sąsiedniego zakładu
produkcyjnego PKN ORLEN S.A. Produkty wysyłane są do odbiorców cysternami
kolejowymi (oleje bazowe i gacze parafinowe) oraz rurociągami (ekstrakt furfurolowy, slopy,
siarkowodór).

Zapobieganie i ochrona przed skutkami poważnych awarii w tym pożarów lub wybuchu są
realizowane w sposób kompleksowy, powiązany z działaniami Zakładu Produkcyjnego PKN
ORLEN S.A., z uwagi na wzajemne usytuowanie obu podmiotów. Umowami
zagwarantowano, że w przypadku zaistnienia awarii lub miejscowego zagrożenia, służby
prewencji PKN ORLEN (w tym Zakładowej Straży Pożarnej i inne) czy służby ochrony
zdrowia (ORLEN Medica Sp. z o.o.) zostaną skierowane do zwalczania i ograniczania
skutków zdarzenia awaryjnego
Zagrożenia chemiczne od sąsiadów:
Zagrożenie TŚP powiatu płockiego wynika nie tylko z produkcji, przerobu i
magazynowania substancji niebezpiecznych, ale również z faktu ewentualnej emisji chloru
lub amoniaku z Zakładów Azotowych we Włocławku. Przy sprzyjającym warunkach
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atmosferycznych uwolnienie z tych zakładów substancji toksycznych może spowodować
zagrożenie miasta Płocka i większości terenu powiatu po linię wyznaczoną przez
miejscowości: Góra, Bodzanów, Gąbin.

Transport kolejowy i drogowy substancji niebezpiecznych:
Zagrożenia wynikające ze stosowania w zakładach pracy materiałów niebezpiecznych
mogą być potęgowane awariami i katastrofami środków transportu drogowego i kolejowego
przewożących substancje toksyczne, trujące i inne zagrażające środowisku. Na terenie miasta
i powiatu płockiego najbardziej newralgicznym miejscami są dwie przeprawy mostowe w
Płocku: jedna kolejowo – drogowa, druga drogowa oraz zlokalizowana na terenie Płocka
stacja PŁOCK – TRZEPOWO, gdzie następuje formowanie składów pociągów z produktami
PKN ORLEN.
Poważne

zagrożenie

w

powiecie

płockim

stanowią

przewozy

substancji

niebezpiecznych zarówno transportem drogowym jak i kolejowym. Wynika to głównie z:


dużej ilości oraz różnorodności substancji przewożonych w ten sposób;



braku wyznaczonych i oznakowanych tras oraz skutecznej ich kontroli;



złego stanu technicznego środków transportu drogowego;



nieprzestrzegania przepisów o przewozie materiałów niebezpiecznych;



dużego zagrożenia kolizjami na drogach i innych przyczyn.
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Wykaz tras kolejowych, po których przewożone są materiały niebezpieczne:
Trasa

Płock – Gostynin - Kutno

Płock – Kutno

Rodzaj materiału
Rozpuszczalniki
Gaz płynny
Fenol
Aceton
Glikol
Toluen
Paliwa silnikowe
Benzen
Propylen
Paraksylen
Tlenek etylenu
Ortoksylen
Metanol
Trójchlorek tytanu
Wodorotlenek potasu
Olej uszlachetniający
Chlorek glinu
Furfurol
Olej turbinowy
Amoniak
Kwas siarkowy
Płyn etylowy
Chlor
Wodorotlenek sodu
Kwas solny
Benzyna – rozpuszczalnik
Gaz płynny
Fenol
Aceton
Glikol
Toluen
Farbasol
Paliwa płynne
Benzen
Propylen
Paraksylen
Tlenek etylenu
Ortoksylen
Ksylen
Metanol
Trójchlorek tytanowy
Sześciofluorek tytanowo –
potasowy
Wodorotlenek potasowy
Hitec-OH uszlachetniany
Chlorek glinu

Roczna ilość przewozów (w
t.)
22 500
115 000
26 500
16 500
21 000
40 000
1 760 000
55 000
58 000
32 000
19 000
6 000
21 000
10
40
810
210
330
710
280
1 920
200
600
9 000
4 600
22 500
115 000
26 500
16 500
21 000
40 000
18 000
760 000
55 000
5 800
32 000
19 000
5 300
600
21 000
10
10
41
810
210
24

Kutno – Płock

Sierpc – Płock
Płock – Sierpc

Furfurol
Olej turbinowy
Amoniak
Kwas siarkowy
Płyn etylowy
Chlor
Wodorotlenek sodu
Kwas solny
Gaz płynny
Toluen
Paliwa płynne
Metanol
Benzyna – rozpuszczalnik
Gazy płynne
Toluen
Paliwa płynne

330
710
280
1 920
200
600
9 000
4 600
12 000
5 200
2 200
10 000
1 000
12 000
5 200
2 200

Wykaz tras drogowych, po których przewożone są materiały niebezpieczne:

Trasa

Rodzaj materiału

Gaz płynny
Aceton
Paliwa silnikowe
Rozpuszczalniki
Płock – Gostynin – Kutno
Kwas siarkowy
Etylen
Kwas octowy
Nadtlenki
Trójchloroetan
Gaz płynny
Aceton
Paliwa silnikowe
Rozpuszczalniki
Płock
–
Gostynin
– Kwas fluorowodorowy
Krośniewice
Gaz płynny
Płock – Gostynin – Kowal
Paliwa silnikowe
Kwas siarkowy
Kwas azotowy
Gaz płynny
Płock – Gostynin – Szczawin Aceton
– Żychlin
Paliwa silnikowe
Rozpuszczalniki
Gaz płynny
Płock – Łąck – Gąbin – Paliwa silnikowe
Żychlin
Kwas siarkowy

Roczna ilość przewozów (w
t.)
500
7
41 600
625
20
20
100
450
100
400
578
1 300
615
350
164
300
45
15
746
8
560
635
720
890
50
25

Gaz płynny
Aceton
Płock – Łąck – Sochaczew
Paliwa silnikowe
Kwas siarkowy
Chlor
Gaz płynny
Płock – Łąck – Sanniki – Aceton
Łowicz
Paliwa silnikowe
Gaz płynny
Płock – Dobrzyków – Gąbin Aceton
– Żychlin
Paliwa silnikowe
Gaz płynny
Gąbin – Żychlin
Gazy techniczne
Paliwa płynne
Amoniak
Farby – rozpuszczalniki
Katalizator LYNX
Krośniewice – Łąck – Kwas fluorowodorowy
Gostynin
Ług alkacytowy
N-metylopirolin

1 090
570
22 160
45 000
100
1 976
570
10 260
1 202
570
920
692
12
4 200
0,3
64
50
91
69
65

Wykaz parkingów dla transportu materiałów niebezpiecznych:
Na terenie powiatu brak jest parkingów dla pojazdów przewożących materiały
niebezpieczne. W sytuacjach awaryjnych można wykorzystać następujące parkingi:
1) po prawej stronie rzeki Wisły – parking w m. Cieśle, gm. Mała Wieś,
ok. 20 km. przed Płockiem na trasie Płock – Warszawa;
2) po lewej stronie rzeki Wisły – parking firmy „ZYG-POL” Gąbin, gm. Gąbin
ok. 15 km. przed Płockiem na trasie Płock – Sochaczew – Warszawa.
Corocznie ma miejsce kilkaset wypadków drogowych z udziałem pojazdów
przewożących materiały niebezpieczne. Najgroźniejsze w skutkach są przypadki z
toksycznymi substancjami w postaci gazowej, mające miejsce na obszarach zurbanizowanych
oraz wypadki, na skutek których, substancje niebezpieczne dostają się do rzek stanowiących
ujęcia wody pitnej.
Wypadki i awarie mogą się wydarzyć w każdym miejscu gdzie przebiega tor kolejowy
czy trasa przewozu. Niejednokrotnie transport materiałów niebezpiecznych odbywa się przez
gęsto zaludnione tereny, a już paradoksem jest przewóz tych materiałów przez dworce
pasażerskie.
Transport rurociągowy:
Transport rurociągowy dotyczy głownie gazu ziemnego, ropy naftowej i jej
produktów. W porównaniu z innymi sposobami transportu, zagrożenie w tym przypadku
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wynika głównie z bardzo dużej ilości substancji przesyłanych pod ciśnieniem sięgającym
nawet kilkudziesięciu atmosfer. Wynikiem każdej awarii jest ogromna skala zanieczyszczeń
środowiska. Zagrożenie to potęguje się w miejscach przechodzenia rurociągów przez rzeki.
Realnie możliwe są awarie przyczyniające się do wycieku do środowiska od kilku do
kilkunastu tysięcy ton związków ropopochodnych. Wydostanie się znacznych ilości
substancji niebezpiecznych do dużych rzek może spowodować ich skażenie na odcinkach
przekraczających sto kilometrów. Przez teren powiatu płockiego przebiegają rurociągi
Przedsiębiorstwa Eksploatacji Rurociągów Naftowych „PERN Przyjaźń” oraz PKN
„ORLEN” w Płocku: rurociągami „Przyjaźń” i „Pomorskim” tłoczona jest ropa naftowa z
ciśnieniem około 30 atm., zaś rurociągami finalnymi benzyny bazowe i olej napędowy przy
ciśnieniu około 50 atm.
Przez teren powiatu prowadzą szlaki przesyłowe systemów transportu
rurociągowego:
rurociągi surowcowe I i II nitka transportujące ropę naftowa:


Część wschodnia Rurociągu „Przyjaźń”– prowadzi do Płocka od strony wschodniej
przechodząc pod rzekami Słupianka i Mołtawa;



Część zachodnia Rurociągu „Przyjaźń” – prowadzi do granicy zachodniej i przebiega pod
rzekami Rosicą, Wisłą i Skrwą Lewą;



Rurociąg Pomorski – przebiega od Gdańska do Płocka, na terenie powiatu płockiego
przez Gminę Stara Biała, przechodzi pod rzeką Brzeźnicą.

rurociągi produktów finalnych:


Rurociąg Płock – Koluszki – Boronów – służący do przetłaczania oleju napędowego i
benzyny, biegnie od Płocka na południe i przebiega pod rzeką Wisłą;



Rurociąg Płock – Mościska – Emilianów – służący do tłoczenia oleju napędowego i
benzyny, przechodzi pod rzeką Wisłą;



Rurociąg Płock – Nowa Wieś Wielka – Rejowiec – służy do tłoczenia oleju napędowego
i benzyny, biegnie od Płocka na północ i przechodzi pod rzekami Skrwa Prawa i
Wierzbica;



Rurociąg Płock – Ostrów Wielkopolski – służący do transportu oleju napędowego,
biegnie pod rzeką Wisłą.
Poza wymienionymi rurociągami przez teren powiatu przebiega łączący PKN ORLEN

S.A.

z Zakładami Azotowymi Włocławek rurociąg etylenowy, którym eksploatowane jest
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średnio dobowo ok. 200 ton etylenu. Przebiega on przez obszar Brudzeńskiego Parku
Krajobrazowego.
Zestawienie materiałów niebezpiecznych, transportowanych rurociągami na terenie
powiatu płockiego:
Lp.
Rurociąg
1. Rurociąg „Przyjaźń” odcinek wschodni I i II nitka
(Rosja – Płock) – 24,1 km
2. Rurociąg „Przyjaźń” odcinek zachodni I i II nitka
(Płock – Niemcy) – 40,9 km
3. Rurociąg Pomorski (Gdańsk – Płock) – długość
rurociągu na terenie powiatu płockiego i
sierpeckiego wynosi 51,6 km
4. Rurociąg Płock – Koluszki – Boronów (produkty
finalne) – długość na terenie powiatu płockiego i
gostynińskiego 51,1 km
5. Rurociąg Płock – Nowa Wieś Wielka
k/Bydgoszczy (rurociąg produktów finalnych) o
długości 22,8 km
6. Rurociąg Płock – Emilianów (produkty finalne)
– 53,1 km
7. Rurociąg Płock – Mościska (produkty finalne)
8.
9.

Przetłaczane medium
ropa naftowa
ropa naftowa
ropa naftowa

olej napędowy
benzyna bazowa
olej napędowy
benzyna bazowa

olej napędowy
benzyna bazowa
olej napędowy
benzyna bazowa
Rurociąg Płock – Ostrów Wielkopolski – rurociąg produkty finalne
PKN ORLEN S.A.
Trzy rurociągi naftowe pomiędzy Bazą ropa naftowa
Surowcową Plebanka, a Zakładem Głównym produkty finalne
ORLEN S.A. w Płocku – I i II nitka na terenie
powiatu płockiego po 9,3 km natomiast rurociągu
trzeciego tzw. produktu finalnego 12,5 km
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Infrastruktura logistyczna PKN ORLEN S.A. i PERN „PRZYJAŹŃ”:

Rocznie rurociągami produktowymi i surowcowymi PERN transportuje się około 50
mln ton produktów. Elementem zwiększającym ilość awaryjnych wycieków z rurociągów
jest ich bardzo częste nawiercanie, związane z kradzieżami transportowanego paliwa.
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2.5. Zagrożenia biologiczne:
epidemie
Epidemie na terenie powiatu mogą być skutkiem zarówno zdarzeń katastrofalnych (np.
powodzie, susze) jak i rozpowszechniania się chorób w określonych przedziałach czasowych
(np. grypa), chorób związanych z turystyką (np. cholera) i chorób wynikających z
niezachowania ostrożności czy wymogów higienicznych.
W zależności od rodzaju epidemii oraz jej rozległości mogą być podjęte różne działania,
począwszy od obowiązkowych szczepień, skończywszy zaś na czasowej izolacji dużych grup
ludzi, czy wydaniu zakazu wstępu na obszary objęte epidemią. W szczególnych przypadkach
mogą być również określone zasady zachowania się lub ograniczenia przebywania
w zagrożonych rejonach.
epizootie, (plagi zwierzęce)
Na terenie powiatu plagi zwierzęce w głównej mierze mogą występować okresowo,
w zależności od pory roku. W warunkach normalnych, na pewnych obszarach i w
określonych porach roku należy liczyć się ze znaczną dokuczliwością komarów, kleszczy i
szerszeni.

Po klęskach żywiołowych, głównie powodziach można spodziewać się

znacznej ilości szczurów, które wychodzą na powierzchnię. Zarówno w pierwszym jak i w
drugim przypadku, należy liczyć się z potencjalnym zagrożeniem roznoszenia chorób, stąd
konieczność podjęcia działań zmniejszających ilość owadów czy gryzoni.
epifitozy
Nie można wykluczyć wystąpienia epifitozy czyli rodzaju epidemii, choroby pewnej
populacji roślinnej powszechnie występującej na danym terenie i w określonym czasie, której
masowe

rozprzestrzenienia

ułatwia

układ

sprzyjających

warunków

dla

rozwoju

wywołującego chorobę patogenu.
2.6 Awarie urządzeń infrastruktury technicznej (gazowe, energetyczne, wodociągowe
i inne)
Dużą uciążliwością dla mieszkańców powiatu mogą być awarie urządzeń, instalacji i sieci
gazowej, rozdzielczej sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, a także sieci ciepłowniczej
i energetycznej. Biorąc pod uwagę stopień wyeksploatowania wymienionych elementów
infrastruktury technicznej oraz niską jakość materiałów, z których są one wykonane
spodziewać się należy szybkiego wzrostu liczby awarii tych urządzeń. Szczególnie
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niebezpieczne są awarie wszelkiego typu gazociągów, które powodują zagrożenie dla
mieszkańców pobliskich rejonów awarii. Niebezpieczeństwo to jest aktualne także po
usunięciu awarii, aż do momentu bezpiecznego, ponownego uruchomienia całej sieci
gazowej. Awarie linii energetycznych czy instalacji wodociągowych nie stanowią
bezpośredniego zagrożenia, lecz są bardzo uciążliwe dla ludzi pozbawionych prądu czy wody.
Należy pamiętać, że pozbawienie wody lub energii elektrycznej obiektów specjalnych (np.
szpitali) może stanowić zagrożenie dla życia mieszkańców.
2.7. Pożary
1) zagrożenie w zakresie pożarowo – wybuchowym
Największe zagrożenie w zakresie pożarowo – wybuchowym stwarzają:
a) Polski Koncern Naftowy „ORLEN” S.A. ze zlokalizowanymi w Płocku zakładami
rafineryjno - petrochemicznymi przerabiającymi rocznie ponad 13 mln ton ropy naftowej.
W wyniku procesów produkcyjnych powstają m.in. takie substancje jak amoniak,
siarkowodór, fluorowodór, etylen, propylen, tlenki etylenu, benzen, chlor. Z uwagi na duże
ilości magazynowanych substancji zakład może spowodować zagrożenie masowe daleko
wykraczające poza teren własny, a nawet poza granice miasta m.in. poprzez:
 rozszczelnienie zbiorników magazynowych z gazami palnymi,
 rozszczelnienie cysterny z amoniakiem na stanowisku rozładunku (20 ton) lub jednego ze
zbiorników magazynowych (21 ton),
 rozszczelnienie cysterny z chlorem (50 ton).
a) Baza Surowcowa „PERN” w miejscowości Miszewko – zagrożenie spowodowane
skażeniem terenu i zniszczeniem infrastruktury w wyniku uszkodzenia rurociągu
przesyłowego z produktem wyjściowym (ropa naftowa) i awarią zbiorników znajdujących
się na terenie Bazy. Główne urządzenia technologiczne na terenie Bazy Surowcowej to:
 rurociągi ropy naftowej z armaturą;
 28 zbiorników magazynowych o całkowitej pojemności 1100000 m3.
c) inne zakłady przemysłowych na terenie powiatu. W tym przypadku, oprócz
bezpośredniego zagrożenia życia ludzkiego, istnieje także niebezpieczeństwo skażenia
terenu produktami spalania lub innymi substancjami chemicznymi. Przykładem mogą być
bardzo niebezpieczne pożary w chłodniach, gdzie łatwopalne produkty spożywcze
(tłuszcze) mogą podsycać ogień

i spowodować uwolnienie używanego w chłodniach

amoniaku.
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zagrożenie pożarowe lasów
Z ogólnej powierzchni powiatu – 1788,6 km

2

lasy zajmują 274,6 km

2

tj. ok. 14,6 %.

Stopień zalesienia powiatu jest wyjątkowo niski (ok. 2- krotnie niższy niż średnia krajowa).
Znaczne kompleksy leśne występują po lewej stronie Wisły oraz wzdłuż trasy Płock –
Wyszogród. Większa część lasów stanowi własność Lasów Państwowych, pozostała jest
własnością skarbu państwa, wspólnot gminnych i osób prywatnych. Terenami leśnymi
zarządzają Nadleśnictwa w Płocku, Łącku i Gostyninie.
Klasyfikacja zagrożenia pożarowego obszarów leśnych przedstawia się następująco:
a) Nadleśnictwo Płock – I kategoria zagrożenia pożarowego,
b) Nadleśnictwo Łąck – II kategoria zagrożenia pożarowego,
c) Leśnictwo Duninów (część Nadleśnictwa Gostynin) – I kat. zagrożenia pożarowego.
Pożary są uwarunkowane różnymi przyczynami. Ok. 80 % pożarów wybucha z powodu:
nieprzestrzegania przepisów przeciwpożarowych podczas obchodzenia się z ogniem w
miejscach pracy i wypoczynku, używania niesprawnego sprzętu, a także podpaleń i sabotaży.
W czasie burz lasy zapalają się od piorunów, najczęściej zaś palą się przy niesprzyjających
warunkach atmosferycznych (wysoka temperatura powietrza, długotrwała susza).
2.8. Katastrofy:
drogowe
transport substancji niebezpiecznych
Poważne zagrożenie w powiecie płockim stanowi transport substancji niebezpiecznych w
ruchu drogowym. Wynika to głównie z:
a) dużej ilości substancji przewożonych w ten sposób;
b) większej różnorodności substancji niebezpiecznych przewożonych za pomocą transportu
drogowego w porównaniu z transportem kolejowym;
c) braku wyznaczonych i oznakowanych tras oraz skutecznej ich kontroli;
d) złego stanu technicznego środków transportu drogowego;
e) nieprzestrzegania przepisów o przewozie materiałów niebezpiecznych;
f) dużego zagrożenia kolizjami na drogach;
g) braku świadomości spedytorów i przewoźników o skutkach występujących zagrożeń;
h) bardzo dużej szarej strefy przewozów tzn. transportu z zatajeniem przez przewoźnika
zagrożenia wynikającego z właściwości przewożonego materiału.
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W Polsce zarejestrowanych jest ok. 6000 autocystern przeznaczonych do przewozu
płynnych materiałów niebezpiecznych. Szacuje się, że w ciągu roku realizowanych jest ok. 1
mln takich przewozów. Corocznie ma miejsce kilkaset wypadków drogowych z udziałem
pojazdów przewożących materiały niebezpieczne. Najgroźniejsze w skutkach są przypadki z
toksycznymi substancjami w postaci gazowej, mające miejsce na obszarach zurbanizowanych
oraz wypadki na skutek których substancje niebezpieczne dostają się do rzek stanowiących
ujęcia wody pitnej.
Transport materiałów niebezpiecznych odbywa się trasami: Płock – Gostynin - Kutno,
Płock -Gostynin - Kowal, Płock – Łąck – Gąbin - Żychlin, Płock – Łąck - Sochaczew, Płock
– Łąck – Sanniki - Łowicz, Płock – Dobrzyków – Gabin - Żychlin, Płock – Iłów - Sochaczew.
W transporcie drogowym decydującym dla skali zagrożeń jest transport chloru i amoniaku po
trasie Płock - Łąck - Sochaczew (chlor) oraz Płock - Gąbin - Żychlin (amoniak) oraz bardzo
intensywny ruch cystern z paliwami płynnymi od terminalu paliwowego w Trzepowie trasą
Płock-Ciechanów do drogi Płock-Warszawa. Brak na terenie powiatu parkingów dla
pojazdów przewożących materiały niebezpieczne powoduje, że poza transportami chloru
(konwojowane i zgłaszane do PSP) inne pojazdy poruszają się po drogach i parkują w sposób
niekontrolowany.
inne katastrofy komunikacyjne
Katastrofy komunikacyjne mogą wystąpić praktycznie w każdym rejonie. Oczywiste jest,
że duże katastrofy z większym prawdopodobieństwem powstaną w rejonach o zwiększonym
ruchu. Tym niemniej, w każdym powiecie należy liczyć się z tego typu zdarzeniami.
Charakteryzują się one poważnymi stratami materialnymi, dużą liczbą ofiar, często
problemami z dojazdem do miejsca zdarzenia. Do usunięcia skutków takich zdarzeń użyta
musi być znaczna ilość sił i środków, zgromadzonych w bardzo krótkim czasie. Do szybkiego
podjęcia skutecznej akcji ratowniczej niezbędny jest również efektywny system łączności,
pozwalający na natychmiastowe poinformowanie o zaistnieniu katastrofy.
Praktycznie nie jest możliwe bezpośrednie zapobieganie tego typu zdarzeniom. Warto
również podkreślić, że znaczna część katastrof komunikacyjnych powstaje z winy lub w
wyniku błędu człowieka.
Silny rozwój motoryzacji, transport materiałów niebezpiecznych z „PKN ORLEN”, tranzyt
Wschód-Zachód i rozwój kołowego transportu lokalnego wraz z brakiem poprawy stanu
technicznego dróg i małą drożnością układu komunikacyjnego Miasta Płocka i powiatu
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spowodują z dużym prawdopodobieństwem w najbliższych latach dalszy wzrost ilości
miejscowych zagrożeń związanych z wypadkami i kolizjami drogowymi, a co za tym idzie
będzie występowała znaczna ilość osób poszkodowanych.
kolejowe
Poważnym źródłem zagrożeń są przewozy substancji chemicznych transportem
kolejowym. Na powstanie awarii podczas kolejowego transportu substancji niebezpiecznych
mają wpływ przede wszystkim nast. następujące czynniki:
a) duża ilość przewożonych jednorazowo związków;
b) poważne niedociągnięcia w warunkach realizacji transportu;
c) zły stan techniczny cystern i torowisk.
Rocznie Państwowa Straż Pożarna rejestruje kilkaset poważnych awarii polegających na
uszkodzeniach mechanicznych lub korozji armatury i walczaków cystern, połączonych
z niekontrolowanym wyciekiem chemicznych substancji niebezpiecznych.
Ładunki niebezpieczne stanowią 8 % przewozów towarowych kolei. W sieci PKP porusza
się ok. 24 tys. cystern polskich oraz 6 tys. zagranicznych realizujących rocznie ok. 350 tys.
przewozów materiałów niebezpiecznych. Roczny obrót substancjami niebezpiecznymi to ok.
14 mln ton, z czego 700 tys. ton to materiały o szczególnie groźnych właściwościach.
Wypadki i awarie mogą się wydarzyć w każdym miejscu gdzie przebiega tor kolejowy.
Niejednokrotnie transport materiałów niebezpiecznych odbywa się przez gęsto zaludnione
tereny a już paradoksem jest przewóz tych materiałów przez dworce pasażerskie.
Na terenie powiatu transport materiałów niebezpiecznych realizowany jest trasami
kolejowymi: Płock – Gostynin - Kutno i Płock - Sierpc.
transport rurociągowy
Transport rurociągowy dotyczy głównie gazu ziemnego oraz ropy naftowej i jej
produktów. W porównaniu z innymi sposobami transportu, zagrożenie w tym przypadku
wynika głównie z bardzo dużej ilości substancji przesyłanych pod ciśnieniem sięgającym
nawet kilkudziesięciu atmosfer. Wynikiem każdej awarii jest ogromna skala zanieczyszczeń
środowiska. Zagrożenie to potęguje się w miejscach przechodzenia rurociągów przez rzeki.
Realnie możliwe są awarie przyczyniające się do wycieku do środowiska od kilku do
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kilkunastu tysięcy ton związków ropopochodnych. Wydostanie się znacznych ilości
substancji niebezpiecznych do dużych rzek może spowodować ich skażenie na odcinkach
przekraczających 100 km.
Przez teren powiatu płockiego przebiegają następujące rurociągi Przedsiębiorstwa
Eksploatacji Rurociągów Naftowych „Przyjaźń” w Płocku:
a) Rurociąg Płock – Nowa Wieś Wielka, tłoczący benzynę bazową i olej napędowy,
przebiegający przez Brudzeński Park Krajobrazowy. Na wyżej wymienionym terenie ma
on długość 22,8 km, przechodząc pod takimi ciekami wodnymi jak: rzeka Skrwa Prawa i
rzeka Wierzbica;
b) Rurociąg Płock – Koluszki, służący do przetłaczania oleju napędowego i benzyny
bazowej, przebiegający przez Nadwiślański Obszar Krajobrazu Chronionego. Na wyżej
wymienionym terenie długość tego rurociągu wynosi 51 km, przechodzi on nad ciekami
wodnymi rzeki Wisła i rzeki Nidy;
c) Rurociąg Płock – Warszawa, tłoczący olej napędowy i benzynę bazową. Przechodzi przez
tereny Nadwiślańskiego Obszaru Krajobrazu Chronionego. Długość to 52 km, przechodzi
pod rzeką Wisłą;
d) Rurociągi I i II nitka, część wschodnia, służąca do transportu ropy naftowej. Przebiegają na
długości 24 km, przechodząc pod rzeką Słupianką i rzeką Mołtawą na terenach
Nadwiślańskiego Obszaru Chronionego;
e) Rurociągi surowcowe I i II nitka, część zachodnia, służące do transportu ropy naftowej do
granicy zachodniej. Długość na terenie powiatu 40,6 km, przechodzą pod rzeką Rosica,
Ośnica, Wisła, Ostnica, Skrwa Lewa i szereg małych innych cieków przebiegając przez
obszar gostynińsko – Włocławskiego Parku Krajobrazowego;
f) Rurociąg Pomorski, transportujący ropę naftową z północy kraju, przebiegający przez
obszar krajobrazu chronionego – przyrzecza rzeki Skrwy Prawej.
Rocznie rurociągami produktowymi

i surowcowymi Przedsiębiorstwa Eksploatacji

Rurociągów Naftowych transportuje się ok. 50 mln ton produktów.
Elementem zwiększającym ilość awaryjnych wycieków z rurociągów jest ich bardzo częste
nawiercanie, związane z kradzieżami transportowanego paliwa.
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magazyny i składy
Kolejną kategorią obiektów, będących potencjalnym źródłem skażeń na terenie powiatu, są
magazyny i składy, w których przechowywane są materiały łatwopalne, takie jak: paliwa,
papier, bawełna, tkaniny syntetyczne, kauczuk, masy plastyczne, drewno, farby, lakiery,
rozpuszczalniki i podobne substancje, a także składowane są duże ilości odpadów
komunalnych bądź chemicznych. Obiekty te mogą być źródłem bardzo niebezpiecznych
pożarów, w wyniku których wydzielać się będą do otoczenia substancje niebezpieczne dla
zdrowia i życia człowieka. Pożary takie mogą powodować straty w ludności cywilnej
spowodowane nie tylko oparzeniami oraz działaniem fali uderzeniowej powstającej przy
wybuchu, ale także – zatruciem ludzi produktami spalania. Pożary w coraz większym stopniu
mogą stwarzać zagrożenie zatrucia toksycznymi produktami spalania materiałów pochodzenia
chemicznego. Materiały te są składowane i produkowane na dużą skalę. Produkty spalania
mogą wywołać u ludzi zatrucia z objawami ujawniającymi się w różnej formie i w bardzo
zróżnicowanym czasie.
ZESTAWIENIE MAGAZYNÓW PALIW

L.p.

Jednostka administracyjna
/miejscowość

Pojemność zbiorników w tonach

Liczba
magazynów

Etylina (T)

ON (T)

1
2
3
4
5
6

Powiat - ogółem
Gmina Bielsk
Gmina Bodzanów
Gmina Brudzeń Duży
Gmina Bulkowo
Miasto i Gmina Drobin

59
14
5
6
1
5

1803,5
91
248
85
60

1543,5
133
130
90
130

7
8
9
10

Miasto i Gmina Gąbin
Gmina Łąck
Gmina Mała Wieś
Gmina Nowy Duninów

4
2
4
1

720
250
40
50

650
140
40
20

11
12
13
14
15
16

Gmina Radzanowo
Gmina Słupno
Gmina Słubice
Gmina Stara Biała
Gmina Staroźreby
Gmina i Miasto Wyszogród

8
1
5
3

25
70
50
1,5
113

20
70
35
1,5
81
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budowlane
Należy liczyć się również z coraz większą częstotliwością występowania katastrof
budowlanych. Część budynków mieszkalnych wybudowana w latach międzywojennych, jest
w znacznym stopniu wyeksploatowana. Według informacji Głównego Urzędu Nadzoru
Budowlanego statystycznie najwięcej, bo około 64 %, niezamierzonych, gwałtownych
zniszczeń

obiektów

budowlanych

(katastrof

budowlanych)

dotyczy

budownictwa

mieszkaniowego, a pozostałe związane są z obiektami przemysłowymi, gospodarczymi i
obiektami innego rodzaju.
Ponadto, istnieją liczne zagrożenia, kwalifikujące budynki do częściowego remontu,
z których najistotniejsze to zły stan techniczny: balkonów i loggii, elementów elewacyjnych
oraz elementów pokryć dachowych.
2.9. Zakłócenia w dostawie gazu
Zagrożenie ze strony awarii magistrali i sieci gazowych, spowodowane przede
wszystkim uszkodzeniami (rozszczelnieniem) tych instalacji w wyniku prowadzenia
niekontrolowanych prac ziemnych, błędem ludzkim, katastrofami itp. określane jest jako
możliwe. Zasięg takiego zdarzenia jest ograniczony co do zasięgu strefy oddziaływania,
skutki zależne od miejsca powstania. Znaczna część instalacji przebiega poza obszarami
zamieszkałymi. W terenach z zabudowaniami mieszkalnymi przekroje instalacji jak i
możliwe ilości uwolnionego gazu są dużo mniejsze.
Teren powiatu płockiego jest obsługiwany przez POLSKĄ SPÓŁKĘ GAZOWNICTWA
sp. z o.o. Odział w Warszawie Zakład w Ciechanowie, ul. Mleczarska 17,
Rejon Dystrybucji Gazu w Płocku ul. Ignacego Łukasiewicza 19, tel. 24 266 44 42
faks: 24 262 40 08
2.10. Zakłócenia w dostawie energii
Awarie energetyczne systemów sieciowych mogą być spowodowane katastrofalnymi
warunkami atmosferycznymi, uszkodzeniami tych instalacji podczas prac remontowokonserwatorskich, stanem technicznym sieci oraz w wyniku aktu terroru. W wyniku awarii
sieci energetycznych należy się liczyć z utrudnieniami komunikacyjnymi, komunalnymi oraz
bezpieczeństwem społeczeństwa. Za bezpieczeństwo energetyczne odpowiedzialni są w
głównej mierze operatorzy systemów sieciowych.
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Na terenie powiatu za dystrybucje energii elektrycznej odpowiada
ENERGA-OPERATOR S.A. Odział w Płocku
Adres : 09-400 Płock, ul. Wyszogrodzka 106
Tel. 24 380 12 97, 24 380 12 98, 24 380 12 01
2.11. Zakłócenia w dostawie paliwa
Bezpieczeństwo paliwowe państwa – stan umożliwiający bieżące pokrycie zapotrzebowania
odbiorców na ropę naftową i produkty naftowe, w określonej wielkości i czasie, w stopniu
umożliwiającym prawidłowe funkcjonowanie gospodarki.
Główne czynniki wpływającej na zakłócenia w dostawie paliwa to:
- wystąpienia zakłóceń w przywozie ropy naftowej lub paliw;
- wystąpienia awarii w systemie przesyłowym, przetwórczym lub magazynowym ropy
naftowej lub paliw.
Wysoki poziom popytu, a także fakt, iż wolne moce wydobywcze zlokalizowane są
praktycznie w kilku państwach, powoduje jednak, że rynek naftowy narażony jest na
gwałtowne wahania cen przy każdym zakłóceniu, jak również groźbie wystąpienia zakłóceń o
charakterze politycznym, technicznym lub klimatycznym, w krajach będących producentami
ropy naftowej i w obrębie głównych dróg dostaw.
Uznaje się za prawdopodobne, że znaczny poziom popytu na ropę naftową oraz
niewystarczające inwestycje w krajach-producentach ropy naftowej spowodują utrzymanie
obecnych zagrożeń w następnych latach.
Wpływać to będzie negatywnie na poziom bezpieczeństwa dostaw ropy naftowej. Polska –
uzależniona w przeważającej części od surowca importowanego musi uwzględnić ten fakt
zarówno w bieżącej, jak i długoterminowej polityce paliwowej.
W związku z tym, zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami prawnymi, dla poprawy
bezpieczeństwa dostaw stworzony został system zapasów obowiązkowych wybranych paliw
ciekłych, w ramach którego na przedsiębiorców zajmujących się produkcją tych paliw lub ich
importem nałożono obowiązek tworzenia i utrzymywania zapasów minimalnych (tzw.
zapasów obowiązkowych), w trzech grup paliw:
- benzyn silnikowych i lotniczych,
- olejów napędowych, paliwa lotniczego opartego na nafcie i lekkich olejów opałowych,
- ciężkich olejów opałowych.
Powiat płocki nie odbiega od ogólnie przyjętej sytuacji w zakresie zakłóceń w
dostawie paliw płynnych.
Przyjmuje się dwie kategorie środków służących interwencji. Są to:
38

- zapasy interwencyjne ropy naftowej i produktów naftowych;
- środki mające na celu ograniczenie zużycia produktów naftowych.
Środki te mogą zostać uruchomione jedynie w określonych sytuacjach, tj.:
- wystąpienia realnego zagrożenia pojawienia się zakłóceń w dostawach ropy naftowej lub
produktów naftowych, czyli tzw. sytuacji przedkryzysowej;
- wystąpienia zakłóceń w dostawach ropy naftowej lub produktów naftowych na rynek
polski;
Środki te obejmują:
- ograniczenie czasu prowadzenia sprzedaży paliw na stacjach paliw;
- ograniczeniu ilości paliw w ramach jednorazowego tankowania;
- ograniczenie lub zakaz sprzedaży paliw do kanistrów;
- ograniczenie możliwości użytkowania prywatnych pojazdów samochodowych;
- zakaz organizacji imprez motorowych;
- ograniczenie transportu drogowego, lotniczego lub morskiego;
- racjonowanie paliw.
Oprócz wprowadzenia środków interwencyjnych mogą wystąpić:
- zakłócenia działań ratowniczych;
- strajki, manifestacje (mogące przerodzić się w zamieszki).
W powiecie funkcjonuje wykaz jednostek, które posiadają pierwszeństwo do
zaopatrywania się w paliwa podczas wprowadzanych ograniczeń w zaopatrzeniu.
Na terenie powiatu płockiego, zarówno paliwa płynne i gazowe, jak i węgiel są
podstawowymi źródłami energii. Wystąpieniem przerw w dostawach paliw zagrożony jest
obszar całego powiatu, jednak najbardziej dotkliwy będzie w miastach powiatu, w których
istnieją przedsiębiorstwa energetyki cieplnej dostarczające ciepło do obiektów zbiorowego
zamieszkania oraz obiekty użyteczności publicznej posiadające własne lokalne kotłownie.
2.12. Zagrożenia terrorystyczne:
Niezmiernie groźnym, coraz częściej występującym rodzajem zagrożenia jest terroryzm.
W atakach terrorystycznych może być wykorzystana broń, bomby, materiały wybuchowe,
materiały i środki chemiczne oraz biologiczne. Mogą mieć miejsca porwania osób, zabór
mienia czy wywołanie zamieszek. Działania terrorystyczne mogą powodować zagrożenie
życia i zdrowia, utrudnienia lub blokadę komunikacyjną, ogromne straty materialne i
zagrożenie lub wręcz uniemożliwienie funkcjonowania instytucji oraz codziennego życia
ludzi. Należy liczyć się, że w powiecie płockim terroryzm może przybierać formy:
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terroryzmu chemicznego
Szczególnie narażonym na działania terrorystyczne jest przedsiębiorstwo PERN
„Przyjaźń” w miejscowości Miszewo Strzałkowskie, Gmina Słupno, a także PKN ORLEN
S.A.. Zakłady te posiadają bardzo duże ilości środków chemicznych, których uwolnienie na
skutek akcji terroru może spowodować poważne zagrożenie dla mieszkańców powiatu
płockiego. Do zagrożonych akcjami terrorystycznymi obiektów należy zaliczyć ponadto inne
zakłady przemysłowe, magazyny i obiekty, których uszkodzenie może spowodować straty i
zniszczenia na dużym obszarze, oraz miejsca użyteczności publicznej, w których zazwyczaj
przebywa duża liczba osób(np. dworce, hale widowiskowe, boiska), a także urzędy, szkoły
itp.
2) terroryzmu nuklearnego
Zagrożenie terroryzmem nuklearnym staje się coraz bardziej realne. Broń nuklearna w
rękach terrorystów to największa katastrofa grożąca światu. Największe światowe mocarstwa
stają do walki by ochronić świat przed zagładą. Istnieje realne zagrożenie możliwością
zdobycia przez terrorystów broni nuklearnej i wykorzystania jej.
bioterroryzmu
Czyli zamierzonych ataków przy użyciu czynników biologicznych. Zakażenia biologiczne
mogą występować jako epidemie (grypa, wirusowe zapalenie wątroby typu A, czerwonka)
i epizootie (pryszczyca, wścieklizna). Powstaniu epidemii może sprzyjać niekontrolowany
napływ różnych narodowości do Płocka i powiatu płockiego. Do głównych rejonów
zagrożenia epidemiologicznego należy zaliczyć dworce kolejowe i autobusowe oraz
targowiska i bazary.
Zakażenia biologiczne mogą stanowić szczególny rodzaj niemilitarnych środków walki i
być rozprzestrzeniane poprzez:
a) sprowadzanie zakażonych gatunków zwierząt, których celem będzie zarażanie zdrowych
stad, a w efekcie rozprzestrzenianie się choroby na nowe obszary;
b) import zakażonych produktów żywnościowych;
c) import paszy, surowców paszowych, ściółki oraz nawozu produkowanego z zakażonych
zwierząt.
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terroryzmu bronią klasyczną
Nie sposób wykluczyć aktów terrorystycznych dokonywanych przy pomocy różnego
rodzaju broni klasycznej.
2.13. Zagrożenia protestami społecznymi
Najpopularniejszą, najczęściej stosowaną oraz najbardziej niebezpieczną metodą protestów
społecznych, którymi możemy się zetknąć na terenie powiatu płockiego, mogą być blokady
dróg. Stosowanie tego typu działań z jednej strony jest bardzo spektakularne, a więc
stosunkowo łatwo zwrócić uwagę opinii publicznej na panujący stan niesprawiedliwości i
uwypuklić własne racje. Są to formy nacisku bardzo uciążliwe dla społeczeństwa. Mogą
wpływać niekorzystnie na funkcjonowanie komunikacji, a co za tym idzie np. na przewóz
substancji niebezpiecznych. W pewnych okolicznościach tego typu akcje mogą generować
duże zagrożenie i to niekoniecznie w miejscu ich występowania. Protesty mogą narastać
głównie w godzinach popołudniowych każdego dnia, w momencie największego ruchu.
Ponieważ, w większości przypadków blokowane mogą być drogi krajowe lub wojewódzkie,
mogą wystąpić poważne zostaje zakłócony ruchu tranzytowym, a także ograniczona
mobilność służb ratowniczych. Pomimo deklaracji organizatorów blokad o przepuszczaniu
pojazdów uprzywilejowanych, mogą wystąpić trudności z przejazdem przez drogi zastawione
samochodami czekającymi na zakończenie protestu. Duże zagrożenia stanowić mogą
transporty z substancjami niebezpiecznymi uwięzione w korkach lub zmuszone do szukania
innych dróg objazdu.
a) Katalog zagrożeń, skutki i ocena ryzyka
Lp.

KATALOG
ZAGROŻEŃ

1

Powodzie i
katastrofalne
zatopienia

2

Silne huraganowe
wiatry, trąby

SKUTKI
Zagrożenia spowodowane siłami natury
- straty bezpowrotne ludzi i zwierząt;
- straty w uprawach rolnych, hodowli i
infrastrukturze terenowej, w tym
cmentarzy i grzebowisk zwierząt;
- braki wody, żywności i pasz;
- uwolnienie substancji
niebezpiecznych;
- możliwość wystąpienia epidemii i
epizootii;
- możliwość wystąpienia plagi owadów;
rozmycie mogilników;
- bezdomność;
- zniszczenia zabudowań, drzewostanu,
upraw;

RYZYKO
WYSTĄPIENIA
Zjawisko
nieprognozowalne. Nie
można przewidzieć
terminu, miejsca i
wielkości zagrożenia.
Szczególne ryzyko
wystąpienia w okresie
zimowo – wiosennym.

Trudne do określenia –
mogą pojawiać się w
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powietrzne

3

Nadmierne opady
deszczu
(przechodzące w
deszcz ze
śniegiem)

4

Nadmierne opady
śniegu,
oblodzenia, silne
mrozy

5

Susza

6

Awarie elektrowni
jądrowych,
terroryzm

- zniszczenia linii energetycznych i
telekomunikacyjnych;
- nieprzejezdność dróg i szlaków
kolejowych, uszkodzone pojazdy;
- zagrożenie dla życia ludzi;
- utrudnienia w komunikacji;
- awaria głównych linii energetycznych;
- przerwy w pracy zakładów
produkcyjnych spowodowane brakiem
prądu;
- mieszkańcy pozbawieni energii
elektrycznej;
- ograniczenia w funkcjonowaniu
infrastruktury krytycznej (łączność,
transport drogowy, kolejowy,
zaopatrzenie w wodę, szpitale,
zaopatrzenie w paliwo, energia cieplna,
oczyszczalnia ścieków);
- nie czynna sieć handlowa, banki;
- ograniczona działalność szkół i
przedszkoli;

każdym miejscu, czasie,
na znacznych
przestrzeniach.

- zakłócenia w działalności transportu;
- awarie sieciach energetycznych,
wodociągowych, ciepłowniczych,
telekomunikacyjnych;
- awarie w zakładach pracy;
- odmrożenia, możliwość epidemii;
- trudności w zaopatrzeniu zakładów
pracy, ludności;
- utrudnienia pracy w gospodarstwach
rolnych;
- katastrofy budowlane spowodowane
zaleganiem śniegu na dachach;
- brak wody, zniszczenie upraw;
- awarie w zakładach pracy i
transporcie;
- pożary, w tym
głównie obszarów leśnych;
- straty materialne w rolnictwie oraz
zmniejszenie dochodów z produkcji
rolnej;
- wzrost cen na artykuły spożywcze;
- pogorszenie jakości wody pitnej;
- możliwość powstania epidemii lub
wzrost zachorowalności;
- możliwość powstania konfliktów
społecznych;
Zagrożenia radiacyjne
- duże rejony zniszczeń;
- skażenia promieniotwórcze terenu,
wody, żywności, pasz;

Trudne do określenia.
Istnieje jednak
możliwość
wyprzedzających
ostrzeżeń
przekazywanych przez
Biuro Prognoz
Meteorologicznych.

Trudne do określenia.
Istnieje jednak
możliwość
wyprzedzających
ostrzeżeń
przekazywanych przez
Biuro Prognoz
Meteorologicznych.

Raz na kilka lub
kilkanaście lat.

Prawdopodobieństwo
wystąpienia zagrożenia
jest realne aczkolwiek
42

7

Awaria w
zakładach pracy
posiadających
TŚP, terroryzm
chemiczny

8

Awarie podczas
transportu
substancji
toksycznych
Transport
rurociągowy ropy
naftowej i jej
produktów oraz
gazu ziemnego
Awarie w
magazynach i
składach
przechowujących
materiały
łatwopalne

9

10

11

11

- choroba popromienna;
- zniszczenie magnetycznych nośników
informatycznych;
- zakłócenia systemów radiowych;
- pożary;
- zniszczenia infrastruktury;
- straty sanitarne i bezpowrotne ludzi;
- bezdomność i osłabienie odporności
organizmów;
Zagrożenia chemiczne
- skażenia chemiczne powietrza i gleby;
- zatrucia ludzi i zwierząt;
- pożary;
- zniszczenie infrastruktury;
- katastrofa ekologiczna;
- straty sanitarne i bezpowrotne ludzi;

trudne do określenia.

- straty sanitarne i bezpowrotne ludzi;
- skażenie środowiska;
- straty materialne;

Znaczne.

- ogromna skala zanieczyszczeń
środowiska;
- skażenia rzek;
- straty materialne i ludzkie;

Kilka razy w roku.

Realne, trudne do
określenia.

- pożary;
Raz na kilka lat.
- straty sanitarne i bezpowrotne ludzi;
- zatrucia z objawami ujawniającymi się
w różnej formie i czasie;
- straty materialne;
- zniszczenie infrastruktury
gospodarczej;
Zagrożenia biologiczne
Migracje ludności, - epidemie ludzi;
Mogą występować
terroryzm
- epizootie zwierząt;
okresowo, w zależności
biologiczny,
- epifitozy roślin;
od pory roku,
uwolnienie
- choroby odzwierzęce;
szczególnie po klęskach
związków
- zatrucia, straty sanitarne i bezpowrotne żywiołowych.
biologicznych w
ludzi i zwierząt;
laboratoriach
- ograniczenia praw i wolności
obywatelskich;
Katastrofy budowlane oraz awarie urządzeń infrastruktury technicznej
Katastrofy
- zniszczenie obiektów budowlanych;
Tendencje narastające.
budowlane
- zagruzowanie ulic, placów i ludzi;
- zniszczenie infrastruktury
energetycznej, gazowniczej,
ciepłowniczej, wodociągowej,
kanalizacyjnej i telekomunikacyjnej;
- uwolnienie gazu, pożary;
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12

Awarie gazowe,
energetyczne,
wodociągowe

13

1)awarie
ropociągów lub
infrastruktury
towarzyszącej
(przepompownie
itp.) na terenie
kraju lub poza
granicami
2)awarie terminali
do odbioru ropy
naftowej i paliw
3)zakłócenia w
funkcjonowaniu
systemu
dystrybucyjnego
na terenie całego
kraju lub w
poszczególnych
jego regionach
spowodowane
ograniczeniami
importu paliw
4)gwałtowny
wzrost
konsumpcji
paliw
5)awarie w
systemie
logistycznym
paliw (rurociągi
produktowe,
magazyny paliw)
6) terroryzm

- straty materialne;
- bezdomność;
- zniszczenie budynków;
- zniszczenie infrastruktury
energetycznej, gazowniczej,
ciepłowniczej, wodociągowej,
kanalizacyjnej i telekomunikacyjnej;
- pożary;
- straty sanitarne i bezpowrotne ludzi;
- bezdomność;
- uciążliwość dla mieszkańców
pozbawionych energii elektrycznej,
wody itp.;
- w skrajnych przypadkach konieczność
ewakuacji mieszkańców i zapewnienia
warunków do przetrwania;
Zakłócenia w systemie paliwowym
- negatywny wpływ na komfort życia
(brak dostaw wody, ciepła);
- możliwość paniki wśród ludności oraz
zagrożenie zakłócenia porządku
publicznego;
- negatywny bezpośredni wpływ na
funkcjonowanie infrastruktury
krytycznej związanej m. in. z
transportem i komunikacją,
ratownictwem, zaopatrzeniem w
żywność oraz zapewnieniem ciągłości
działania administracji publicznej
-negatywny bezpośredni wpływ w
okresie grzewczym na funkcjonowanie
infrastruktury związanej z
ciepłownictwem (kotłownie i piece
grzewcze na węgiel), a tym samym na
funkcjonowanie administracji publicznej
i usług publicznych
- ograniczenia w prowadzeniu
działalności zachwianie dystrybucji
paliw płynnych
– możliwa konieczność wprowadzenia
systemu reglamentacji paliw dla osób
fizycznych i przedsiębiorstw zakłócenia
lub wstrzymanie produkcji szczególnie
w małych i średnich przedsiębiorstwach
uzależnionych od zaopatrzenia w paliwa
płynne lub węgiel.

Z uwagi na znaczny
stopień
wyeksploatowania
elementów
infrastruktury
technicznej należy się
spodziewać szybkiego
wzrostu liczby awarii
tych urządzeń.

Realne, aczkolwiek
trudne do przewidzenia.
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14

14

15

16

Katastrofy komunikacyjne
Wypadki
- duża liczba ofiar i poszkodowanych;
Kilkaset w ciągu roku.
komunikacyjne,
- poważne straty materialne;
terroryzm
- zniszczenia infrastruktury
komunikacyjnej;
- niedrożność ciągów komunikacyjnych;
Pożary
Pożary, podpalenia - straty w dziedzictwie narodowym,
Zjawisko często
i sabotaż
możliwość zniszczeń a nawet degradacji występujące.
środowiska naturalnego (skala zniszczeń
uzależniona od rozmiarów zaistniałego
pożaru), w tym:
- zniszczenia drzewostanu,
-straty w populacji zwierząt wolno
żyjących,
- możliwa degradacja cennych
przyrodniczo lub chronionych obszarów
i gatunków (obszary Natura 2000),
-pogorszenie warunków w środowisku
glebowym możliwość skażenia
powietrza produktami spalania lub
innymi substancjami chemicznymi;
- zniszczenie infrastruktury
energetycznej, telekomunikacyjnej;
- uwolnienie substancji
niebezpiecznych;
- bezdomność;
- bezpośrednie zagrożenie życia
ludzkiego;
Akty terroru i inne działania destrukcyjne
Atak
- straty i zniszczenia zakładów
Realne, aczkolwiek
terrorystyczny i
przemysłowych, magazynów oraz
trudne do przewidzenia.
inne formy
obiektów o ważnym znaczeniu
zamachów
gospodarczym;
- zniszczenia miejsc użyteczności
publicznej;
- duża liczba ofiar;
- wywołanie paniki społecznej;
Zagrożenia protestami społecznymi
Blokady dróg,
- uciążliwość dla obywateli;
Kilka razy w roku.
strajki, okupacja
- zakłócenia ruchu drogowego;
budynków
- ograniczona mobilność służb
ratowniczych;
- niepokoje i konflikty społeczne;
- zakłócenia porządku i bezpieczeństwa
publicznego;
- straty materialne;
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d) Mapa ryzyka i mapy zagrożeń

Mapa operacyjna powiatu płockiego

Mapa w zakresie spraw obronnych
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Mapa zagrożenia i ryzyka powiatu płockiego

UWAGA: mapa operacyjna, mapa w zakresie spraw obronnych oraz mapa zagrożenia i
ryzyka powiatu płockiego znajdują się w pomieszczeniach Wydziału Zarządzania
Kryzysowego.
Podsumowanie
W fazie planowania ważne jest aby znać wszelkie możliwe typy zagrożeń, na które możemy
się natknąć, uwzględniając specyfikę lokalnych warunków środowiskowych, społecznych
i ekonomicznych. Należy pamiętać także o kryteriach występowania poszczególnych zjawisk
zarówno związanych z siłami przyrody, jak i z rodzajem lokalnego przemysłu, infrastruktury
technicznej, a także z mentalnością społeczeństwa. Komplementarna wiedza, zarówno z
zakresu rodzaju zjawisk niebezpiecznych, kryteriów ich występowania, charakteru oraz
specyfiki zagrożenia pozwoli nam na sprawne i prawidłowe działanie w sytuacjach
kryzysowych.

3. Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego
w formie siatki bezpieczeństwa
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Siatka bezpieczeństwa
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3
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2

3

4

1

2
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2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

**

**

**

**

1

2

3

4

1

2

3

**

**

**
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1

2

3

4

1

2

**

**

STAROSTA PŁOCKI
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
WYDZIAŁ E., K I SPRAW SPOŁECZNYCH
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA I ROLNICTWA
WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSP. NIERUCH.
WYDZIAŁ. FINANSOWY
RZECZNIK PRASOWY STAROSTY
WYDZIAŁ ORGANIZACJI I NADZORU
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA
WYDZIAŁ ROZWOJU, FUNDUSZY I PROMOCJI
KOMENDANT MIEJSKI PSP
KOMENDANT MIEJSKI POLICJI
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY
OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

*

POW. STACJA POGOTOWIA RAT. I TRANS. SANIT.
WOJSKOWY KOMENDANT UZUPEŁNIEŃ
WOPR
WOJ. INSP. OCH. ROŚLIN I NASIENNICTWA
PCK
JEDNOSTKI ORG. OC, FOC
MAZ. WOJ. INSP. OCHRONY ŚRODOWISKA DELEGATURA
POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII
POWIATOWY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO
POWIATOWA INSPEKCJA SAN.-EPIDEMIOLOGICZNA
REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ
WOJ. ZARZĄD MEL. I URZĄDZEŃ WOD. -O/PŁOCK
NADLEŚNICTWO W PŁOCKU
GDDKiA - OBWÓD PŁOCK
MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJ.-REJONY
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
INSTYTUCJE CHARYTATYWNE

**

**

**

**

**

**

**

**

**

ZAKŁADY WODOCIĄGOWE
POGOTOWIE GAZOWE

Protesty
społeczne

Terroryzm

Zakłócenia
w systemie
paliwowym

Zakłócenia
w systemie
elektroenerge
tycznym

Zakłócenia
w systemie
gazowym

Katastrofy
drogowe
i kolejowe

Katastrofy
budowlane

Skażenia
radiacyjne

Skażenia
chemiczne

Epifitozy

Epizootie

3

WOJEWODA MAZOWIECKI

3

4
Patrz inne zagrożenia w siatce wynikające z charakteru zaistnałego ataku terrorystycznego

Fazy zarządzania kryzysowego

Epidemia

Potmioty pomocnicze

Pożary

Powódź

Główny wykonawca

Huragany

Podmiot wiodący

Silne mrozy
i opady
deszczu /
śniegu

Susza / upały

SIATKA BEZPIECZEŃSTWA DLA POWIATU PŁOCKIEGO

1

2

3

**

**

**

4

TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A.
ZAKŁAD ENERGETYCZNY ENERGA
* - dot. wód śródlądowych
** - tylko dla linii kolejowych

Fazy zarządzania kryzysowego: 1- zapobieganie, 2-przygotowanie, 3-reagowanie, 4-odbudowa.
Poniższe tabele są szczegółowym rozwinięciem siatki bezpieczeństwa przedstawiające zadania wojewody, starosty, urzędu, służb, inspekcji i straży w konkretnych zagrożeniach z uwzględnieniem faz zarzadzania
kryzysowego.
Odcieniami niebieskiego zaznaczony jest podmiot wiodący, pełniący rolę koordynującą / nadzorczą.
Odcieniami czerwieni i beżu oznaczone są instytucje pełniące rolę głównego wykonawcy, czyli prowadzą bezpośrednie działania na miejscu zdarzenia.
Odcieniami zieleni przedstawione są podmioty pomocnicze, wspierające głównego wykonawcę w realizacji powierzonych zadań.
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4. Zestawienie sił i środków planowanych do wykorzystania
w sytuacjach kryzysowych
ZESTAWIENIE ŚIŁ I ŚRODKÓW PAŃSTWOWEJ STRAŻY
POŻARNEJ W PŁOCKU

Lp.

Nazwa jednostki
organizacyjnej
Jednostka
Ratowniczo –
Gaśnicza nr. 1

Ilość osób
zatrudnionych
65 funkcjonariuszy

Samochód gaśniczy VOLVO
Samochód gaśniczy ciężki RENAULT
Samochód gaśniczy ciężki –
JELCZ
Lekki samochód ratowniczo –
gaśniczy - IVECO
Ciężki samochód ratownictwa
technicznego – RENAULT
Podnośnik STAR – SH - 18
Podnośnik VOLVO – SH - 30
Podnośnik MAN – SH - 25
Samochód ratownictwa
chemicznego - MERCEDES
Samochód ratownictwa
wodnego - MERCEDES
Nośnik kontenerowy –
RENAULT
Samochód operacyjny
NISSAN NAVARA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Jednostka
Ratowniczo –
Gaśnicza nr. 2
1.
2.

3.
4.

Posiadane środki
(samochody osobowe,
inny sprzęt techniczny )

35 funkcjonariuszy
Samochód gaśniczy - MAN
Samochód gaśniczy ciężki MAN
Nośnik kontenerowy –
VOLVO
Samochód operacyjny –
NISSAN NAVARA

49

Jednostka
Ratowniczo –
Gaśnicza nr. 3

35 funkcjonariuszy
Samochód gaśniczy
RENAULT
Samochód gaśniczy ciężki RENAULT
Lekki samochód ratowniczo –
gaśniczy IVECO
Samochód operacyjny
NISSAN TERRANO II
Samochód Dowodzenia i
Łączności FIAT DUCATO

1.
2.
3.
4.
5.
Komenda Miejska
PSP w Płocku

26 –
funkcjonariuszy
4 - cywili
Ciężki samochód
kwatermistrzowski
Mikrobus VW T4
Samochód operacyjny
SUZUKI GRAND VITARA
Samochód operacyjny
PEUGOT 301
Samochód operacyjny
PEUGOT 301
Samochód operacyjny
TOYOTA AVENSIS
Mikrobus RENAULT

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Razem: 165

UWAGA: aktualizacja 20.10.2014 r.
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BILANS SIŁ I ŚRODKÓW
OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH
Z TERENU POWIATU PŁOCKIEGO

8

Staroźreby

Nowa Góra

9

Bodzanów

Niesłuchwo

3
1

1
1
1
1
1

3
1
1
2
1

2
1

1

2
2

2
1
1
2
2

51
37
26
50
36

8
2
1
1
7

2
1
1
1
2

1
1
1
1

231 45 67
277 10 88

42
120

2
12

1
2

1
1

2
4

2
4

1
2

1
4

5

261 81 67

28

4

1

1

2

2

1

1

2

260 62 07

39

2

1

1

1

1

1

1

15

16

17

18

19

20

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

2
1

1
1

1

1
1

3
1
2
2
1

2

1

1
2

2
5

1
2

1

1

1

1

1

1

1

1

Inny sprzęt

14

Pompy szlamowe

13

Walizka medyczna

12

Pompy pływające

Gałki Stare
Gąbin

11

Motopompy

Mała Wieś
Gąbin

10

Agregaty
prądotwórcze

6
7

9

Piły spalinowe do
cięcia stali i betonu

261 55 75
260 72 33
265 20 04
660 466 279

Aparaty
podciśnieniowe

Bielsk
Bodzanów
Bulkowo
Drobin
Nowy
Duninów

Aparaty
nadciśnieniowe

Bielsk
Bodzanów
Bulkowo
Drobin
Nowy
Duninów

Piły spalinowe do
drewna

1
2
3
4
5

Radiotelefony
nasobne

1
2
3
4
5
6
7
8
Jednostki OSP w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym

Radiotelefony sam.

Inne sam. (wskazać
jakie)

Samochód Gaśn.

Ratownicy medyczni

Strażacy

Nr telefonu kontaktowego

Siedziba (Miejscowość
jednostki)

Gmina
(Miasto)

Lp

Zestaw hydrauliczny

Podstawowe wyposażenie

Stan osobowy

1
1

Po
nto
n

798 296 372

1

21

1

3
łod
zie

51

1

2

3

10

Radzanowo

Rogozino

11

Brudzeń Duży

Sikórz

12

Staroźreby

Staroźreby

13

Radzanowo

Woźniki

14

Stara Biała

15

Wyszogród

Płock Trzepowo
Wyszogród

16

Słupno

17

4

5

6

7

8

792 079 234
604 579 892

24

8

1

261 28 60

30

8

1

1

2

261 70 57

43

4

2

1

3

261 87 13

39

8

1

505 310 345

9

10

11

12

13

1

1

2

2

1

1

2

2

1

2

1

1

2

1

4

2

2

1

3

4
2

12

515376216

36

6

2

1

2

2

1

2

Słupno

261 29 85

22

5

1

1

2

1

1

1

Stara Biała

Stara Biała

364 81 29

42

4

1

1

2

1

2

1

18
19

Łąck
Słubice

Łąck
Słubice

605 531 378
277 80 08

33
44

8
2

1
1

3
1

3
2

4
1

3
2

5
1

3

20

Gąbin

Dobrzyków

502 409 576

38

2

1

3

2

1

1

14

17

18

19

20

4

1

2

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1
1

1

2
1

1
1

1
1

1
1

1

2

1

3

2

15

1

16

21

1

łód
z

52

1
2
3
4
5
6
7
8
9
OSP nie włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego
1

Bielsk

2

Bodzanów

3

Brudzeń Duży

4

Bulkowo

1 Gilino
2 Goślice
3 Niszczyce
4 Kędzierzyn
5 Leszczyn Szl.
6 Tłubice
7 Zagroba
8 Zągoty
9 Ciachcin
1 Kanigowo
2 Reczyn
3 Mąkolin
4 Kępa Polska
5 Gromice
6 Wiciejewo
1 Karwosieki N.
2 Suchodół
3 Żerniki
4 Parzeń
5 N. Karwosieki
6 Siecień
7 Bądkowo Kość
8 Turza Mała
9 Sobowo
1 Blichowo
2 Nowe Łubki
3 Pilochówko
4 Worowice
5 Nadułki

15
18
23
16
24
15
19
19
20
21
23
28
20
19
20
17
17
30
37
18
20
40
17
33
22
43
20
28
16

10

11

12

13

14

15

16

17

1

1
1
1
1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

4
1
1
1

7

1
1

13
5

1
1
1
1

1

1
1
1
1
1

18
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1

19

20

21

1

53

1
5

2
Drobin

6

Gąbin

7

Łąck

8

9
10

Mała Wieś

Nowy
Duninów
Radzanowo

3
1 Kozłowo
2 Setropie
3 Rogotwórsk
4 Wrogocin
5 Łęk Probostw.
6 Maliszewko
7 Chudzyno
8 Nagórki
Dobrskie
1
2
3
4
5
1 Zaźdierz
2 Zdwórz
3 Władysławów
4 Sendeń Duży
1 Brody Duże
2 Dzierżanowo
3 Mała Wieś
4 Mała Wieś
przy SUR
5 Orszymowo
6 Podgórze
7 Zakrzewo
Kość
1 Dzierzązna
2 Lipianki
1 Radzanowo
2 Juryszewo N.
3 Boryszewo
4 Szczytno

4

5
50
15
19
20
30
34
18
40

25
21
16
21
27
16
48
48

6

2
2

7
2

7

8

9

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1

1

21

1
2
1
2
2
2
2
1

1

2

1

1

1

1

1
1
1
2

1
1
2
1

1

22
16
25

1

1

1

1

20
26
37
20
19
42

1
1

1
1

2

10

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1

1
1

2
1

2
2

1

1
1

2
1
1
1
1
1
4
2
1
1
1

1

1

1
1

1
1
1
2
1
1

1
1

54

1
11

12

13

2
Słubice

Słupno

Stara Biała

14

Staroźreby

15

Wyszogród

3
1Wiączemin P.
2 Łaziska
3 Juliszew
4 Piotrkówek
5 Grzybów
1 Cekanowo
2 Gulczewo
3 Mijakowo
4 Miszewo
Strzałkowskie
5 Święcieniec
1Bronowo
Zalesie
2 Brwilno
3 Dziarnowo
4 Kamionki
5 Maszewo
6Proboszczewice
7 Wyszyna
1 Zdziar Wielki
2 Sendek
3 Płonna
4 Rogowo
5 Przedbóż
6 Bromierz
7 Smardzewo
8 Dłużniewo
1 Rębowo
2 Kobylniki
3 Słomin
4 Bolino
5 Drwały
6 Rakowo
7 Grodkowo

4

5

6

27
20
23
17
17
28
28
28
20
20
28
24
21
16
38
40
23
29
25
8
23
14
20
19
15
30
25
20
25
20
20
15

7

8

1
1
1
1

9

11

1
1
1
1

1
1

1

14

15

16

17

1

1
1

1
1
1
1
1
1
1

18
1
1
1
1
1
1
1
1

19
1

20

21

1

1
1

1
1

1

1

1
1

1
1
2

13

1
1

1
2

12

1

1
1

1

10

1

1

1

1
1
1
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1

1

1

1
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ZESTAWIENIE ŚIŁ I ŚRODKÓW KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI
W PŁOCKU PRZEZNACZONE DO REALIZACJI ZADAŃ NA TERENIE POWIATU PLOCKIEGO
Liczba osób
zatrudnionych
Komenda Miejska Policji w Płocku na terenie 305 Policjantów
Powiatu Grodzkiego

L.p Nazwa jednostki organizacyjnej
1.

2.

Komenda Miejska Policji w Płocku na terenie 86 Policjantów
Powiatu Ziemskiego

3.

Komenda Miejska Policji w Płocku - łącznie

391 Policjantów

Posiadane środki
( samochody osobowe, inny sprzęt techniczny )
41 – samochodów
4 – motocykle
3 – łodzie patrolowe
19 – samochodów
1 – łódz patrolowa
60 – samochodów
4 – motocykle
4 łodzie patrolowe

UWAGA: aktualizacja 20.10.2014 r.
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WYKAZ SIŁ I ŚRODKÓW JEDNOSTEK POLICJI
Z TERENU POWIATU PŁOCKIEGO
Lp

Nazwa jednostki
Policji

Gmina

SŁUŻBA DYŻURNA
Tel.

Fax.

Sta
Podstawowe wyposażenie
n
Sam. Sam. z Mot Cyst Przy
Inne
oso
osob nagłośoespecjalistyboonieniem cykl rny czep
czne
wy
wy
e
pali
y
wyposażenie
w
8
1
1
5
2
-

1
2
3

PP Stara Biała
PP Brudzeń Duży

Stara Biała
Brudzeń Duży

266 14 96
266 14 30

266 14 99
266 14 30

PP Bielsk

Bielsk

261 51 59

261 51 59

7

2

-

-

-

-

-

4

PP Bodzanów

260 70 07

266 14 45

8

3

3

-

-

-

-

5
6

PP Drobin

Bodzanów,
Bulkowo
Drobin

266 14 36
266 14 60

266 14 37
266 14 61

4
15

2
3

2
1

-

-

-

radiostacja
Łódź motorowodna

277 80 07

277 10 07
277 80 07
261 40 50
266 14 89
266 14 49
266 14 53
266 14 57

4

1

6
5
5
4
6

2
1
2
2
3

2
1
2
1
3

-

-

-

-

266 14 95

8

2

2

-

-

-

radiostacja

85

26

18

Gąbin,
KP Gąbin
Słubice

7
8
9
10
11
12

PP Łąck
PP Nowy Duninów
PP Radzanowo
PP Słupno
PP Staroźreby
PP Wyszogród

Łąck
Nowy Duninów
Radzanowo
Słupno
Staroźreby
Wyszogród,
Mała Wieś

RAZEM

261 40 50
266 14 84
261 34 70
266 14 50-52
266 15 54
231 10 07
266 14 92

UWAGA: aktualizacja 20.10.2014 r.
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ZESTAWIENIE SIŁ I ŚRODKÓW POWIATOWEGO
INSPEKTORATU WETERYNARII W PŁOCKU
MOŻLIWYCH DO WYKORZYSTANIA PODCZAS WYSTĄPIENIA
SYTUACJI KRYZYSOWEJ
Posiadane środki (
samochody osobowe,
inny sprzęt techniczny
)
8 samochodów
osobowych
1 samochód
dostawczy
2 samochody osobowo
– użytkowe
2 opryskiwacze
spalinowe

I
Ilość osób
zatrudnionych

Lp. Nazwa jednostki organizacyjnej

21
1

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
w Płocku

ZESTAWIENIE SIŁ I ŚRODKÓW POWIATOWEGO
INSPEKTORATU WETERYNARII W PŁOCKU
MOŻLIWYCH DO WYKORZYSTANIA PODCZAS WYSTĄPIENIA
SYTUACJI KRYZYSOWEJ
Lp. Nazwa jednostki
1

Powiatowy Inspektorat
Weterynarii w Płocku

Stan osobowy
Lekarze Technicy Inni

Samochody

9

-

11

12

Inne
siły i
środki

Nazwa Gminy (Miasta i Gminy)
2

Bielsk

5

-

-

-

3

Bodzanów

1

1

-

-

4

Brudzeń Duży

3

1

-

-

5

Bulkowo

1

1

-

-

6

Drobin

6

-

-

-

7

Gąbin

1

1

-

-

8

Łąck

1

-

-

-

9

Mała Wieś

1

-

-

-

10

Nowy Duninów

-

-

-

-

58

11

Radzanowo

1

-

-

-

12

Słubice

-

-

-

-

13

Słupno

1

-

-

-

14

Stara Biała

2

-

-

-

15

Staroźreby

1

1

-

-

16

Wyszogród

1

-

-

-

17

Płock

26

2

1

-

18

Płock – Ekipa Dezynfekcyjna

-

1

1

-

60

8

13

12

RAZEM

ZAPLECZE OSOBOWE I TECHNICZNE
DO DYSPOZYCJI POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII NA WYPADEK
WYSTĄPIENIA CHOROBY ZAKAŹNEJ

I. ZAPLECZE OSOBOWE
1. Pracownicy Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Płocku;
- inspektorzy weterynaryjni
- 12 osób
- pracownicy administracyjni
– 7 osób
- kierowca
- 1 osoba
-------------Razem:
20 osób
2. Urzędowi lekarze weterynarii - 53 osoby.

II. ZAPLECZE TECHNICZNE
1. Wyposażenie Powiatowego Zespołu Kryzysowego:
1) środki łączności:
- telefony stacjonarne – 2 linie
- fax – 1 linia wydzielona
- telefony komórkowe – 13 sztuk
2) sprzęt elektroniczny:
- 8 zestawów komputerowych wraz z niezbędnym oprogramowaniem,
działających w sieci Inspekcji Weterynaryjnej, umożliwiające
komunikowanie się za pomocą poczty elektronicznej;
- 6 zestawów komputerowych do prowadzenia obsługi administracyjnej,
prawnej i finansowej;
- zewnętrzne nośniki informacji (dyskietki, dyski CD)
- zestaw audiowizualny – 1 komplet
59

- kserokopiarka – 3 sztuki
3) sprzęt biurowy i niezbędne wyposażenie dlka każdego stanowiska pracy;
4) usystematyzowany zbiór dokumentacyjny:
- akty prawne
- dokumenty operacyjne
- niezbędna baza adresowa
- wykaz lekarzy weterynarii
- wykaz podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną
- wykaz lokalnych organizacji rolniczych i hodowców, producentów,
zakładów utylizacji
- wykaz rzeczoznawców
5) środek transportu zdolny do przewożenia jednorazowo 4 osób oraz wyposażenia
technicznego – 11 samochodów + 1 samochód chłodnia.
2. Wyposażenie niezbędne do podjęcia działań w ognisku choroby:
1) zestaw do badania zwierząt i pobierania próbek materiału biologicznego:
- odzież ochronna (kombinezon wodoodporny jednoczęściowy z kapturem, buty
gumowe i pokrowce ochronne na buty, rękawice gumowe, okulary ochronne,
maski na twarz);
- wyposażenie do dezynfekcji (opryskiwacz ręczny, środek dezynfekcyjny);
- wyposażenie do badania klinicznego (kolorowa kredka do znaczenia zwierząt,
strzykawki jednorazowe, igły jednorazowe do strzykawek, termometr lekarski,
sprzęt do poskramiania zwierząt);
- probówki do pobierania krwi
2) zestaw do uboju diagnostycznego, badania sekcyjnego i pobierania próbek:
– nóż sekcyjny
– skalpel z wymiennym ostrzem, zapasowe ostrza,
- pęsety, kleszcze sekcyjne, szczypce
- nożyczki chirurgiczne
- plastikowe pojemniki szczelnie zamykane
- plastikowe woreczki szczelnie zamykane
- pałeczki sterylne do pobierania wymazów,
- nici chirurgiczne, sznurek
3) inne materiały:
- taśma uszczelniająca wodoodporna
- etykiety samoprzylepne
- pisak wodoodporny, długopis
- latarka z zapasową baterią i żarówką
- kontener do transportu próbek, z wkładkami chłodzącymi
- oficjalne formularze druków
3. Ekipy dezynfekcyjne:
2) „Desarz” - tech. Wet. Paweł SOBCZAK – Płock
3) Bogdan Wierzbicki - Sierpc
60

WYKAZ SPRZĘTU PRZECIWPOWODZIOWEGO
STAROSTWA POWIATOWEGO W PŁOCKU
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Nazwa sprzętu
Latarka VULCAN FIRE/44404
Worki z włókna
polipropylenowego
Folia fydroizolacyjna
Szpadel stalowy
Buty filcowe PCV
Ubranie przeciwdeszczowe
Kutka zimowa WIN-SPRING
Płaszcz przeciwdeszczowy
Rękawice robocze GOBI
Radiotelefony Motorola
Geowłóknina
Łopata stalowa
Łóżko polowe – komplet ( koc,
prześcieradło, ręcznik )

Jednostka miary
szt.
szt.

Ilość
5
45 000

szt.
szt.
para
szt.
szt.
szt.
para
szt.
m2
szt.
szt

400
80
80
80
33
40
80
6
1 500
95
160

UWAGA: aktualizacja 20.10.2014 r.

ZESTAWIENIE SIŁ I ŚRODKÓW POWIATOWEJ STACJI
SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZENEJ W PŁOCKU
MOŻLIWYCH DO WYKORZYSTANIA PODCZAS
WYSTĄPIENIA SYTUACJI KRYZYSOWEJ

Lp.

Nazwa jednostki

Stan osobowy

Samochody

Inne siły i środki

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Płocku
1

Dyrektor

1

-

-

2

Sekretariat

1

-

-

3

Księgowość

6

-

-

4

Kadry:

2

-

-

5

Administracja

3

4

-

6

Epidemiologia

12

-

-

7

Higiena Komunalna

7

-

-

8

Higiena Żywności

10

-

-

9

Higiena Pracy

4

-

-

10

Higiena Dzieci i Młodzieży

4

-

-

61

12

Zapobiegawczy Nadzór
Sanitarny:
Oświata Zdrowotna

13

Laboratorium Badania Wód

11

14
15
16

17

Laboratorium Przygotowania
Pożywek
Laboratorium Mikrobiologii i
Parazytologii
Kierownik Oddziału
Laboratoryjnego
Inne komórki organizacyjne
(nie ujęte w poz. 1-16 o ile
realizują zadania na rzecz
działania w sytuacjach
kryzysowych)

RAZEM

3

-

-

4

-

-

13

-

-

3

-

-

8

-

-

1

-

-

4

-

-

85

4

-
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Zespół oświetleniowy

Worki

Pochodnie

Łopaty

Buty gumowe

Koparki

Spycharki

Motopompy

Ładowarki

Ciągniki

Przyczepy

Kapoki

Pompy wysoko wydajne

Namioty

Linki asekuracyjne

Termosy

Bosaki

Łóżka

Radiotelefony

Autobusy

2

Agregaty prądotwórcze

1

Pontony

Nazwa Gminy

Łódź motorowa

Lp
.

Łódź wiosłowa

WYKAZ SPRZĘTU PRZECIWPOWODZIOWEGO
BĘDĄCEGO W DYSPOZYCJI ZESPOŁÓW ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ( aktualny na 2014 )

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

1.

Bodzanów

-

2

-

2

2

2500

-

20

8

1

1

8

1

2

2

12

-

-

-

6

8

130

4

1

2.

Gąbin

-

9

-

16

-

30000

100

20

20

-

-

26

-

1

1

-

1

2

-

-

-

10

-

3

3.

Mała Wieś

-

-

-

8

-

3700

50

20

20

1

-

10

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

3

2

4.

Słubice

-

-

-

-

-

1500

50

10

10

-

-

6

-

-

-

-

-

-

-

2

6

-

2

-

5.

Słupno

-

-

-

1

1

40000

1000

17

23

2

1

6

1

1

1

2

-

-

-

-

6

-

7

4

6.

Nowy Duninów

-

-

-

-

-

4500

300

150

167

-

-

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2

7.

Wyszogród

1

2

1

4

4

5000

600

9

4

2

1

10

1

-

-

6

1

-

-

4

-

100

8

-
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ZESTAWIENIE SIŁ PRZEWIDZIANYCH DO AKCJI PRZECIWPOWODZIOWEJ

PSP
Lp

1

Nazwa
Gminy
2

OSP

Policja

Rej.Dyr.Dróg Organizacje
Publicznych pozarządowe

Formacja OC

Inne
Uwagi

Ludzie

Wozy
bojowe

Ludzie

Wozy
bojowe

3

Ludzie

Samochody

Sam. z
nagłośn.

4

5

Ludzie

Samochody

Ciągniki

6

7

8

9

10

11

Ludzie

Samochody

Ludzie

Samochody

14

15

16

17

18

19

Ludzie

Samochody

12

13

1.

Bodzanów

-

-

210

12

9

2

2

80

-

-

-

-

20

-

-

-

-

2.

Gąbin

-

-

150

13

7

3

-

25

-

-

-

-

-

-

20

-

-

3.

Mała Wieś

-

-

289

9

8

2

2

95

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.

Słubice

-

-

20

4

5

-

1

30

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.

Słupno

-

-

172

8

-

-

-

115

-

-

-

-

-

-

12

4

-

6.

Nowy
Duninów

-

-

88

4

5

1

-

109

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.

Wyszogród

-

-

268

11

15

2

-

32

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Zespół oświetleniowy

Worki

Pochodnie

Łopaty

Buty gumowe

Koparki

Spycharki

Motopompy

Ładowarki

Ciągniki

Przyczepy

Kapoki

Pompy wysoko wydajne

Namioty

Linki asekuracyjne

Termosy

Bosaki

Łóżka

Radiotelefony

Autobusy

2

Agregaty prądotwórcze

1

Pontony

Nazwa Gminy

Łódź motorowa

Lp
.

Łódź wiosłowa

WYKAZ SPRZĘTU PRZECIWPOWODZIOWEGO
BĘDĄCEGO W DYSPOZYCJI ZESPOŁÓW ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ( aktualny na 2014 )

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

1.

Bodzanów

-

2

-

2

2

2500

-

20

8

1

1

8

1

2

2

12

-

-

-

6

8

130

4

1

2.

Gąbin

-

9

-

16

-

30000

100

20

20

-

-

26

-

1

1

-

1

2

-

-

-

10

-

3

3.

Mała Wieś

-

-

-

8

-

3700

50

20

20

1

-

10

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

3

2

4.

Słubice

-

-

-

-

-

1500

50

10

10

-

-

6

-

-

-

-

-

-

-

2

6

-

2

-

5.

Słupno

-

-

-

1

1

40000

1000

17

23

2

1

6

1

1

1

2

-

-

-

-

6

-

7

4

6.

Nowy Duninów

-

-

-

-

-

4500

300

150

167

-

-

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2

7.

Wyszogród

1

2

1

4

4

5000

600

9

4

2

1

10

1

-

-

6

1

-

-

4

-

100

8

-
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ZESTAWIENIE SIŁ PRZEWIDZIANYCH DO AKCJI PRZECIWPOWODZIOWEJ

PSP
Lp

1

Nazwa
Gminy
2

OSP

Policja

Rej.Dyr.Dróg Organizacje
Publicznych pozarządowe

Formacja OC

Inne
Uwagi

Ludzie

Wozy
bojowe

Ludzie

Wozy
bojowe

3

Ludzie

Samochody

Sam. z
nagłośn.

4

5

Ludzie

Samochody

Ciągniki

6

7

8

9

10

11

Ludzie

Samochody

Ludzie

Samochody

14

15

16

17

18

19

Ludzie

Samochody

12

13

1.

Bodzanów

-

-

210

12

9

2

2

80

-

-

-

-

20

-

-

-

-

2.

Gąbin

-

-

150

13

7

3

-

25

-

-

-

-

-

-

20

-

-

3.

Mała Wieś

-

-

289

9

8

2

2

95

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.

Słubice

-

-

20

4

5

-

1

30

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.

Słupno

-

-

172

8

-

-

-

115

-

-

-

-

-

-

12

4

-

6.

Nowy
Duninów

-

-

88

4

5

1

-

109

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.

Wyszogród

-

-

268

11

15

2

-

32

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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ZESTAWIENIE SIŁ I ŚRODKÓW
WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO
I TRANSPORTU SANITARNEGO
Lp.

Specjalistyczne siły i środki będące w dyspozycji WSPRiTS

Nazwa jednostki

Stan osobowy (np.)

Samochody (wg rodzajów)

lekarze

pielęgniarki/
pielęgniarze
*

ratownicy
medycz
-ni

sanita
riusze

kierow
-cy

specjalistyczne

podst
awow
e

do
transp.
choryc
h

Inne siły i
środki

Oddział w Płocku:

1

Zespoły
Wyjazdowe
Ul. Strzelecka 3

24

36

22

11

37

4

2

2

-

-

-

2

Zespół wyjazdowy
Ul. Gwardii
Ludowej

7

5

5

-

6

1

-

-

-

-

-

3

Zespół wyjazdowy
Ul. Jana Pawła II
62

5

5

5

-

5

1

-

-

-

-

-

7

6

5

-

5

1

-

-

-

-

-

5

6

5

-

5

1

-

-

-

-

-

5

6

5

-

5

1

-

-

-

-

-

12

19

9

1

34

1

1

2

-

-

-

12

15

11

3

21

1

1

2

-

-

-

4

5

6

Zespół wyjazdowy
Podstacja w
Wyszogrodzie
Ul. Płocka 29
Zespół wyjazdowy
Podstacja w
Gąbinie
Ul. Płocka 19
Zespół wyjazdowy
Podstacja w
Staroźrebach

Oddział w Sierpcu:

7

Zespoły
wyjazdowe
Ul. Braci
Tułodzieckich 19

Oddział w Gostyninie:

8

Zespoły
wyjazdowe
Ul. Przemysłowa 1
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WYKAZ MOŻLIWOŚCI DORAŹNEGO ZAKWATEROWANIA LUDNOŚCI
Z REJONÓW, W KTÓRYCH WYSTĄPIŁY
NAGŁE I NIEPRZEWIDZIANE ZAGROŻENIA

Lp

Jednostka administracyjna

Ilość obiektów

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

2

3
51
3
27
1
4
3
2
1
9
9
3
9
8
2
3

Powiat – całość
Gmina Bielsk
Gmina Bodzanów
Gmina Brudzeń Duży
Gmina Bulkowo
Miasto i Gmina Drobin
Miasto i Gmina Gąbin
Gmina Łąck
Gmina Mała Wieś
Gmina Nowy Duninów
Gmina Radzanowo
Gmina Słupno
Gmina Słubice
Gmina Stara Biała
Gmina Staroźreby
Gmina i Miasto Wyszogród

Liczba miejsc
noclegowych
4
9890
300
1500
67
400
400
100
140
570
1383
250
480
2870
200
1230

Uwagi
5
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WYKAZ MIEJSC – OBIEKTÓW DO DORAZNEGO
ZAKWATEROWANIA LUDNOSCI
Lp.

Miejsce zakwaterowania

Liczba miejsc

Uwagi

GMINA BIELSK
1.

Remiza OSP w Ciachcinie

100

2.

Remiza OSP w Zągotach

100

3.

Remiza OSP w Goślicach

100

RAZEM

Prezes OSP Janusz
Piechowski
Prezes OSP –
Andrzej
Tomaszewski
Prezes OSP –
Wiesław Zieliński

300

GMINA BODZANÓW
4.

Szkoły, przedszkola, remizy OSP,
świetlice wiejskie – razem 27

1500
68

obiektów

RAZEM

1500

GMINA BULKOWO
5.

Szkoły, remizy OSP – razem 4
obiekty

400

400

RAZEM

GMINA BRUDZEŃ DUZY
6.

Hotel Cierszewo

67

RAZEM

67

MIASTO I GMINA DROBIN
200

8.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Drobinie
Remiza OSP w Łęgu Probostwie

9.

Remiza OSP w Kozłowie

100

7.

RAZEM

100

Dyrektor MOSiR –
Michał Lemanowicz
Prezes OSP – Leszek
Jeżewski
Prezes OSP –
Mieczysław
Kozłowski

400

MIASTO I GMINA GABIN
10.

Szkoła Podstawowa w Czermnie

50

11.

Szkoła Podstawowa w Nowym
Kamieniu

50

RAZEM

100
GMINA ŁĄCK

12.

Szkoła Podstawowa w Łącku

RAZEM

140

140

GMINA NOWY DUNINÓW
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Szkoła Podstawowa w Soczewce
Szkoła Podstawowa w Nowym
Duninowie
Szkoła Filijna w Lipiankach
Gimnazjum w nowym Duninowie
Szkoła Podstawowa w Lucieniu
Szkoła Podstawowa w Łącku
Ośrodek Mazowsze w Soczewce

100
150
100
140
120
380
150
69

20.
21.

Szkoła Podstawowa w
Emilianowie
Zielona Szkoła w Sendeniu

RAZEM

200
43

1383

GMINA MAŁA WIEŚ
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Remiza OSP Brody Duże
Remiza OSP Podgórze
Remiza OSP Zakrzewo Kościelne
Remiza OSP Stare Gałki
Remiza OSP Orszymowo
Szkoła Podstawowa w Podgórzu
Kompleks Szkoła Podstawowa,
Gimnazjum i Hala Sportowa w
Małej Wsi

40
40
40
50
50
100
250

RAZEM

570

GMINA RADZANOWO
29.

Szkoły, Remizy OSP- razem 3
obiekty

250

RAZEM

250
GMINA SŁUPNO

30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Publiczne Gimnazjum w Słupnie
Szkoła Podstawowa w Słupnie
Szkoła Podstawowa w Święcieńcu
Szkoła Podstawowa w Liszynie
Świetlica Środowiskowa w
Mirosławiu
Remiza OSP Cekanowo
Remiza OSP Mijakowo
Remiza OSP Miszewko
Strzałkowskie
Remiza OSP Święcieniec

100
80
50
80
50

RAZEM

480

Hala Sportowa
Hala Sportowa

40
30
30
20

GMINA STARA BIAŁA
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

Remiza OSP Stara Biała
Remiza OSP Wyszyna
Remiza OSP Maszewo
Remiza OSP Kamionki
Remiza OSP Proboszczewice
Hala Sportowa w Starej Białej
Szkoła Podstawowa w Starej Białej
Zespół Szkół w Starych
Proboszczewicach

250
150
200
100
300
650
470
750

70

RAZEM

2870

GMINA STAROZREBY
47.
48.

Remiza OSP w Starozrebach
Remiza OSP w Nowej Górze

RAZEM

100
100

200

GMINA I MIASTO WYSZOGRÓD
49.
50.
51.

Hala Sportowa
Internat
Remizy OSP

RAZEM
UWAGA: aktualizacja 20.10.2014 r.

300
30
900

1230

Baza danych podlega aktualizacji na bieżąco na podstawie danych
przekazywanych
przez
podmioty
tworzące
systemy
bezpieczeństwa oraz społeczne podmioty ratownicze i
organizacje pożytku publicznego na obszarze powiatu
płockiego. Nadzór nad aktualizacją sprawuje Kierownik
Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Starostwie
Powiatowym w Płocku.
5. Zadania określone planami działań krótkoterminowych
5.1. Charakterystyka obszaru objętego planem działań krótkoterminowych
Podstawowym dokumentem wskazującym na konieczność wykonania programu ochrony
powietrza w zakresie jakości powietrza, jest opracowana przez Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Środowiska w Warszawie roczna ocena poziomów substancji w powietrzu w danej
strefie w województwie za poprzedni rok. Sejmik Województwa Mazowieckiego, w
terminie18 miesięcy od dnia otrzymania od Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska
w Warszawie informacji o powyższym ryzyku, określa w drodze uchwały plan działań
krótkoterminowych. W zależności od możliwości wystąpienia powyższego ryzyka w danej
strefie, podejmowane są działania określone planem działań krótkoterminowych.
Głównym celem sporządzenia programu ochrony powietrza, którego integralną część
stanowi plan działań krótkoterminowych, jest przywrócenie naruszonych standardów jakości
powietrza w zakresie zanieczyszczeń.
Ochrona powietrza polega na zapewnieniu jak najlepszej jego jakości, w szczególności przez:
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1. Utrzymanie poziomów substancji w powietrzu poniżej dopuszczalnych dla nich
poziomów lub co najmniej na tych poziomach;
2. Zmniejszenie poziomów substancji w powietrzu co najmniej do dopuszczalnych, gdy
nie są one dotrzymane;
3. Zmniejszanie i utrzymanie poziomów substancji w powietrzu poniżej poziomów
docelowych albo poziomów celów długoterminowych lub co najmniej na tych
poziomach.
Uchwałą nr 184/13 sejmiku województwa mazowieckiego z dnia 25 października 2013 r.
został przyjęty program ochrony powietrza dla stref województwa mazowieckiego, w których
zostały przekroczone poziomy dopuszczalne pyłu zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego
PM2,5 w powietrzu w której określa się program ochrony powietrza wraz z planem działań
krótkoterminowych, dla strefy mazowieckiej. Termin realizacji Programu, ustalono do dnia
31 grudnia 2024 r.
W związku z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 02.08.2012r. w sprawie stref, w
których dokonuje się oceny jakości powietrza ( Dz. U. z 2012r. poz. 914 ), obszar
województwa mazowieckiego podzielony został na strefy, w których WIOŚ dokonuje oceny
jakości powietrza.
Zgodnie z podziałem obszar powiatu płockiego usytuowany został w strefie mazowieckiej.

 Nazwa strefy – mazowiecka
 Kod strefy – PL1404
- 34 841 km2;



powierzchnia



liczba mieszkańców - 3 232 193;



gęstość zaludnienia - 93 osoby/ km2.

Opis stanu jakości powietrza w strefie mazowieckiej.
Pyły zawieszone: PM10 i PM2.5
Pył PM10 składa się z mieszaniny cząstek zawieszonych w powietrzu, będących mieszaniną
substancji organicznych i nieorganicznych. Pył zawieszony może zawierać substancje
toksyczne takie jak wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (np. benzo/a/piren),
metale ciężkie oraz dioksyny i furany. Pył PM10 zawiera cząstki o średnicy mniejszej niż 10
mikrometrów, które mogą docierać do górnych dróg oddechowych i płuc. Poziom
dopuszczalny dla stężenia średniodobowego wynosi 50 µg/m3 i może być przekraczany nie
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więcej niż 35 dni w ciągu roku. Poziom dopuszczalny dla stężenia średniorocznego wynosi 40
µg/m3, a poziom alarmowy 200 µg/m3. Pył PM2,5 zawiera cząstki o średnicy mniejszej niż
2,5 mikrometra, które mogą docierać do górnych dróg oddechowych, płuc oraz przenikać do
krwi. Docelowa wartość średnioroczna dla pyłu PM2,5 wynosi 25 µg/m 3, poziom
dopuszczalny 25 µg/m3, a poziom dopuszczalny 27 µg/m3.
Znaczną część pyłu zawieszonego PM10 stanowi pył zawieszony PM 2,5.

W

zależności od pochodzenia można przyjąć, że zawartość pyłu zawieszonego PM2,5 w pyle
zawieszonym PM10 wynosi:
1) emisja powierzchniowa


paliwa stałe od 50 do 90%,



paliwa gazowe 100%,

2) emisja liniowa (komunikacyjna)


spalanie w pojazdach 100%,



ścieranie opon 70%,



ścieranie okładzin hamulcowych 40%,



ścieranie nawierzchni jezdni 50%,



unos z powierzchni jezdni 24%,

3) energetyka zawodowa


węgiel od 25 do 85% w zależności od sposobu odpylania,



gaz 100%,



olej od 70 do 80%, przemysł



drewno od 50 do 85%,

4) przemysł od 10 do 100% w zależności od typu działalności.
Na pył zawieszony PM2,5 obecny w atmosferze składa się mieszanina cząstek emitowanych
bezpośrednio do atmosfery (cząstki pierwotne) oraz cząstek wtórnych, które powstają w
atmosferze z gazów macierzystych. Największą emisję pyłów powoduje spalanie węgla w
starych i często źle wyregulowanych kotłach i piecach domowych oraz w dużych miastach
komunikacja. Spalanie odpadów w tych kotłach, które choć jest nielegalne i powoduje
poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi, jest praktykowane przez niektórych mieszkańców.
Emisja pyłów powodowana jest również przez przemysł, szczególnie energetyczny,
chemiczny, wydobywczy i metalurgiczny, ale ze względu na wysokość emitorów oraz
obowiązujące przepisy prawne regulujące dopuszczalne wartości emisji, źródła te mają
zwykle dużo mniejszy wpływ na jakość powietrza.

73

Podstawowym

źródłem

emisji

powodującej

przekroczenia

poziomu

docelowego

benzo(a)pirenu w powietrzu jest emisja powierzchniowa. Emisja liniowa pochodząca ze
spalania paliw płynnych – benzyny, oleju napędowego w pojazdach i innych urządzeniach
napędzanych silnikami spalinowymi) ma znikomy wpływ na wielkość stężeń benzo(a)pirenu.
Kierunek

działania:

Ograniczenie

niskiej

emisji

komunalno-bytowej

(emisji

z energetycznego – spalania).
Sposób działania to: opracowanie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji obejmującego w
szczególności - sieć ciepłowniczą, węzły cieplne oraz instalacje wewnątrz obiektów
wielorodzinnych.
- wdrożenie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji obejmującego w szczególności:
- sieć ciepłowniczą, węzły cieplne oraz instalacje.
- realizacja Programu wykorzystania źródeł energii odnawialnej – paneli słonecznych.
Zarząd Województwa w przypadku ryzyka wystąpienia w danej strefie przekroczenia
poziomu alarmowego, dopuszczalnego lub docelowego substancji w powietrzu w terminie 15
miesięcy od dnia otrzymania informacji od WIOŚ, opracowuje i przedstawia do
zaopiniowania w trybie art. 91 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony środowiska (
Dz. U. z 2013r., poz.1232 i 1238 ) właściwym wójtom, burmistrzom lub prezydentom miast i
starostom projekt uchwały w sprawie działań krótkoterminowych, w których ustala się
działania mające na celu:
- zmniejszenie ryzyka wystąpienia takich przekroczeń,
- ograniczenie skutków i czasu trwania zaistniałych przekroczeń.
System informowania społeczeństwa opiera się na trzech poziomach alertów:
Poziom I – wystąpiło przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 lub
docelowego benzo(a)pirenu;
Poziom II – wystąpiło przekroczenie poziomu informowania pyłu zawieszonego PM10
Poziom III – wystąpiło przekroczenie poziomu alarmowego pyłu zawieszonego PM10.
W przypadku ryzyka wystąpienia przekroczenia lub o przekroczeniu poziomu alarmowego
dopuszczalnego lub docelowego substancji w powietrzu w danej strefie województwa,
zobowiązującego do podjęcia działań określonych w planach działań krótkoterminowych,
Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska powiadamia Wojewodę Mazowieckiego, jako
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przewodniczącego Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, na którym spoczywa
informowanie społeczeństwa i podmioty korzystające z powietrza o sytuacji.
Sposób postępowania organów i instytucji i podmiotów korzystających ze środowiska
w ramach działań krótkoterminowych
Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego:
 podejmuje decyzje o ogłoszeniu alertu;
 podejmuje decyzje o odwołaniu alertu lub o zmianie poziomu alertu;
 powiadamia właściwy (dla obszaru przekroczeń) Powiatowy Zespół Zarządzania
Kryzysowego o ogłoszeniu, odwołaniu bądź zmianie poziomu alertu;
 zamieszcza powiadomienia o ogłoszeniu bądź odwołaniu alertu, jego obszarze, czasie
trwania, powodach wystąpienia oraz o zaleceniach dla ludności na stronie
internetowej.
Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego:
 powiadamia właściwy (dla obszaru przekroczeń) Gminny Zespół Zarządzania
Kryzysowego o ogłoszeniu, odwołaniu bądź zmianie poziomu alertu..
Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego:
 powiadamia odpowiednie organy (wójta (burmistrza, prezydenta miasta)) o
ogłoszeniu, odwołaniu bądź zmianie poziomu alertu oraz o konieczności podjęcia
działań określonych Planem Działań Krótkoterminowych;
 powiadamia społeczeństwo, placówki szkolno-wychowawcze, jednostki służby
zdrowia, odpowiednie służby (straży miejskiej, gminnej, policji) oraz lokalny zarząd
dróg o ogłoszeniu, odwołaniu bądź zmianie poziomu;
 koordynuje wdrażanie działań i wspomaga służby lokalne.
Sposób zachowania się obywateli w przypadku ogłoszenia alertu:


stosować się do zaleceń i nakazów organów samorządowych oraz instytucji
porządkowych;



w miarę możliwości ograniczyć własną emisję zanieczyszczeń, poprzez:
 ograniczenie spalania węgla w piecach,
 niepalenie ognisk w ogrodach,
 nieużywanie grilli.
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CZĘŚĆ II
ZESPÓŁ PRZEDSIĘWZIĘĆ NA
WYPADEK SYTUACJI
KRYZYSOWYCH
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1. Zadania w zakresie monitorowania zagrożeń
Dla szybkiego i skutecznego działania w momencie ewentualnego zagrożenia niezbędne
jest posiadanie istotnych informacji, pozwalających na określenie stopnia i skali zagrożenia
oraz czasu jego powstania. Informacje te muszą być otrzymywane w systemie ciągłym, tak
aby istniała możliwość wcześniejszego podjęcia odpowiednich decyzji. Można zastosować
kilka możliwych rozwiązań: począwszy od technicznie skomplikowanych, spójnych dla
całego systemu, poprzez proste działania lokalne, aż do tzw. patrolowania obszarów
zagrożonych. Ciągły monitoring powinien spełniać podstawowy warunek jakim jest
automatyczne przekazywanie do ośrodków analizy (centrów) informacji o możliwości
powstania zagrożenia i czasie w jakim to może nastąpić.
Wszelkie informacje o zagrożeniach w powiecie zapisywane są w Ewidencji Zdarzeń
Kryzysowych na terenie Powiatu Płockiego, następnie sporządzony zostaje dobowy meldunek
dla Starosty Płockiego.
Wymiana informacji pomiędzy PCZK a danymi strukturami odbywa się drogą telefoniczną
( telefon stacjonarny i komórkowy ), drogą mailową, fax, oraz poprzez centrum alarmowe
sms.

Sposoby zbierania oraz źródła informacji na szczeblu powiatu przedstawia schemat
„Informacje o zagrożeniach w powiecie”. Na szczeblu powiatu monitoring prowadzą służby
dyżurne służb, straży i inspekcji. Centralnym punktem monitorującym sytuację jest
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, którego zasady funkcjonowania określono w
Regulaminie Pracy Centrum.
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INFORMACJE O ZAGROŻENIACH W POWIECIE
(źródła)

Służby komunalne:
- energetyczne,
- wodociągowe,
- gazowe,
- inne

Zakład pracy

JW

Policja

Szpital Pog. Rat.

Czujnik monit.

Wet.

PSP

Inne

Labor.

PKP

Straże
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SYSTEM WYKRYWANIA I ALARMOWANIA
(SCHEMAT ORGANIZACYJNY)
SZEF OBRONY
CYWILNEJ KRAJU
KRAJOWE
CZK

Wykrywanie zagrożeń
SZEF OBRONY
CYWILNEJ
WOJEWÓDZTWA

Zbieranie i analizowanie
informacji

ROZG

•

wojewódzka kompania analiz laboratoryjnych
(WSSE, WIOŚ, WIWet, WIOR);
lotnicza formacja OC;
sąsiednie WOADA (WCZK);
jednostki MON (KOP, OAS), Policji i PSP;
OT IMiGW.

•
•
•
•

Wojewódzkie Centrum
Zarządzania Kryzysowego

SYR ŁOŚNI
ENY E
RTV,
ALA TV
RM KABL
OW OWA
E

I. Wojewódzki Ośrodek
Analizy Danych i
Alarmowania
Sekcja
Ostrzegania

i Alarmowania

•
•
•
•

•
•

•
•

powiatowe plutony analiz laboratoryjnych
(PSSE, PIWet, TSOR);
sąsiednie POADA (PCZK);
jednostki MON, Policji i PSP;
stacje METEO.

drużyny wykrywania i alarmowania;
zakłady pracy;
laboratoria zakładowe;
jednostki MON, Policji, PSP i OSP.

Powiatowe Centra Zarządzania
Kryzysowego
Powiatowe Ośrodki Analizy
Danych i Alarmowania
Sekcje Ostrzegania
i Alarmowania

Gminne Centra Zarządzania
Kryzysowego
Gminne Ośrodki Analizy
Danych i Alarmowania
Sekcje Ostrzegania
i Alarmowania

Radiofoniczne Drużyny
Alarmowania
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RUC
HOM
E
ŚROD
KI
ALAR
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1.1. Zadania w zakresie monitorowania zagrożeń
Odpowiedzialny za
Zadania w zakresie
prowadzenie
Tryb pracy
Rodzaje informacji
Wymiana informacji
monitorowania
monitoringu
POSTĘPOWANIE SPECJALISTYCZNE PODMIOTÓW WIODĄCYCH – W ZALEŻNOŚCI OD RODZAJU ZAGROŻENIA
1. Powodzie , podtopienia
Biuro Prognoz
Meteorologicznych
Ciągły, przez 24
godziny na dobę.

1. INSTYTUT METEOROLOGII
I GOSPODARKI WODNEJ
W WARSZAWIE

WOJEWÓDZKI ZARZĄD
MELIORACJI I URZĄDZEŃ
WODNYCH w WARSZAWIE
Oddział w Płocku

Biuro Prognoz
Hydrologicznych
– w normalnej sytuacji
hydrologicznej
7:00 – 15:00,
– w stanie alarmu
hydrologicznego
ciągły.

prognozy,
ostrzeżenia,
komunikaty, w tym na
stronie internetowej
www. monitor.imgw.pl
prognozy,
ostrzeżenia,
komunikaty o bieżącej
sytuacji hydrologicznej w
stanie zagrożenia i alarmu
hydrologicznego,
komunikaty o bieżącej
sytuacji hydrologicznej w
normalnym stanie
hydrologicznym,
komunikaty na stronie
www. monitor.imgw.pl

Stacja
Meteorologiczna
SHM Płock
Całodobowy.

komunikaty o bieżącej
sytuacji hydrologicznej w
stanie zagrożenia i alarmu
hydrologicznego dla terenu
powiatu płockiego.

Doraźny – na czas
występowania
zagrożenia:
oględziny w terenie
stanów rzek oraz
zbiorników.

meldunki sytuacyjne do
PCZK,
komunikaty na stronie
www.powiat-plock.pl

gromadzenie danych hydrologicznometeorologicznych,
analiza aktualnej sytuacji
meteorologicznej i hydrologicznej,
opracowywanie i przekazywanie
zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Środowiska z dnia 22 sierpnia 2007 r. w
sprawie podmiotów, którym państwowa
służba hydrologiczno-meteorologiczna i
państwowa służba hydrogeologiczna są
obowiązane przekazywać ostrzeżenia,
prognozy, komunikaty i biuletyny oraz
sposobu i częstotliwości ich
przekazywania:
– prognoz meteorologicznych,
– ostrzeżeń meteorologicznych i
hydrologicznych,
– komunikatów meteorologicznych i
komunikatów
o bieżącej sytuacji hydrologicznej w
stanie
zagrożenia i alarmu hydrologicznego,
– prognoz hydrologicznych dla odcinkach
Wisły od Płocka do Kępy Polskiej i od
Kępy Polskiej do Wyszogrodu w stanie
pogotowia i alarmu
przeciwpowodziowego.

prognozowanie rozwoju sytuacji w
układzie krótko i długoterminowym
współdziałanie z administracją publiczną
i innymi instytucjami w sytuacjach
kryzysowych w ramach informowania o
aktualnej sytuacji na administrowanym
terenie.

 WCZK,
 CZK gminne i powiatowe,
 służby dyżurne: Państwowej
Straży Pożarnej, Policji,
 media,
 inne podmioty – w zależności
od potrzeb.
Informacja o podejmowanych
działaniach w zakresie
sterowania falą powodziową i
zdarzeniach mających wpływ na
transformację fali powodziowej
a w szczególności o: decyzjach
dotyczących zalania polderów,
samoczynnym napełnieniu się
polderów, przerwaniach wałów,
podniesieniu korony wałów,
awariach i katastrofach
związanych z obiektami
gospodarki wodnej
zlokalizowanych na terenie woj.
opolskiego.

PCZK
Kierownik Oddziału WZMiUW w
Płocku dostępny pod numerem
telefonu, który posiada PCZK.
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Odpowiedzialny za
prowadzenie
monitoringu

Tryb pracy

Rodzaje informacji

Zbieranie i
analizowanie informacji
z terenu powiatu w
normalnej sytuacji
hydrologicznej.

dane statystyczne
zarejestrowanych
zachorowań,
wykaz stałych nosicieli
pałeczek duru i paraduru
brzusznego,
informacje odnośnie
zapotrzebowania na środki
dezynfekcyjne,
informacje o liczbie dawek
niezbędnych szczepionek,
liczba zagrożonych
zatopieniem lub zatopione
obiekty produkcji i obrotu
żywnością,
sposób zabezpieczenia
żywności dla ludności, w tym
dla osób ewakuowanych,
informacje o zalanych
zakładach pracy stosujących
niebezpieczne substancje
chemiczne,
zaopatrzenie w wodę
przeznaczoną do spożycia,
obiekty użyteczności
publicznej,
dane liczbowe dotyczące:
– zalanych lub podtopionych
placówek oświatowych,
– placówek zamkniętych,
unieruchomionych
z powodu zalania,
podtopienia obiektów
lub dróg dojazdowych,
– zapotrzebowania placówek
na środki dezynfekcyjne,
– uczniów/wychowanków
przebywających na terenie
bezpośrednio zagrożonym
powodzią,
komunikaty na stronie
www.powiat-plock.pl

Zadania w zakresie
monitorowania

Wymiana informacji

1. Powodzie , podtopienia

POWIATOWY INSPEKTORAT
SANITARNY W PŁOCKU

analizowanie sytuacji
epidemiologicznej chorób zakaźnych w
powiecie płockim
nadzór nad stałymi nosicielami
pałeczek duru brzusznego na zalanych
terenach,
zabezpieczenie środków
dezynfekcyjnych dla zalanych zakładów
opieki zdrowotnej i dezynfekcji studni,
zapewnienie (w razie potrzeby)
sprawnego przeprowadzenia
niezbędnych szczepień ochronnych,
współdziałanie z administracją
publiczną i innymi instytucjami i
służbami w zakresie analiz i prognoz,
przekazywanie komunikatów,
ostrzeżeń i innych niezbędnych
informacji do określonych instytucji i
służb,
sporządzanie raportów dobowych i
notatek służbowych o powstałych
zagrożeniach powodziowych mogących
prowadzić do sytuacji kryzysowej,
analizowanie sytuacji w zakresie
sprawowanego nadzoru,
sporządzanie bieżących raportów w
zakresie stanu placówek,
współpraca z organami
prowadzącymi placówki oświatowo
wychowawcze w zakresie bieżącego
pozyskiwania informacji dotyczących
potrzeb oraz udzielania wskazówek na
temat postępowania w sytuacji
zagrożenia powodzią i/lub powodzi,

PCZK, 
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Odpowiedzialny za
prowadzenie
monitoringu

Tryb pracy

Rodzaje informacji

Zadania w zakresie
monitorowania

Wymiana informacji

1. Powodzie , podtopienia

3. POWIATOWY
INSPEKTORAT WETERYNARII
w Płocku

w godzinach pracy
Inspektoratu (od 7:30
– 15:30),
Stan podwyższonej
gotowości – w
zależności od skali
zagrożenia.

raporty, 
informacje,
tabele,
komunikaty na stronie
www.powiat-plock.pl

analizowanie sytuacji zwierząt na
terenie powiatu płockiego
nadzorowanie tworzonych utylizacji
utopionych zwierząt,
współdziałanie z administracją
publiczną i innymi instytucjami i
służbami w ramach „Powiatowego Planu
Zarządzania Kryzysowego",
sporządzanie raportów i tabel
dotyczących powstałych zagrożeń.

PCZK, 
Powiatowa Stacja Sanitarno –
Epidemiologiczna w Płocku
Komenda Miejska
Państwowej Straży Pożarnej w
Płocku
Komenda Miejska Policji w
Płocku,
inne jednostki administracji
zespolonej i niezespolonej w
zależności od rozwoju sytuacji.

 PCZK,
Komenda Miejska Policji w
Płocku 
podmioty systemu
Państwowego Ratownictwa
Medycznego,
Powiatowy Inspektorat
Sanitarny w Płocku,
Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego w Płocku,
 Nadleśnictwo w Płocku, Łącku i
Gostyninie
zarządcy dróg.

2. Pożary

1. KOMENDA MIEJSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY
POŻARNEJ w PŁOCKU

2. NADLEŚNICTWO W
PŁOCKU, ŁĄCKU, GOSTYNINIE

3. WYDZIAŁ ŚRODOWISKA I
ROLNICTWA w przypadku
pożarów substancji
niebezpiecznych.

Tryb pracy –
całodobowy poprzez
służbę dyżurną na
Stanowisku Kierowania
Komendy Miejskiej
Państwowej Straży
Pożarnej w Płocku

meldunki okresowe,
raporty sytuacyjne,
komunikaty za pomocą
technicznych środków
łączności

analizowanie sytuacji na
administrowanym terenie, 
współdziałanie z administracją
publiczną i innymi instytucjami i
służbami w zakresie analiz i prognoz
poprzez:
– sporządzanie raportów dobowych i
notatek
służbowych o powstałych zagrożeniach
mogących prowadzić do sytuacji
kryzysowej,
– przekazywanie komunikatów,
ostrzeżeń
i innych niezbędnych informacji do
określonych instytucji i służb,
uzyskiwanie, przetwarzanie i
przekazywanie informacji o zaistniałym
zdarzeniu na potrzeby kierowania,
dowodzenia i współdziałania, w
szczególności dla potrzeb Powiatowego
Zespołu Zarzadzania Kryzysowego

Ciągły, lub w
zależności od stopnia
zagrożenia pożarowego
lasu, z wykorzystaniem
zautomatyzowanych
punktów informacyjnodyspozycyjnych.

stopień zagrożenia
pożarowego lasu

ustalanie stopnia zagrożenia
pożarowego lasu,
wykrywanie pożarów.

PCZK,
Komenda Miejska
Państwowej Straży Pożarnej w
Płocku

Dyżur w godz.
7:30- 15:30

wstępna informacja z
podjętych działań,
 rozpoznanie zagrożenia
 komunikaty na stronie
www. http://powiat-plock.pl/

rozpoznanie i analiza rodzaju
spalanych substancji niebezpiecznych
oraz produktów spalania, zagrożenia
oraz obszaru objętego
zanieczyszczeniem,


 PCZK
urzędy gmin dotkniętych
pożarem,
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określenie obszaru
zanieczyszczonego oraz wynikających
zagrożeń dla środowiska,
klasyfikacja zagrożenia zgodnie
zobowiązującymi przepisami,
współudział w akcji ratowniczej oraz
w pracach oczyszczających środowisko.

Odpowiedzialny za
prowadzenie
monitoringu

Tryb pracy

Rodzaje informacji

Zadania w zakresie
monitorowania

Wymiana informacji

3. Huraganowe wiatry/trąby powietrzne

1. INSTYTUT METEOROLOGII
I GOSPODARKI WODNEJ w
WARSZAWIE

2. Powiatowy INSPEKTORAT
NADZORU BUDOWLANEGO w
Płocku

3. MAZOWIECKI ZARZĄD
DRÓG WOJEWÓDZKICH w
Warszawie Rejon Drogowy
Gostynin-Płock

dyżur całodobowy
prowadzonych przez
synoptyków
meteorologicznych z
wykorzystaniem
systemów
automatycznych
pomiarów.

komunikaty o możliwości
wystąpienia i ostrzeżenia
o przewidywanym wystąpieniu
niebezpiecznego zjawiska
przy aktualnie
obowiązujących kryteriach,
komunikaty na stronie
www. www. monitor.imgw.pl

 w godzinach pracy
urzędu (od 7:30 –
15:30)

 od kierownika budowy
(robót), właściciela, zarządcy
lub użytkownika,
 informacje pochodzące z
środków masowego przekazu;
 od innych instytucji i służb

 patrole drogowe na
samochodach:
– drogi:1 raz na dobę



 stan zagrożenie na drogach
do PCZK

przekazywanie komunikatów,
ostrzeżeń i innych niezbędnych
informacji o rozwoju sytuacji
synoptycznej,
ciągłe monitorowanie rozwoju
sytuacji synoptycznej przy pomocy
systemów detekcji atmosfery, takich jak
zdjęcia satelitarne, obrazy radarowe,
rejestrator wyładowań atmosferycznych
oraz automatyczne stacje pomiarowe,
zmiana lub odwołanie ostrzeżenia o
niebezpiecznych zjawiskach.
 zbieranie informacji o zaistniałych
katastrofach budowlanych na terenie
powiatu płockiego,
 sprawdzenie właściwości rzeczowej
organu nadzoru budowlanego – PINB lub
WINB w zależności od rodzaju obiektu
budowlanego i robót budowlanych. Jeżeli
organem właściwym jest PINB,
natychmiast przekazać informację o
katastrofie do właściwego miejscowo
organu nadzoru budowlanego celem
podjęcia postępowania zgodnie z
właściwością,
 współdziałanie z administracją
publiczną i innymi instytucjami i
służbami (przyjmowanie i analiza
meldunków dotyczących możliwości
wystąpienia zagrożeń związanych np. z
silnymi wiatrami mogącymi doprowadzić
do wystąpienia katastrofy budowlanej).
 analizowanie sytuacji na
administrowanych drogach,
 przekazywanie komunikatów,
ostrzeżeń jednostkom własnym,



WCZK, 
 CZK gminne i powiatowe,
służby dyżurne: Państwowej
Straży Pożarnej, Policji,
media,
inne podmioty – w zależności
od potrzeb.

 PCZK
 Komenda Miejska Policji w
Płocku,
 Komenda Miejska Państwowej
Straży Pożarnej w Płocku,

 PCZK,
 Komenda Miejska Państwowej
Straży Pożarnej w Płocku,
 Komenda Miejska Policji w
Płocku,
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4. GENERALNA DYREKCJA
DRÓG KRAJOWYCH I
AUTOSTRAD Rejon w Płocku
5. ZARZĄD DRÓG
POWIATOWYCH w Płocku

Odpowiedzialny za
prowadzenie
monitoringu


 Punkt Informacji
Drogowej (PID) –
całodobowo.


 systematyczne zbieranie informacji o
ograniczeniach w ruchu, utrudnieniach i
zamkniętych drogach,
 systematyczne przekazywanie
informacji o sytuacji na drogach do
odpowiednich instytucji, służb i mediów.

 Patrole drogowe

Tryb pracy

Zadania w zakresie
monitorowania

Rodzaje informacji

 media,
 inne podmioty – w zależności
od potrzeb.

Wymiana informacji

4. Mrozy i opady śniegu
 komunikaty o możliwości
wystąpienia i ostrzeżenia
o przewidywanym wystąpieniu
niebezpiecznego zjawiska
przy aktualnie obowiązujących
kryteriach,
 komunikaty na stronie
www. monitor.imgw.pl

 przekazywanie komunikatów,
ostrzeżeń i innych niezbędnych
informacji o rozwoju sytuacji
synoptycznej,
 ciągłe monitorowanie rozwoju sytuacji
synoptycznej przy pomocy systemów
detekcji atmosfery, takich jak zdjęcia
satelitarne, obrazy radarowe, rejestrator
wyładowań atmosferycznych oraz
automatyczne stacje pomiarowe,
 zmiana lub odwołanie ostrzeżenia.

 WCZK,
 CZK gminne i powiatowe,
 służby dyżurne: Państwowej
Straży Pożarnej, Policji,
 media,
 inne podmioty – w zależności
od potrzeb.

 patrole drogowe na
samochodach:
– drogi:1 raz na dobę,
 Punkt Informacji
Drogowej (PID) –
całodobowo.
 patrole drogowe na
samochodach:
– drogi:1 raz na dobę,

 stan zagrożenie na drogach
do PCZK

 analizowanie sytuacji na
administrowanych drogach,
 przekazywanie komunikatów,
ostrzeżeń jednostkom własnym,
 systematyczne zbieranie informacji o
ograniczeniach w ruchu, utrudnieniach i
zamkniętych drogach,
 systematyczne przekazywanie
informacji o sytuacji na drogach do
odpowiednich instytucji, służb i mediów.

 PCZK,
 Komenda Miejska Państwowej
Straży Pożarnej w Płocku,
 Komenda Miejska Policji w
Płocku,
 media,
 inne podmioty – w zależności
od potrzeb.

5. PKP POLSKIE LINIE
KOLEJOWE S.A. ZAKŁAD LINII
KOLEJOWYCH w Warszawie

Okresowo.

 komunikaty,.

6. WOJEWÓDZKI ZARZĄD
MELIORACJI i URZĄDZEŃ
WODNYCH w Warszawie
oddział w Płocku

Doraźny – na czas
występowania
zagrożenia:
oględziny w terenie
stanów rzek oraz
zbiorników.

meldunki sytuacyjne do
WCZK,

1. INSTYTUT METEOROLOGII
I GOSPODARKI WODNEJ w
WARSZAWIE

2. MAZOWIECKI ZARZĄD
DRÓG WOJEWÓDZKICH w
Warszawie Rejon Drogowy
Gostynin-Płock
3. GENERALNA DYREKCJA
DRÓG KRAJOWYCH I
AUTOSTRAD Rejon w Płocku
4. ZARZĄD DRÓG
POWIATOWYCH w Płocku

7. POWIATOWY
INSPEKTORAT NADZORU
BUDOWLANEGO w Płocku

 dyżur całodobowy
prowadzonych przez
synoptyków
meteorologicznych z
wykorzystaniem
systemów
automatycznych
pomiarów.

w godzinach pracy
urzędu (od 7:30 –
15:30),

od kierownika budowy
(robót), właściciela, zarządcy
lub użytkownika,


 monitorowanie torów pod kątem
występowania pęknięć szyn,
 monitorowanie mostów, przepustów,
nasypów mogących ulec podmyciu.
prognozowanie rozwoju sytuacji w
układzie krótko i długoterminowym
współdziałanie z administracją publiczną
i innymi instytucjami w sytuacjach
kryzysowych w ramach informowania o
aktualnej sytuacji na administrowanym
terenie.
zbieranie informacji o zaistniałych
katastrofach budowlanych na terenie
powiatu płockiego,


 dyspozytor Zakładu.

PCZK.

Kierownik Oddziału WZMiUW dostępny są
pod numerami telefonów, które posiada
PCZK.

PCZK
Komenda Miejska Policji w
Płocku,
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informacje pochodzące z
środków masowego przekazu;
od innych instytucji i
służb,

Odpowiedzialny za
prowadzenie
monitoringu

Tryb pracy

sprawdzenie właściwości rzeczowej
organu nadzoru budowlanego – PINB lub
WINB w zależności od rodzaju obiektu
budowlanego i robót budowlanych,
współdziałanie z administracją
publiczną i innymi instytucjami i
służbami (przyjmowanie i analiza
meldunków dotyczących możliwości
wystąpienia zagrożeń związanych np. z
podtopieniami, powodzią bądź silnymi
wiatrami mogącymi w konsekwencji
doprowadzić do wystąpienia katastrofy
budowlanej).

Zadania w zakresie
monitorowania

Rodzaje informacji

Komenda Miejska
Państwowej Straży Pożarnej w
Płocku,

Wymiana informacji

5. Susza i upały

1. INSTYTUT METEOROLOGII
I GOSPODARKI WODNEJ w
WARSZAWIE

 dyżur całodobowy
prowadzonych przez
synoptyków
meteorologicznych z
wykorzystaniem
systemów
automatycznych
pomiarów.

 komunikaty o możliwości
wystąpienia i ostrzeżenia
o przewidywanym wystąpieniu
niebezpiecznego zjawiska przy
aktualnie obowiązujących
kryteriach.

 przekazywanie komunikatów,
ostrzeżeń i innych informacji o rozwoju
sytuacji synoptycznej,
 ciągłe monitorowanie rozwoju sytuacji
synoptycznej przy pomocy systemów
detekcji atmosfery: zdjęcia satelitarne,
obrazy radarowe, rejestratory
wyładowań atmosferycznych,
automatyczne stacje pomiarowe,
 zmiana lub odwołanie ostrzeżenia o
niebezpiecznych zjawiskach.

2. NADLEŚNICTWO w Płocku.
Łącku i Gostyninie

Ciągły, lub w zależności
od stopnia zagrożenia
pożarowego lasu, z
wykorzystaniem
zautomatyzowanych
punktów informacyjnodyspozycyjnych.

 stopień zagrożenia
pożarowego lasu,

 ustalanie stopnia zagrożenia
pożarowego lasu,
 wykrywanie pożarów.

 WCZK,
 CZK gminne i powiatowe,
 służby dyżurne: Państwowej
Straży Pożarnej, Policji,
 media,
 inne podmioty – w zależności
od potrzeb.

 PCZK,
 Komenda Miejska Państwowej
Straży Pożarnej w Płocku

6. Skażenie chemiczno-ekologiczne

1. KOMENDA MIEJSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY
POŻARNEJ w Płocku

Tryb pracy –
całodobowy poprzez
służbę dyżurną na
Stanowisku Kierowania
Komendy Miejskiej
Państwowej Straży
Pożarnej.

 meldunki okresowe,
 raporty sytuacyjne,
 komunikaty za pomocą
technicznych środków
łączności

 analizowanie sytuacji na
administrowanym terenie,
 współdziałanie z administracją
publiczną i innymi instytucjami i
służbami w zakresie analiz i prognoz
poprzez:
– sporządzanie raportów dobowych i
notatek
służbowych o powstałych zagrożeniach
mogących prowadzić do sytuacji
kryzysowej,

Pomiędzy kierującym działaniami
ratowniczymi a poszczególnymi
stanowiskami kierowania i
dowódcami poszczególnych
odcinków bojowych, a ponadto
z:
 PCZK,
 Komenda Miejska Policji w
Płocku,
 podmioty systemu
Państwowego Ratownictwa
Medycznego,
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– przekazywanie komunikatów,
ostrzeżeń
i innych niezbędnych informacji do
określonych instytucji i służb,
 uzyskiwanie, przetwarzanie i
przekazywanie informacji o zaistniałym
zdarzeniu na potrzeby kierowania,
dowodzenia i współdziałania, i
prognozowania rozwoju sytuacji.
2. PKP POLSKIE LINIE
KOLEJOWE S.A. ZAKŁAD LINII
KOLEJOWYCH w Warszawie

Odpowiedzialny za
prowadzenie
monitoringu

Okresowo – w
zależności od potrzeb.

Tryb pracy

 komunikaty,

Rodzaje informacji

 monitorowanie przesyłek towarów
wysokiego ryzyka.

Zadania w zakresie
monitorowania

 zarządcy dróg,

 dyspozytor Zakładu.

Wymiana informacji

7. Zagrożenia związane z wystąpieniem zdarzeń radiacyjnych

1. POWIATOWY
INSPEKTORAT SANITARNY w
Płocku

2. POWIATOWY
INSPEKTORAT WETERYNARII
w Płocku

Zbieranie i
analizowanie informacji
z częstotliwością
określaną przez WIS, w
zależności od rozwoju
sytuacji.

 w godzinach pracy
Inspektoratu (od 7:30
– 15:30),
Stan podwyższonej
gotowości – w
zależności od skali
zagrożenia.

 dane statystyczne liczby
zarejestrowanych
zachorowań,
 informacje odnośnie
zapotrzebowania na środki
dezynfekcyjne w Powiatowych
Stacjach SanitarnoEpidemiologicznych ,
 sposób zabezpieczenia
żywności dla ludności, w tym
dla zorganizowanego pobytu
osób ewakuowanych,
 zaopatrzenie w wodę
przeznaczoną do spożycia,
 komunikaty na stronie
www.

 współdziałanie z administracją
publiczną
 sporządzanie raportów z
monitorowania środowiska związane z
zagrożeniem,
 wymiana informacji z właściwymi
jednostkami organów administracji
publicznej.

 PCZK,
 Powiatowy Inspektorat
Weterynarii w Płocku.
 KM PSP w Płocku
 KM Policji w Płocku

 raporty,
 informacje,
 tabele,
 raporty RASFF,
 komunikaty na stronie
www.

 analizowanie sytuacji zwierząt na
terenie powiatu płockiego,
 nadzorowanie tworzonych utylizacji
utopionych zwierząt,
 współdziałanie z administracją
publiczną i innymi instytucjami i
służbami w ramach „Powiatowego Planu
Zarządzania Kryzysowego",
 sporządzanie raportów i tabel
dotyczących powstałych zagrożeń.

 PCZK,
 Powiatowy Inspektorat
Sanitarny w Płocku
 Komenda Miejska Państwowej
Straży Pożarnej w Płocku,
 Komenda Miejska Policji w
Płocku,
 inne jednostki administracji
zespolonej i niezespolonej w
zależności od rozwoju sytuacji

8. Zagrożenia epidemiczne i epidemia
1. POWIATOWY
INSPEKTORAT SANITARNY w
Płocku

Zbieranie i
analizowanie informacji
z częstotliwością
określaną przez WIS, w

 dane statystyczne dot.
liczby zarejestrowanych
zachorowań,


 analizowanie sytuacji
epidemiologicznej chorób zakaźnych w
województwie mazowieckim.


 PCZK,
 Komenda Wojewódzka Policji
w Warszawie,
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zależności od rozwoju
sytuacji.

Odpowiedzialny za
prowadzenie
monitoringu

Tryb pracy

 wykaz stałych nosicieli
pałeczek duru i paraduru
brzusznego (imię i nazwisko,
miejsce zamieszkania,
warunki mieszkaniowe),
 informacje dotyczące
zapotrzebowania na środki
dezynfekcyjne w Powiatowych
Stacjach SanitarnoEpidemiologicznych,
 zbieranie informacji dot.
liczby dawek niezbędnych
szczepionek,
 zbieranie Informacji o
liczbie osób poddanych
izolacji, liczbie chorych u
których wystąpiły objawy
chorobowe i kwarantannie.

Rodzaje informacji

 monitorowanie sytuacji w zakresie
ewentualnej konieczności wprowadzenia
szczepień ochronnych,
 monitorowanie sytuacji w zakresie
konieczności przeprowadzania zabiegów
dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji,
 współpraca z jednostkami ochrony
zdrowia i innych resortów,
 monitorowanie sytuacji w obiektach
przewidzianych do izolacji i kwarantanny
osób.

Zadania w zakresie
monitorowania

 Powiatowy Inspektorat
Weterynarii w Płocku

Wymiana informacji

9.1. Zakłócenia w dostawie energii elektrycznej

1. ZAKŁAD ENERGETYCZNY
ENERGA OPERATOR S.A.
Odział w Płocku

Ciągły – Pogotowie
Energetyczne

 informacje o zagrożeniach
w pracy sieci przesyłowej,
 informacje o zakłóceniach i
awariach w sieci przesyłowej,
 informację o ograniczeniach
występujących w przesyle
energii,
 komunikaty na stronie
www.

 analizowanie zagrożeń w pracy sieci
przesyłowej na administrowanym
obszarze,
 udzielanie informacji o stanie pracy
sieci przesyłowej,
 wymiana informacji z odbiorcami
końcowymi przyłączonymi do sieci
przesyłowej oraz wytwórcami.

 PCZK,
 media,
 inne podmioty – w zależności
od potrzeb.

9.2. Zakłócenia w dostawie paliwa

1. KOMENDA MIEJSKA
POLICJI w Płocku

Tryb pracy –
całodobowy poprzez
służbę dyżurną na
Stanowisku Kierowania.

 meldunki okresowe,
 raporty sytuacyjne,
 komunikaty za pomocą
technicznych środków
łączności,
 komunikaty na stronie
www.
Adresatami są podmioty
współdziałające, w
szczególności: Powiatowe
Centrum Zarządzania
Kryzysowego i Centrum
Operacyjne Komendy
Wojewódzkiej Policji.

 analizowanie sytuacji na
administrowanym terenie,
 przekazywanie komunikatów,
ostrzeżeń i innych niezbędnych
informacji do określonych instytucji i
służb,
 uzyskiwanie, przetwarzanie i
przekazywanie informacji o zaistniałym
zdarzeniu na potrzeby kierowania,
dowodzenia i współdziałania, w
szczególności dla zespołów
funkcjonalnych powołanego sztabu
dowódcy operacji w zakresie
rozpoznania, analizowania i
prognozowania rozwoju sytuacji.

 Powiatowy Zespół Zarządzania
Kryzysowego,
 PCZK,
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9.3. Zakłócenia w dostawie gazu

1. POLSKA SPÓŁKA

GAZOWNICTWA sp. z o.o.

Ciągły – Pogotowie
Gazowe.

 informacje o zagrożeniach
w pracy sieci przesyłowej,
 informacje o zakłóceniach i
awariach w sieci przesyłowej,
 informację o ograniczeniach
występujących w przesyle
gazu,
 komunikaty na stronie
www.

Ciągły – Pogotowie
Wodno-Kanalizacyjne.

 informacje o zagrożeniach
w pracy sieci wodociągowej,
 informacje o zakłóceniach i
awariach w sieci
wodociągowej,
 informacje o ograniczeniach
występujących w przesyle
wody,
 komunikaty na stronie
www.

 analizowanie zagrożeń w pracy sieci
przesyłowej na administrowanym
obszarze,
 udzielanie informacji o stanie pracy
sieci przesyłowej,
 wymiana informacji z odbiorcami
końcowymi przyłączonymi do sieci
przesyłowej oraz wytwórcami.

 PCZK,
 media,
 inne podmioty – w zależności
od potrzeb.

9.4. Zakłócenia w dostawie wody

1. PRZEDSIĘBIORSTWA
ODPOWIEDZIALNE ZA
DOSTAWĘ I DYSTRYBUCJĘ
WODY

Odpowiedzialny za
prowadzenie
monitoringu

Tryb pracy

Rodzaje informacji

 analizowanie zagrożeń w pracy sieci
wodociągowej na administrowanym
obszarze,
 udzielanie informacji o stanie pracy
sieci wodociągowej,
 wymiana informacji z odbiorcami
końcowymi przyłączonymi do sieci
wodociągowej oraz wytwórcami.

Zadania w zakresie
monitorowania

 PCZK,
 media,
 inne podmioty – w zależności
od potrzeb.

Wymiana informacji

10.1. Katastrofy budowlane

1. POWIATOWY
INSPEKTORAT NADZORU
BUDOWLANEGO w Płocku

 w godzinach pracy
urzędu (od 7:30 –
15:30),
 w razie potrzeby
stały dyżur w PINB w
Płocku

 od kierownika budowy
(robót), właściciela, zarządcy
lub użytkownika,
 informacje pochodzące z
środków masowego przekazu;
 od innych instytucji i służb,
 komunikaty na stronie
www.

 zbieranie informacji o zaistniałych
katastrofach budowlanych na terenie
województwa mazowieckiego,
 sprawdzenie właściwości rzeczowej
organu nadzoru budowlanego – PINB lub
WINB w zależności od rodzaju obiektu
budowlanego i robót budowlanych,
 współdziałanie z administracją
publiczną i innymi instytucjami i
służbami (przyjmowanie i analiza
meldunków dotyczących możliwości
wystąpienia zagrożeń związanych np. z
podtopieniami, powodzią bądź silnymi
wiatrami mogącymi w konsekwencji
doprowadzić do wystąpienia katastrofy
budowlanej).

 PCZK
 Komenda Miejska Policji w
Płocku,
 Komenda Miejska Państwowej
Straży Pożarnej w Płocku,
 Wojewódzki Inspektor
Nadzoru Budowlanego.

10.2. Katastrofy drogowe
1. MAZOWIECKI ZARZĄD
DRÓG WOJEWÓDZKICH w
Warszawie Rejon Drogowy
Gostynin-Płock

Doraźny – na czas
występowania
zagrożenia: 1 raz na
dobę.

 meldunki okresowe,
 notatki sytuacyjne,
 komunikaty na stronie
www.

 analizowanie sytuacji na
administrowanych drogach,
 przekazywanie komunikatów,
ostrzeżeń jednostkom własnym,



 PCZK,
 Komenda Miejska Państwowej
Straży Pożarnej w Płocku,
 Komenda Miejska Policji w
Płocku,
 media,

88

2. GENERALNA DYREKCJA
DRÓG KRAJOWYCH I
AUTOSTRAD ODDZIAŁ w
Warszawie Rejon w Płocku

 patrole drogowe na
samochodach:
– drogi:1 raz na dobę ,

 meldunki okresowe,
 notatki sytuacyjne,
 komunikaty na stronie
www.

4. ZARZĄD DRÓG
POWIATOWYCH w Płocku

 patrole drogowe na
samochodach:
– drogi:1 raz na dobę ,

 meldunki okresowe,
 notatki sytuacyjne,
 komunikaty na stronie
www.

1. PKP POLSKIE LINIE
KOLEJOWE S.A. ZAKŁAD LINII
KOLEJOWYCH w Warszawie

Okresowo – w
zależności od
potrzeb.

 komunikaty,
 komunikaty na stronie
www.

 systematyczne zbieranie informacji o
ograniczeniach w ruchu, utrudnieniach i
zamkniętych drogach,
 systematyczne przekazywanie
informacji o sytuacji na drogach do
odpowiednich instytucji, służb i mediów.
 obserwacja, przekazywanie stanu
zagrożenie do PCZK w Płocku oraz do
Punktu Informacji Drogowej oddziału o
stanie sieci drogowej w przypadku
wystąpienia zagrożenia.
 analizowanie sytuacji na
administrowanych drogach,
 przekazywanie komunikatów,
ostrzeżeń jednostkom własnym,
 systematyczne zbieranie informacji o
ograniczeniach w ruchu, utrudnieniach i
zamkniętych drogach,
 systematyczne przekazywanie
informacji o sytuacji na drogach do
odpowiednich instytucji, służb i mediów.

 inne podmioty – w zależności
od potrzeb.

 PCZK,
 Punkt Informacji Drogowej w
Warszawie.
 PCZK,
 Komenda Miejska Państwowej
Straży Pożarnej w Płocku,
 Komenda Miejska Policji w
Płocku,
 media,
 inne podmioty – w zależności
od potrzeb.

10.3. Katastrofy kolejowe

Odpowiedzialny za
prowadzenie
monitoringu

Tryb pracy

Rodzaje informacji

 monitorowanie miejsc zagrożonych.

Zadania w zakresie
monitorowania

 dyspozytor Zakładu.

Wymiana informacji

11. Zagrożenie wystąpienia lub wystąpienie choroby zwierząt

1. POWIATOWY
INSPEKTORAT WETERYNARII
w Płocku

Stan pełnej
aktywności – w
zależności od
potrzeb.

 raporty,
 informacje,
 tabele,
 komunikaty na stronie
www.

Zadania Powiatowego Lekarza
Weterynarii zgodnie z Powiatowymi
Planami Gotowości zwalczania
chorób zakaźnych zwierząt polegają
na:
Utrzymaniu stanu gotowości
zwalczania chorób zakaźnych
zwierząt:
 analizowanie stanu zagrożenia,
wyznaczanie zadań, koordynacja działań
i nadzór nad czynnościami Powiatowych
Lekarzy Weterynarii.
Po przyjęciu zawiadomienia o
podejrzeniu wystąpienia choroby
zakaźnej:
 rejestracja zgłoszeń o podejrzeniu
wystąpienia choroby zakaźnej
dokonanych przez PLW lub inne osoby i
instytucje,

 Wojewódzki Inspektorat
Weterynarii,
 PCZK,
 Powiatowy Inspektorat
Weterynarii w Płocku
 Komenda Miejska Państwowej
Straży Pożarnej w Płocku,
 Komenda Miejska Policji w
Płocku,
 inne jednostki administracji
zespolonej i niezespolonej w
zależności od rozwoju sytuacji.
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 powiadomienie Głównego Lekarza
Weterynarii o zgłoszonym podejrzeniu
wystąpienia choroby zakaźnej oraz
aktywacja WZK przy WLW.
Po wykluczeniu podejrzenia
wystąpienia jednostki chorobowej w
ognisku:
 powiadomienie Głównego Lekarza
Weterynarii o wykluczeniu podejrzenia
wystąpienia choroby zakaźnej.
Po potwierdzeniu wystąpienia w
ognisku:
 przekazanie informacji o stwierdzeniu
choroby zakaźnej Wojewodzie,
 analiza stanu zagrożenia, wyznaczanie
zadań, koordynacja działań i
przekazywanie informacji o przebiegu
zwalczania choroby,
 współpraca z Powiatowym Lekarzem
Weterynarii przy przygotowywaniu
propozycji obszarów zapowietrzonego i
zagrożonego,
 współdziałanie z instytucjami i
organizacjami niezbędnymi do
zwalczenia choroby.

12. Zagrożenie wystąpienia lub wystąpienie choroby roślin

1. WOJEWÓDZKI
INSPEKTORAT OCHRONY
ROŚLIN I NASIENNICTWA w
Warszawie Oddział w Płocku

Odpowiedzialny za
prowadzenie
monitoringu

Tryb pracy –
8 godzinny w terenie.

Tryb pracy

 komunikaty plakatowe,
 komunikaty na stronie
www,
 komunikaty w prasie
lokalnej.

Rodzaje informacji

 analizowanie sytuacji na
administrowanym terenie,
 systematyczne zbieranie, gromadzenie
danych,
 przekazywanie komunikatów,
ostrzeżeń i innych niezbędnych
informacji do określonych instytucji i
służb,
 współdziałanie z innymi instytucjami i
służbami w zakresie analiz i prognoz,
 sporządzanie doraźnych raportów i
notatek służbowych o powstałych
zagrożeniach.

Zadania w zakresie
monitorowania

 PCZK,
 Powiatowy Inspektorat
Weterynaryjny w Płocku,
 Komenda Miejska Policji w
Płocku
 Powiatowy Inspektorat
Sanitarny w Płocku

Wymiana informacji

13. Zagrożenia terrorystyczne
1. KOMENDA MIEJSKA
POLICJI w Płocku

Tryb pracy –
całodobowy poprzez
służbę dyżurna na
Stanowisku Kierowania.
W przypadku

 meldunki okresowe,
 raporty sytuacyjne,
 komunikaty za pomocą
technicznych środków
łączności,

 analizowanie sytuacji na
administrowanym terenie,




 Powiatowy Zespół Zarządzania
Kryzysowego,
 PCZK,
 Komenda Miejska Państwowej
Straży Pożarnej w Plocku,
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zaistnienia zagrożenia
– każdorazowo ustala
podmiot wiodący (w
zależności od eskalacji
zagrożenia i
posiadanych informacji
np. niezwłocznie).

 komunikaty na stronie
www.
UWAGA
Policja wspólnie z ABW
prowadzi rozpoznanie
operacyjne osób, grup pod
katem zagrożenia
terrorystycznego w sposób
ciągły przy czym
podmiotem wiodącym jest
Agencja Bezpieczeństwa
Wewnętrznego

 przekazywanie komunikatów,
ostrzeżeń i innych niezbędnych
informacji do określonych instytucji i
służb,
 sporządzanie raportów dobowych i
notatek służbowych o powstałych
zagrożeniach mogących prowadzić do
sytuacji kryzysowej,
 współdziałanie z administracją
publiczną i innymi instytucjami i
służbami w zakresie analiz i prognoz,
 zapewnienie obiegu informacji na
potrzeby Centrum Operacyjnego
Komendy Głównej Policji i Rządowego
Centrum Bezpieczeństwa,
 uzyskiwanie, przetwarzanie i
przekazywanie informacji o zaistniałym
zdarzeniu na potrzeby kierowania,
dowodzenia i współdziałania, w
szczególności dla zespołów
funkcjonalnych powołanego sztabu
dowódcy operacji w zakresie
rozpoznania, analizowania i
prognozowania rozwoju sytuacji.

 Wojewódzki Sztab Wojskowy
w Warszawie,
 Agencja Wywiadu
Wojskowego,
 Żandarmeria Wojskowa.
 Służba Ochrony Kolei,
 Agencja Bezpieczeństwa
Wewnętrznego,
 Biuro Ochrony Rządu,
UWAGA
W zależności od rodzaju
zagrożenia terrorystycznego
/atak bombowy, materiał
promieniotwórczy,
chemiczny, uprowadzenie
osób, środka transportu,
zajęcie obiektu itp.) Policja
współpracuje z innymi
właściwymi podmiotami jak
Inspekcje sanitarne,
weterynaryjne, pogotowia,
PSP i inne)

14. Awaria sieci teleinformatycznych

1. Wydział Organizacji i
Nadzoru
2. Wydział Rozwoju,
Funduszy i Promocji
Odnośnie awarii w Starostwie
Powiatowym

7:30 do 15:30 plus
reagowanie wezwania.

 awarie sieci
teleinformatycznej w budynku
Starostwa Powiatowego w
Płocku
 komunikaty na stronie
www.

 analizowanie sytuacji na
administrowanym terenie,
 przekazywanie komunikatów,
ostrzeżeń i innych niezbędnych
informacji do określonych odbiorców,
 współdziałanie z administracją
publiczną i innymi instytucjami i
służbami w zakresie prognoz i
przeciwdziałaniu,
 minimalizowanie ryzyk wystąpienia
awarii również w zakresie ataku
cyberterrorystycznego.

 współdziałanie z administracją
publiczną i innymi instytucjami i
służbami w zakresie prognoz i
przeciwdziałaniu awariom
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Odpowiedzialny za
prowadzenie
monitoringu

Tryb pracy

Rodzaje informacji

Zadania w zakresie
monitorowania

Wymiana informacji

15. Strajki, zamieszki i demonstracje

1. KOMENDA MIEJSKA
POLICJI w Płocku

Tryb pracy –
całodobowy poprzez
służbę dyżurna na
Stanowisku Kierowania.
W przypadku
zaistnienia zagrożenia
– każdorazowo ustala
podmiot wiodący (w
zależności od eskalacji
zagrożenia i
posiadanych informacji
np. niezwłocznie).

 meldunki okresowe,
 raporty sytuacyjne,
 komunikaty za pomocą
technicznych środków
łączności,
 komunikaty na stronie
www.
UWAGA
Policja na bieżąco
pozyskuje informacje na
temat planowych
(zgłoszonych i nie
zgłoszonych) protestów
społecznych, zgromadzeń i
imprez masowych.

 analizowanie sytuacji na
administrowanym terenie,
 przekazywanie komunikatów,
ostrzeżeń i innych niezbędnych
informacji do określonych instytucji i
służb,
 sporządzanie raportów dobowych i
notatek służbowych o powstałych
zagrożeniach mogących prowadzić do
sytuacji kryzysowej,
 współdziałanie z administracją
publiczną i innymi instytucjami i
służbami w zakresie analiz i prognoz,
 uzyskiwanie, przetwarzanie i
przekazywanie informacji o zaistniałym
zdarzeniu na potrzeby kierowania,
dowodzenia i współdziałania, w
szczególności dla zespołów
funkcjonalnych powołanego sztabu
dowódcy operacji w zakresie
rozpoznania, analizowania i
prognozowania rozwoju sytuacji.

 Powiatowy Zespół Zarządzania
Kryzysowego,
 PCZK,
 Komenda Wojewódzka
Państwowej Straży Pożarnej w
Warszawie,
 podmioty systemu
Państwowego Ratownictwa
Medycznego,
 Służba Ochrony Kolei,
 zarządcy dróg,
 Pogotowia: techniczne,
gazowe, wodne, energetyczne
itp.),
 administracja budynków,
 Komenda Miejska Państwowej
Straży Pożarnej w Płocku
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2. Tryb uruchamiania niezbędnych sił i środków
2.1

Zasady użycia Sił Zbrojnych.

Jeżeli w sytuacji kryzysowej użycie innych sił i środków jest niemożliwe lub może okazać
się niewystarczające Starosta Płocki może wystąpić do Wojewody Mazowieckiego
z wnioskiem o przekazanie do jego dyspozycji pododdziałów lub oddziałów Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej, wraz ze skierowaniem ich do wykonywania zadań z zakresu
zarządzania kryzysowego.
Oddziały Sił Zbrojnych, stosownie do ich przygotowania , mogą realizować zadania:
1) współudział w monitorowaniu zagrożeń;
2) wykonywanie zadań związanych z oceną skutków zjawisk zaistniałych na obszarze
występowania zagrożeń;
3) wykonywanie zadań poszukiwawczo-ratowniczych,
4) ewakuowanie poszkodowanej ludności i mienia;
5) wykonywanie zadań mających na celu przygotowanie warunków do czasowego
przebywania ewakuowanej ludności w wyznaczonych miejscach;
6) współudział w ochronie mienia pozostawionego na obszarze występowania zagrożeń;
7) izolowanie obszaru występowania zagrożeń lub miejsca prowadzenia akcji ratowniczej;
8) wykonywanie prac zabezpieczających, ratowniczych i ewakuacyjnych przy zagrożonych
obiektach budowlanych i zabytkach;
9) prowadzenie prac wymagających użycia specjalistycznego sprzętu technicznego lub
materiałów wybuchowych będących w zasobach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
10) usuwanie materiałów niebezpiecznych i ich unieszkodliwianie, z wykorzystaniem sił
i środków będących na wyposażeniu Sił Zbrojnych;
11) likwidowanie skażeń chemicznych oraz skażeń i zakażeń biologicznych;
12) usuwanie skażeń promieniotwórczych;
13) wykonywanie zadań związanych z naprawą i odbudową infrastruktury technicznej;
14) współudział w zapewnieniu przejezdności szlaków komunikacyjnych;
15) udzielanie pomocy medycznej i wykonywanie zadań sanitarnohigienicznych i
przeciwepidemicznych;
Oddziały Sił Zbrojnych mogą być przekazane do dyspozycji Wojewody, a następnie
Starosty, w składzie etatowym albo jako tworzone doraźnie zgrupowania zadaniowe.
Koordynowanie udziału oddziałów Sił Zbrojnych w realizacji zadań, na terenie Powiatu
Płockiego, zapewnia Starosta Płocki. Obejmuje ono przedsięwzięcia mające na celu sprawne
włączenie oddziałów Sił Zbrojnych do realizacji zadań, z uwzględnieniem czasu i miejsca ich
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użycia oraz sposobu współdziałania z innymi podmiotami. Zadania dla oddziałów Sił
Zbrojnych, Starosta Płocki, przekazuje wyłącznie ich dowódcom.
2.2 Formacje OC powiatowe oraz gminne.
Celem Obrony Cywilnej jest przygotowanie warunków zabezpieczenia ludności przed
zagrożeniami w czasie pokoju i wojny. Ponadto niesienie zorganizowanej pomocy
poszkodowanym

oraz

działanie

na

rzecz

przywrócenia

sprawności

systemów

administracyjnych i gospodarczych, a także ochrona ludności, zakładów pracy i urządzeń
użyteczności publicznej, dóbr kultury, ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym
w czasie wojny oraz udział w zwalczaniu klęsk żywiołowych, zagrożeń środowiska i innych
sytuacji kryzysowych oraz usuwania ich skutków.
Wyżej wymieniony cel działania osiąga się poprzez realizację następujących zadań:
a) wykrywanie zagrożeń oraz ostrzeganie i alarmowanie ludności o tych zagrożeniach,
poprzez tworzenie i utrzymywanie w pełnej gotowości do działania POADA w Płocku
oraz współpracując z UM Płock w zakresie analiz laboratoryjnych. Istotnym elementem
jest utrzymanie w pełnej sprawności technicznej systemu alarmowania;
b) planowanie, organizowanie i koordynowanie ewakuacji ludności na terenie powiatu.
Ponadto realizowanie wszelkich przedsięwzięć związanych z prowadzeniem ewakuacji
doraźnej z rejonów:
- rozległych pożarów i wybuchów;
- katastrof budowlanych i komunikacyjnych;
- skażonych TŚP wynikłych z awarii zakładowych oraz katastrof komunikacji drogowej
i kolejowej;
- zagrożonych powodzią;
c) zaopatrywanie ludności w sprzęt i środki ochrony indywidualnej, poprzez gromadzenie
w magazynach OC odpowiednich ilości tych środków oraz tworzenie warunków do
umożliwienia ich zakupu;
d) organizowanie i prowadzenie akcji ratunkowych w rejonach porażeń powstałych w wyniku
klęsk żywiołowych i zdarzeń kryzysowych: w tym awarii w zakładach pracy, katastrof
budowlanych, komunikacyjnych i ekologicznych, masowych zakażeń biologicznych
i innych nagłych i nieprzewidzianych zdarzeń poprzez wykorzystanie formacji obrony
cywilnej.
W prowadzonych akcjach ratunkowych główny wysiłek sił ratowniczych, w tym formacji OC
skupiony zostanie na:
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- wyszukiwaniu, wydobywaniu i wyprowadzaniu poszkodowanych /ocalałych/ osób z rejonu
porażenia /katastrofy/,
- udzielaniu poszkodowanym pomocy przedlekarskiej,
- prowadzeniu częściowych zabiegów sanitarnych,
- udzielaniu pomocy medycznej połączonej z ewakuacją do szpitali /ZMSz/,
- gaszeniu pożarów oraz likwidacji skażeń i zakażeń,
- ewakuowaniu bezdomnych do tymczasowych miejsc zakwaterowania,
- wykonywaniu zadań związanych z ochroną żywności, wody, dóbr kultury i innych środków
niezbędnych do przetrwania,
- udzielaniu doraźnej pomocy w przywracaniu i utrzymaniu porządku w rejonach porażenia,
zapobieganiu przejawom paniki wśród ludności cywilnej,
- udzielaniu doraźnej pomocy porażonym żołnierzom,
- udzielaniu doraźnej pomocy w grzebaniu zmarłych,
- odtwarzaniu zdolności do działania formacji biorących udział w akcjach ratowniczych,
- organizowaniu współdziałania sił ratowniczych własnych i sąsiednich biorących udział
w akcjach ratowniczych, wykonujących w nich zasadnicze zadania.
Kierowanie i koordynowanie wykonywaniem zdań obrony cywilnej na terenie powiatu
będzie realizowane przez Szefa OC Powiatu przy pomocy Zespołu Zarządzania
Kryzysowego.
2.3 Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego
a) Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego uruchamiany jest alarmowo przez Szefa
Zespołu za pośrednictwem Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w
wypadku, gdy wystąpiły symptomy sytuacji kryzysowej lub klęski żywiołowej.
b) Stanowiska kierowania (dyżurni) służb i instytucji wchodzących w skład Powiatowego
Zespołu przyjmują zgłoszenia według swoich kompetencji i wykonują działania
alarmowe dla wszystkich sił i środków zgodnie z procedurami ustalonymi w planie
funkcjonalnym reagowania kryzysowego na określone zagrożenie oraz informują
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.
c) W czasie obowiązywania sytuacji kryzysowej lub stanu klęski żywiołowej albo innego
stanu nadzwyczajnego zagrożenia na obszarze kraju, województwa, powiatu lub kilku
gmin, Powiatowy Zespół pracuje w strukturze określonej przez Szefa Zespołu w systemie
całodobowym.
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Zakres działań oraz zasady współdziałania zostały określone w planach funkcjonalnych na
poszczególne zagrożenia /stanowiących załączniki funkcjonalne/:
1) „Planie operacyjnym bezpośredniej ochrony przed powodzią Powiatu Płockiego”;
2) „Planie dystrybucji preparatów jodowych na terenie powiatu płockiego”;
3) „Plan gotowości zwalczania poszczególnych jednostek chorobowych.” Opracowany przez
Powiatowego, Wojewódzkiego i Głównego Lekarza Weterynarii wg swojej właściwości;
6) Planie ratowniczym – Komendy Powiatowej PSP;
7) „Planie działania – Komendanta Powiatowego Policji w warunkach katastrof naturalnych i
awarii technicznych”;
8)„Planie zabezpieczenia medycznych działań ratowniczych dla Powiatu Płockiego”;
9)„Planie zimowego utrzymania dróg powiatowych”;
10)”Planu przygotowań publicznej i niepublicznej służby zdrowia powiatu płockiego na
potrzeby obronne państwa”.
Ponadto każda gmina posiada opracowany swój Plan Zarządzania Kryzysowego. Zakłady
pracy zaliczone do dużego i zwiększonego ryzyka powstania awarii posiadają również własne
Plany Ratownicze.
Tryb uruchamiania sił i środków Państwowej Straży Pożarnej
i Ochotniczych (Zakładowych) Straży Pożarnych
Państwowa Straż Pożarna

Komendant Miejski PSP
Grzegorz Padzik

Tel. 24 366 78 13
Kom. 518 478 378

Służba Dyżurna

Tel. 24 366 78 00
01
02
Fax 24 366 78 50

Komenda Miejska
PSP w Płocku

Ocena możliwości
wykorzystania sił i
środków

Stała gotowość do podjęcia działań.

Przyjęty tryb
uruchamiania

Poprzez stanowisko kierowania komendanta miejskiego PSP.

Czas uzyskania pełnej

gotowości do działań

Pojedyncze związki taktyczne do 2 min, kompanie do 120 minut, specjalistyczne
grupy do 60 min.
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Ochotnicze i Zakładowe Straże Pożarne (OSP, ZSP)
Ocena możliwości
wykorzystania sił i
środków

Stała gotowość do podjęcia działań.

Przyjęty tryb
uruchamiania

Poprzez stanowisko kierowania komendanta miejskiego PSP.

Czas uzyskania pełnej

gotowości do działań

Pojedyncze związki taktyczne do 5 minut, plutony do 60 min, kompanie do 120
minut.

Tryb uruchamiania sił i środków Policji
Komendant Miejski Policji
w Płocku Jarosław Hofman

Tel. 24 266 15 00
Kom. 664 439 944

Służba Dyżurna

Tel. 24 266 16 00
01
Fax. 24 266 12 60

Komenda Miejska Policji w
Płocku

Ocena możliwości wykorzystania
sił i środków

Przyjęty tryb uruchamiania

Czas uzyskania pełnej gotowości
do działań

Siły i środki pozostają w dyspozycji komendanta miejskiego Policji oraz
w dyspozycji Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Policji (w
odniesieniu do sił SPPP). W zależności od sytuacji mogą być użyte na
terenie poszczególnych gmin lub na terenie całego powiatu. Siły mogą
być wykorzystane do bezpośrednich działań ratowniczych, alarmowania i
ostrzegania, działań porządkowych.

Tryb uruchamiana sił i środków odbywa się na podstawie decyzji
Komendanta Miejskiego Policji o zarządzeniu akcji/operacji policyjnej
lub doraźnie w przypadkach nie cierpiących zwłoki za pomocą
funkcjonującego we wszystkich jednostkach organizacyjnych Policji
województwa mazowieckiego jednolitego systemu alarmowego.

Maksymalnie 3 godziny.
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Tryb uruchamiania sił i środków Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej
Tel. 24 262 77 92
Fax 24 268 93 93
Kom. 601 916 469

Powiatowy Lekarz
Weterynarii

Jacek Gruszczyński

Ocena możliwości wykorzystania
sił i środków

Zespoły osobowe gotowe do podjęcia działań w wyznaczonym czasie
zgodnie z planami gotowości.

Przyjęty tryb uruchamiania

Telefoniczny.

Czas uzyskania pełnej gotowości
do działań

Pełna gotowość do podjęcia działań – do 2 godzin od otrzymania
informacji o wprowadzeniu stanu zagrożenia.

Tryb uruchamiania sił i środków Państwowej Inspekcji Sanitarnej
Tel. 24 366 26 00
Fax. 24 264 75 09
Kom. 601 306 611

Powiatowa Stacja
Sanitarno –
Epidemiologiczna w Płocku

Dyrektor Romuald Ostrowski

Ocena możliwości wykorzystania
sił i środków

Siły i środki Inspekcji Sanitarnej stanowią zabezpieczenie dla
pracowników maksymalnie na 2 dni.
Z chwilą rozwinięcia się sytuacji zagrożenia, środki do zabezpieczenia
pracy pracowników Inspekcji Sanitarnej uzupełniane są w porozumieniu
z Głównym Inspektorem Sanitarnym przez Agencję Rezerw
Materiałowych.
Zgodnie z przyjętymi procedurami przyjęcia/przekazania towarów ze
składnic Agencji Rezerw Materiałowych.

Przyjęty tryb uruchamiania

Na wniosek Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora
Sanitarnego (po uzgodnieniu z Głównym Inspektorem Sanitarnym) stan
zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii na obszarze powiatu ogłasza
i odwołuje wojewoda.

Czas uzyskania pełnej gotowości
do działań

Pełna gotowość do podjęcia działań – do 3 godzin od otrzymania
informacji o wprowadzeniu stanu zagrożenia.
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Tryb uruchamiania sił i środków Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego
Komendant Bogusław
Okrasa

Tel. 24 261 441 311
Kom. 605 243 213

Wojskowa Komenda
Uzupełnień w Płocku
Oficer dyżurny

Ocena możliwości wykorzystania
sił i środków

Przyjęty tryb uruchamiania

Czas uzyskania pełnej gotowości
do działań

Tel. 24 262 62 36
Fax. 24 262 60 21 wew. 205

W jednostkach wojskowych stacjonujących na obszarze województwa
utrzymuje się w gotowości do użycia wyznaczone specjalistyczne siły i
środki. Siły te stanowią odpowiednio przygotowane, wyposażone i
przeszkolone pododdziały, które w zależności od rodzaju i skali
wystąpienia sytuacji kryzysowych kierowane są do udziału w akcjach
mających na celu przeciwdziałanie, zwalczanie lub likwidację skutków
sytuacji kryzysowych. W jednostkach wojskowych na obszarze
województwa utrzymywane są w całodobowym systemie służby dyżurne,
warty wewnętrzne, plutony alarmowe oraz w gotowości trzygodzinnej:
…. oraz Zespoły Operacyjne WKU i JW dyslokowanych na obszarze
województwa. Szczegółowe zestawienie sił i środków utrzymywanych do
użycia w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych określają Plany
udziału poszczególnych JW w sytuacji kryzysowej.

Włączenie się wyznaczonych jednostek wojskowych do akcji
kryzysowych następuje na rozkaz dowódcy określonego szczebla lub
dowódców rodzajów sił zbrojnych.
Wprowadzenie jednostek wojskowych do akcji kryzysowej odbywa się
następującymi sposobami:
Podstawowy – Zespół Zarządzania Kryzysowego określonego szczebla
rejonu, w którym wystąpiło zagrożenie – powiadamia swoje ogniwa
nadrzędne, a te poprzez WSzW powiadamiają GO okręgu wojskowego,
GRK RSZ, Sztab kryzysowy MON, które zarządzają przystąpienie do
akcji określonych planem sił i środków wojskowych.
Alarmowy – dowódca jednostki wojskowej znajdującej się na obszarze
lub sąsiedztwie wystąpienia klęski żywiołowej samodzielnie podejmuje
decyzję o przystąpieniu do akcji, a następnie melduje o powyższym
fakcie do dowództwa OW.
Nakazowy – włączenie się wyznaczonych jednostek wojskowych do
akcji następuje na podstawie decyzji Ministra Obrony Narodowej lub na
rozkaz Szefa Sztabu Generalnego WP, dowódcy rodzaju sił zbrojnych,
okręgu wojskowego lub jednostki wojskowej. Sposób ten stosowany jest
do efektywnego wykorzystania zasobów Sił Zbrojnych RP i wykonania
otrzymanego zadania. Ponadto sposób ten stosuje się w ramach
współdziałania Sztabu Kryzysowego MON i Krajowego Centrum
Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności .

Czasy gotowości sił i środków w poszczególnych akcjach są
zróżnicowane. Dokładny czas gotowości sił i środków wydzielanych z
poszczególnych JW określony jest w” Planie udziału ….”
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Tryb uruchamiania sił i środków ENERGA-OPERATOR S.A Oddział w Płocku

ENERGA-OPERATOR
S.A Oddział w Płocku
Ul. Wyszogrodzka 106

Stanowisko Kierownika Zmiany
Kierownik RDM Płock
Kierownik Wydziału Zarządzania
Ruchem RDM Płock

Tel. 24 380 1297
24 380 1298
Tel. 24 380 1201
Tel. 24 380 1202

Ocena możliwości wykorzystania
sił i środków

Stała gotowość do podjęcia działań

Przyjęty tryb uruchamiania

Telefoniczny poprzez Kierownika Wydziału Zarządzania Ruchem

Czas uzyskania pełnej gotowości
do działań

Pełna gotowość do podjęcia działań – do 3 godzin od otrzymania
informacji o wprowadzeniu stanu zagrożenia.

Tryb uruchamiania sił i środków TELEKOMUNIKACJI POLSKIEJ S.A.
ELMO S.A. Siedlce
punkt w Płocku,
ul. Kostrogaj 1

Andrzej Benkie

Tel. 798049362

Jacek Szczepański

Tel. 508140678

Ocena możliwości wykorzystania
sił i środków

Stała gotowość do podjęcia działań

Przyjęty tryb uruchamiania

Telefoniczny

Czas uzyskania pełnej gotowości
do działań

Pełna gotowość do podjęcia działań – do 3 godzin od otrzymania
informacji o wprowadzeniu stanu zagrożenia.

Tryb uruchamiania sił i środków POLSKIEJ SPÓŁKI GAZOWNICTWA sp. z o.o.
POLSKA SPÓŁKA
GAZOWNICTWA sp. z
o.o. Odział w Warszawie
Zakład w Ciechanowie,
ul. Mleczarska 17

Dyrektor Zbigniew Dudek
Rejon Dystrybucji Gazu w Płocku
ul. Ignacego Łukasiewicza 19
Pogotowie gazowe

Tel. 23 673 06 30
faks: 23 673 06 13
Tel. 24 266 44 42
faks: 24 262 40 08
Tel. 992, 24 262-24-38

Ocena możliwości wykorzystania
sił i środków

Stała gotowość do podjęcia działań

Przyjęty tryb uruchamiania

Telefoniczny

Czas uzyskania pełnej gotowości
do działań

Pełna gotowość do podjęcia działań – do 1 godzin od otrzymania
informacji o wprowadzeniu stanu zagrożenia.
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Tryb uruchamiania sił i środków ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH w Płocku

Zarząd Dróg Powiatowych
w Płocku, ul. Bielska 59

Dyrektor Marcin Błaszczyk

Tel. 24 267 68 38

Sekretariat - Katarzyna Zaborowska
Baza nr 1 w Sikorzu
Kierownik Andrzej Krajenta
Baza nr 2 w Chodkowie
Kierownik Ryszard Kuliński
Baza nr 3 w Gąbinie
Kierownik Bogumił Poliński

Tel. 24 267 68 39
Tel. 24 260 44 40,
503091371
Tel. 24 260 70 61,
501789323
Tel. 24 277 11 10,
505122561

Ocena możliwości wykorzystania
sił i środków

Stała gotowość do podjęcia działań poprzez kierowników baz utrzymania
dróg

Przyjęty tryb uruchamiania

Telefoniczny

Czas uzyskania pełnej gotowości
do działań

Pełna gotowość do podjęcia działań – do 3 godzin od otrzymania
informacji o wprowadzeniu stanu zagrożenia.

Tryb uruchamiania sił i środków MAZOWIECKIEGO ZARZĄDU DRÓG
WOJEWÓDZKICH w Warszawie
Dyrektor Mirosław Kaczmarek
Mazowiecki Zarząd Dróg
Wojewódzkich w
Warszawie Rejon Drogowy
Gostynin-Płock,
ul. Krośniewicka 5
Gostynin

Tel. 24 235 25 43,
608337164

KIEROWNICY BAZ UTRZYMANIA DRÓG WOJEWÓDZKICH

Obwód Bielsk – Tomasz Dąbrowski
Obwód Gostynin – Krzysztof Zając
Obwód Sanniki – Jadwiga Feliniak

Tel. 24 261 51 00,
608335036
Tel. 24 235 77 93,
608334367
Tel. 24 277 74 77,
608334805

Ocena możliwości wykorzystania
sił i środków

Stała gotowość do podjęcia działań poprzez kierowników baz utrzymania
dróg

Przyjęty tryb uruchamiania

Telefoniczny

Czas uzyskania pełnej gotowości
do działań

Pełna gotowość do podjęcia działań – do 3 godzin od otrzymania
informacji o wprowadzeniu stanu zagrożenia.
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Tryb uruchamiania sił i środków GENERALNEJ DYREKCJI DRÓG KRAJOWYCH
I AUTOSTRAD Oddział w Warszawie

Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie

Rejon w Płocku, Ślepkowo Szlacheckie 22
gm. Radzanowo
Tel. 24 268 86 65,
Kierownik Wojciech Celmer
694484469
Dyżurny
Tel. 24 268 86 64
Rejon w Płońsku, ul. Płocka 101
Kierownik Hanna Dąbkowska

Tel. 23662 20 13

Obwód Drogowy w Poczerninie
Punkt Informacji Drogowej
w Warszawie

Tel. 23 662 28 28
Tel. 22 209 23 95

Ocena możliwości wykorzystania
sił i środków

Stała gotowość do podjęcia działań poprzez Punkt Informacji Drogowej

Przyjęty tryb uruchamiania

Telefoniczny

Czas uzyskania pełnej gotowości
do działań

Pełna gotowość do podjęcia działań – do 3 godzin od otrzymania
informacji o wprowadzeniu stanu zagrożenia.

Tryb uruchamiania sił i środków NADLEŚNICTWA Płock, Łąck i Gostynin
Nadleśniczy - Zbigniew Suchodolski
Nadleśnictwo Płock,
ul. Bielska 24

Nadleśnictwo Łąck,
ul. Lipowa 4

Tel. 24 2627774
wew. 112

POSTERUNEK STRAŻY LEŚNEJ
Komendant Straży Leśnej –
Tel. 24 262 77 74
Andrzej Jankiewicz
wew. 123
Tel. 24 262 77 74
Strażnik Leśny - Piotr Mąkal
wew. 124
Tel. 24 267 86 11,
Nadleśniczy - Ryszard Bijak
24 261 40 01
POSTERUNEK STRAŻY LEŚNEJ
Komendant Straży Leśnej –
24 267 86 22
Leszek Podkański
Strażnik Leśny - Radoslaw Kosiński 24 267 86 22

Nadleśnictwo Gostynin,
ul.Bierzewicka 55

24 235 30 56, 608
597 617
POSTERUNEK STRAŻY LEŚNEJ
24 235 03 53, 608
Komendant Straży Leśnej
597 613

Ocena możliwości wykorzystania
sił i środków

Zespoły osobowe gotowe do podjęcia działań w wyznaczonym czasie
zgodnie z planami gotowości.

Przyjęty tryb uruchamiania

Telefoniczny

Czas uzyskania pełnej gotowości
do działań

Pełna gotowość do podjęcia działań – do 1 godzin od otrzymania
informacji o wprowadzeniu stanu zagrożenia.

Nadleśniczy - Jacek Liziniewicz
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3. Procedury reagowania kryzysowego
Rodzaj
Procedury
dokumentu
reagowania
kryzysowego
Nazwa
PRK-1
dokumentu

PROCEDURA REAGOWANIA KRYZYSOWEGO
Procedura postępowania w przypadku wystąpienia zdarzeń radiacyjnych

Data
opracowania
STAROSTWO
Podmiot
POWIATOWE
opracowujący
W PŁOCKU

I. Cel procedury
Określenie zasad postępowania Wojewody i podległych służb, inspekcji i straży w przypadku wystąpienia zdarzeń radiacyjnych.
II. Lider/ Uczestnicy procedury
Wojewoda / Starosta, WZK, KM PSP, KM Policji, Dyrektor PSSE.
III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury
Wejścia

Stwierdzenie zdarzenia
radiacyjnego

Wyjścia

Podstawy prawne realizacji procedury

Likwidacja skutków
zdarzenia
radiacyjnego

1. Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe Dz.U. 2014 poz. 1512 z późn. zm..
2. Rozporządzenie RM z dnia 18.01.2005 r. w sprawie planów postępowania awaryjnego
w przypadku zdarzeń radiacyjnych (Dz.U. 2007 nr 131 poz. 912 z późn. zm.);
3. Rozporządzenie RM z dnia 20 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
planów postępowania awaryjnego w przypadku zdarzeń radiacyjnych (Dz. U. z 2007 r.
Nr 131, poz. 912).
4. Rozporządzenie RM z dnia 18.01 2005r. w sprawie dawek granicznych
promieniowania jonizującego (Dz.U. 2005 nr 20 poz. 168 z późn. zm.);.
5. Rozporządzenie RM z dnia 17.12.2002r. w sprawie stacji wczesnego wykrywania
skażeń promieniotwórczych i placówek prowadzących pomiary skażeń
promieniotwórczych (Dz.U. 2002 nr 239 poz. 2030 z późn. zm.);.
6. Rozporządzenie RM z dnia 27.04.2004r. w sprawie określenia podmiotów właściwych
w sprawach kontroli po zdarzeniu radiacyjnym żywności i środków żywienia
zwierząt na zgodność z maksymalnymi dopuszczalnymi poziomami skażeń
promieniotwórczych (Dz.U. 2004 nr 98 poz. 988 z późn. zm.);.
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IV. Opis postępowania

Przedsięwzięcia

Wykonawcy

A. Monitorowanie stanu skażeń promieniotwórczych
Monitoring skażeń polega na systematycznej obserwacji prowadzonej w określonych geograficznie
punktach lub obszarach w celu wykrywania uwolnionych do środowiska materiałów powodujących
skażenie lub stwierdzenie zmian stopnia tego skażenia.
Na terenie województwa mazowieckiego monitoring prowadzą:
- stacja podstawowa – działająca w systemie PAA,
- stacja podstawowa – działająca w jednostkach ministra właściwego do spraw środowiska
- stacja wspomagająca działająca w jednostkach MON.
W ramach ochrony radiologicznej prowadzona jest wymiana informacji z WSzW, KM Policji, KM PSP,
służb sanitarno-epidemiologicznych, hydrologiczno-meteorologicznych, ochrony środowiska,
weterynaryjnych. Natychmiast przekazywane są dane dotyczące awarii, katastrof, skażeń, zakażeń i
innych nadzwyczajnych zagrożeń dla ludności i środowiska. Okresowo przekazywane są dane dotyczące
warunków meteorologicznych, pomiarów mocy dawki w terenie, kontroli napromieniowania, skażeń
komponentów środowiska i żywności.

WSSE w Warszawie.
OAS WSzW
w Warszawie

 przed zagrożeniami związanymi ze stosowaniem środków rażenia, klęskami żywiołowymi, awariami
obiektów technicznych, skażeniami i zakażeniami lub innymi podobnymi zdarzeniami określa
zakres współpracy w wymianie informacji i wzajemnym udziale w szkoleniach organizowanych
przez Starostę Płockiego i Szefa WSzW w Warszawie oraz w wzajemnym przekazywaniu jawnych
materiałów szkoleniowych na potrzeby szkolenia i przygotowania do działania POADA, drużyn
wykrywania zagrożeń i drużyn wykrywania i alarmowania.
 Współpraca pomiędzy Ośrodkiem Analizy Skażeń WSzW w Warszawie a Powiatowym Centrum
Zarządzania Kryzysowego w Płocku obejmuje m.in. wymianę informacji w formie meldunków wg
normy ATP – 45 B.
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Przedsięwzięcia

Wykonawcy

B. Bilans i tryb uruchamiania sił i środków
1. Sprzęt stacjonarny i przenośny do wykrywania skażeń promieniotwórczych – WSSE
2. Podczas zdarzeń z udziałem substancji promieniotwórczej PSP dokonuje wstępnej identyfikacji
zagrożenia, zabezpiecza dostęp do terenu, prowadzi akcję ratowniczą zależnie od rozmiaru zagrożeń i
rozwoju sytuacji, powiadamia Wojewodę i działającą w imieniu prezesa Państwowej Agencji Atomistyki
służbę awaryjną Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej w Warszawie.
3. Laboratorium w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp. – prowadzenie
pomiarów zawartości izotopów w próbkach: wody (rzeki), wody pitnej, mleka i innych produktów
pokarmowych stanowiących podstawowe składniki racji pokarmowej, pasz surowych. Badania
prowadzone są raz na kwartał.
4. Laboratorium do badania mięsa i wyrobów mięsnych – Zakład Higieny Weterynaryjnej w Warszawie
5. Pododdziały Sił Zbrojnych RP
C. Uruchamianie działań
1. Wariant I – zdarzenie w jednostce organizacyjnej.
W przypadku zdarzenia zaistniałego w jednostce organizacyjnej:
uzyskanie od kierownika jednostki organizacyjnej informacji niezbędnych do oceny zagrożenia,
zawierających w szczególności: określenie dokładnej lokalizacji zdarzenia (obiektu lub instalacji; w
przypadku pracowni izotopowych również rodzaju i aktywności substancji promieniotwórczych) oraz
wstępną ocenę rodzaju i aktywności substancji promieniotwórczych, które przedostały się do środowiska,
na podstawie informacji uzyskanych zgodnie z lit. „a”, podjęcie działań interwencyjnych, w tym
wyznaczenie strefy wokół miejsca zdarzenia obejmującej teren, na którym może występować jakiekolwiek
nietrwałe (usuwalne) skażenie promieniotwórcze lub moc dawki promieniowania przekracza poziom 100
mikrosiwertów na godzinę (μSv/h) (strefa awaryjna), korzystając jeżeli zachodzi taka potrzeba z pomocy
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przeprowadzaniu pomiarów dozymetrycznych i
interpretacji ich wyników a po wykonaniu zadań, o których mowa w pkt 8, podjęcie działań
interwencyjnych, o których mowa w art. 90 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (Dz.U. z
2007 r. Nr 42, poz. 276 ), zwanej dalej ustawą, z zastrzeżeniem lit. „c”,

Dział Higieny Radiacyjnej
WSSE w Warszawie.

WSSE

WIW

Kierownik jednostki
organizacyjnej, w której
powstało zdarzenie
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Przedsięwzięcia

Wykonawcy

2. Wariant II – zdarzenie o zasięgu wojewódzkim, które powstało: na terenie jednostki organizacyjnej albo
poza nią w czasie prowadzenia prac w terenie, podczas transportu materiałów jądrowych, źródeł
promieniowania jonizującego, odpadów promieniotwórczych i wypalonego paliwa jądrowego, zdarzenie
spowodowane przez nieznanego sprawcę, w przypadku stwierdzenia podwyższonego poziomu mocy dawki
promieniowania jonizującego lub wystąpienia skażeń promieniotwórczych, których przyczyna nie jest znana,
zdarzeń spowodowanych aktem terroru a zasięg ich skutków nie przekracza obszaru województwa.
1) Zbieranie danych, analizowanie i prognozowanie przebiegu zdarzenia.
2) w miarę możliwości określenia, jeżeli zachodzi taka potrzeba, we współpracy z Państwowym Wojewódzkim
Inspektorem Sanitarnym rodzaju i aktywności substancji promieniotwórczej, których dotyczyło zdarzenie,
dokładnej lokalizacji zdarzenia, wstępnej oceny rodzaju i aktywności substancji promieniotwórczych, które
przedostały się do środowiska, danych osób poszkodowanych w wyniku zdarzenia oraz wstępnej oceny
rozmiaru skażeń promieniotwórczych, w tym skażeń osób,
3) wyznaczenie, jeżeli zachodzi taka potrzeba, we współpracy z Państwowym Wojewódzkim Inspektorem
Sanitarnym strefy wokół miejsca zdarzenia obejmującej teren, na którym może występować jakiekolwiek
nietrwałe (usuwalne) skażenia promieniotwórcze lub moc dawki promieniowania przekraczająca 100
Wojewoda poprzez PWIS
mikrosiwertów na godzinę (μSv/h) (strefa awaryjna),
i WCZK
4) jeżeli źródłem informacji o zdarzeniu nie jest Prezes Państwowej Agencji Atomistyki – powiadomienie
Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki:
telefony - /022/ 94 30
potwierdzone w ciągu 3 godzin informacją pisemną przesłaną na numer faksu (022) 695-98-55.
5) W zależności od rozwoju sytuacji na polecenie Wojewody zorganizowanie posiedzenia WZZK
6) Wprowadzenie działań interwencyjnych , w drodze aktu prawa miejscowego - ewakuacja,
b. - podanie preparatów ze stabilnym jodem,
c. - zakaz lub ograniczenie spożywania skażonej żywności i wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
żywienia zwierząt, w tym wypas zwierząt na skażonym terenie,
d. - czasowe lub stałe przesiedlenie ludności,
e. - nakaz pozostania w pomieszczeniach zamkniętych.
7) Po zakończeniu działań interwencyjnych opracowanie i przesłanie raportu o zdarzeniu radiacyjnym do
MSWiA.
8) Po zakończeniu działań interwencyjnych organizacja kontroli żywności i środków żywienia zwierząt na
zgodność z maksymalnymi dozwolonymi poziomami skażeń promieniotwórczych.

106

Przedsięwzięcia
3. Wariant III – zdarzenie o zasięgu krajowym
1) Zbieranie danych, analizowanie i prognozowanie przebiegu zdarzenia.
2) Na polecenie Wojewody zorganizowanie posiedzenie WZZK
3) Realizacja zadań przekazanych przez MSWiA i Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki oraz
koordynacja działań ratowniczych na terenie województwa.
4. W przypadku konieczności przekazania informacji wyprzedzającej – na podstawie rozporządzenia RM
Wojewoda przyjmuje pisemną informację od Prezesa PAA i przekazuje określonym grupom ludności
5. W przypadku konieczności hospitalizacji większej grupy osób w sytuacjach nagłych stosuje się
procedurę podwyższania gotowości działania szpitali. Szpital przystępuje do realizacji zabezpieczenia
działań medycznych na wypadek zagrożenia zdrowotnego znacznej liczby osób

Wykonawcy

Wojewoda poprzez
LKRM
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Rodzaj
dokumentu

PROCEDURA REAGOWANIA KRYZYSOWEGO

Data
opracowania

Procedura postępowania w czasie zagrożenia epidemicznego
i epidemii

Podmiot
opracowujący

PRK-2
Nazwa
dokumentu

STAROSTWO
POWIATOWE
W PŁOCKU

I. Cel procedury
Określenie zasad postępowania Starosty w zakresie przeciwdziałania zagrożeniu epidemiologicznemu i epidemii.
II. Lider/ Uczestnicy procedury
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny /Starosta, WZK, Komendant Miejski PSP, Komendant Miejski Policji, Wydział
Finansowy, Powiatowy Lekarz Weterynarii, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Wydział Rozwoju, Funduszy i Promocji,
Wydział Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych, Wydział Środowiska i Rolnictwa.
III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury
Wejścia

Wyjścia

Podstawy prawne realizacji procedury

1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób
zakaźnych u ludzi (Dz.U. 2013 poz. 947 z późn. zm.);.
2. Rozporządzenie Ministra właściwego ds. Zdrowia z 18 kwietnia 2002r. w sprawie trybu
finansowania z budżetu państwa kosztów świadczeń zdrowotnych, udzielanych
w związku z chorobami zakaźnymi i zakażeniami (Dz.U.2002 nr 63 poz. z późn. zm.);.
3. Rozporządzenie Ministra właściwego ds. Zdrowia z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie
Odwołanie
Stwierdzenie zachorowań
sposobu prowadzenia rejestru zakażeń i zachorowań na chorobę zakaźną oraz zgonów
zagrożenia
powodujących zagrożenie
epidemiologicznego spowodowanych zakażeniem lub chorobą zakaźną, ich podejrzeń, przypadków
epidemiologiczne.
stwierdzenia dodatniego wyniku badania laboratoryjnego (Dz.U. 2010 nr 94 poz. 610 z
lub stanu epidemii.
późn. zm.).
4. Rozporządzenie Ministra właściwego ds. Zdrowia z 28 maja 2003r. w sprawie trybu
kierowania osób do pracy przy epidemii oraz trybu finansowania kosztów świadczeń
zdrowotnych udzielanych w związku z zwalczaniem epidemii (Dz.U. 2003 nr 107 poz.
1009 z późn. zm.);.
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Wejścia

Wyjścia

Podstawy prawne realizacji procedury
5. Rozporządzenie Ministra właściwego ds. Zdrowia z 15 stycznia 2014r. w sprawie
współdziałania między organami PIS, IW oraz IOŚ w zakresie zwalczania chorób
zakaźnych (Dz.U. 2013, poz. 160 z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra właściwego ds. Zdrowia z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie
wykazu chorób, które uzasadniają podjęcie decyzji o wydaleniu z terytorium RP obywatela
UE lub członka rodziny niebędącego obywatelem UE z powodu zagrożenia dla zdrowia
publicznego (Dz.U. 2007 nr 18 poz. 112 z późn. zm.);.

IV. Opis postępowania

Przedsięwzięcia
A. Monitorowanie sytuacji epidemiologicznej na terenie powiatu płockiego
Do podstawowych zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie monitorowania sytuacji
epidemiologicznej należy zaliczyć:
a) śledzenie sytuacji epidemiologicznej w powiecie plockim przez Powiatową Stację Sanitarno –
Epidemiologiczną wraz z Wojewódzką Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Warszawie,
b) przyjmowanie zgłoszeń o zachorowaniach na choroby zakaźne,
c) dokonywanie okresowych analiz sytuacji epidemiologicznej na terenie powiatu płockiego
d) powiadamianie Starosty poprzez Powiatowy Zespoł Zarządzania Kryzysowego o wystąpieniu
masowych zachorowań oraz pojedynczych przypadkach zachorowań i zgonów na niebezpieczną
chorobę zakaźną.
B. Bilans i tryb uruchamiania sił i środków
1. warunki izolacji lub kwarantanny (pomieszczenia, wyposażenia oraz osoby) – wyznaczane doraźnie
przez Starostę,
2. środki zabezpieczające będące w dyspozycji Powiatowej Inspekcji Sanitarnej, pogotowia
ratunkowego i PCZK
3. miejsca hospitalizacji – według świadczeń kontraktowanych przez NFZ;
4. wydzielone siły i środki Sił Zbrojnych RP – na wniosek Starosty do Wojewody

Wykonawcy
Państwowy
Powiatowy
Inspektor
Sanitarny
poprzez:
- lekarzy podstawowej
opieki zdrowotnej,
- laboratoria wykonujące
badania
mikrobiologiczne,
serologiczne
i
molekularne,
PZZK

PSSE
PZZK
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Przedsięwzięcia

Wykonawcy

C. Uruchamianie działań
1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny po uzyskaniu informacji od lekarzy podstawowej opieki
zdrowotnej i laboratoriów z terenu powiatu o zachorowaniach lub podejrzeniu zachorowania na choroby
zakaźne powołuje zespół pracowników kierowanych przez kierownika Oddziału Epidemiologii PSSE w
Płocku, który przeprowadza dochodzenie epidemiologiczne mające na celu ustalenie źródła zakażenia
oraz dróg szerzenia się zakażenia.
2. Na podstawie dochodzenia epidemiologicznego oraz danych z monitoringu sytuacji epidemiologicznej
na terenie powiatu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny dokonuje oceny sytuacji
epidemiologicznej i podejmuje działania zapobiegawcze skierowane w zależności od rodzaju
drobnoustroju chorobotwórczego na źródło zakażenia, drogi szerzenia się zakażenia lub wrażliwą
populację mieszkańców powiatu.
3. O wynikach dochodzenia i podjętych działaniach informuje Państwowego Wojewódzkiego Inspektora
Sanitarnego i Starostę poprzez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.
5. Zorganizowanie posiedzenia GZZK
6. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny zgłasza do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora
Sanitarnego, Starosty o wprowadzenie na terenie województwa lub jego części: stanu zagrożenia
epidemicznego, stanu epidemii, wprowadzenia obowiązkowych szczepień.

PPIS

7. W zależności od istniejącej sytuacji ogłoszenie w drodze Rozporządzenia Wojewody, po zasięgnięciu
Głównego Inspektora Sanitarnego na terenie powiatu lub jego części: stanu zagrożenia epidemicznego,
stanu epidemii, wprowadzenia obowiązku szczepień ochronnych na obszarze powiatu lub jego części.

Wojewoda

8. Uruchomienie dodatkowych miejsc szpitalnych oraz Szpitala Kwarantannowego

Wojewoda
LKRM

9. W przypadku konieczności hospitalizacji większej grupy osób w sytuacjach nagłych stosuje się procedurę
podwyższania gotowości działania szpitali. Szpital przystępuje do realizacji zabezpieczenia działań
medycznych na wypadek zagrożenia zdrowotnego znacznej liczby osób.

LKRM
SP ZOZ
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Rodzaj
dokumentu

PROCEDURA REAGOWANIA KRYZYSOWEGO

Nazwa
dokumentu

Procedura postępowania w czasie zagrożenia wystąpienia lub wystąpienia
choroby zakaźnej zwierząt

PRK - 3

Data
opracowania
STAROSTWO
Podmiot
POWIATOWE
opracowujący
W PŁOCKU

I. Cel procedury
Celem procedury jest przygotowanie sprawnego mechanizmu działania w przypadku zagrożenia wystąpienia lub wystąpienia chorób
zakaźnych zwierząt.
II. Lider/ Uczestnicy procedury
Starosta oraz kierownicy jednostek zespolonych i niezespolonych administracji powiatowych.
III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury

Wejścia
Zagrożenie wystąpienia lub
wystąpienie choroby zakaźnej
zwierząt na obszarze
przekraczającym jedną gminę.

Wyjścia

Podstawy prawne realizacji procedury

Odwołanie zagrożenia chorobą 1. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zwierząt oraz zwalczaniu
zakaźną lub likwidacja choroby
chorób zakaźnych.
zakaźnej.
2. Rozporządzenie Ministra właściwego ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 26 maja 2004 r. sprawie zakresu i warunków współpracy
organów administracji rządowej i jednostek samorządu
terytorialnego oraz innych podmiotów w tworzeniu planów
gotowości zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.
3. Rozporządzenie Ministra właściwego ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie sposobu i warunków
wprowadzania czasowych zakazów opuszczania ogniska choroby
zakaźnej zwierząt oraz czasowych ograniczeń w ruchu osobowym
lub pojazdów.

111

Opis postępowania
A. Monitorowanie stanu występowania chorób zakaźnych zwierząt.
(c) Monitoring chorób zakaźnych zwierząt prowadzą lekarze weterynarii prywatnej praktyki oraz organy
inspekcji weterynaryjnej.

Wykonawca
Powiatowy Lekarz
Weterynarii

B. Bilans i tryb uruchamiania sił i środków.
a) Starosta do zwalczania chorób zakaźnych zwierząt może wykorzystać środki prawne i podległą administrację
rządową.
b) Laboratoria, zakłady utylizacyjne i inne podmioty za porozumieniem z Powiatowego Lekarza Weterynarii.
C. Uruchamianie działań
1. Uruchomienie powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego przy Staroście i w składzie - przedstawiciele
Starosty (Wydział Zarządzania Kryzysowego), Policji, Komendy Miejskiej Straży Pożarnej, Wojewódzkiej
Inspekcji Ochrony Środowiska O/ w Płocku, powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej, Kół Łowieckich
z terenu powiatu, Ośrodka Doradztwa Rolniczego, zakładów utylizacyjnych i ośrodków badawczych po
stwierdzeniu przypadków zagrożenia wystąpienia lub wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt na obszarze
przekraczającym jedną gminę.
2. Koordynowanie i wspieranie działań lekarzy weterynarii.
3. Na wniosek Powiatowego Lekarza Weterynarii wydzielenie dla potrzeb Powiatowego Zespołu Kryzysowego
przy Powiatowym Lekarzu Weterynarii pomieszczeń wyposażonych w środki łączności, sprzęt komputerowy,
mapy i inne środki techniczne.
4. Organizacja punktu informacyjnego dla ludności w ramach komunikacji społecznej.
5. Informowanie Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii o zaistniałym zagrożeniu.

Starosta

Powiatowy Zespół
Kryzysowy przy
Powiatowym Lekarzu
Weterynarii
Starosta udostępnia siły
i środki z Powiatowego
Centrum Zarządzania
Kryzysowego
Powiatowe Centrum
Zarządzania Kryzysowego,
Powiatowy Lekarz
Weterynarii
Powiatowy Lekarz
Weterynarii
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Opis postępowania
6. Informowanie Wojewody o zaistniałym zagrożeniu.
7. Wystąpienie Starosty z wnioskiem w sprawie wydania rozporządzenia wprowadzającego nakazy
i ograniczenia w sprawie likwidacji choroby zakaźnej.
8. Przedstawienie Decyzji o wprowadzeniu nakazu i ograniczeniach w sprawie likwidacji choroby zakaźnej na
PZZK
9.

Powiatowego Lekarza Weterynarii w drodze rozporządzenia określa:
1) obszar, na którym występuje choroba zakaźna lub zagrożenie wystąpienia choroby zakaźnej, jako obszar
zapowietrzony, zagrożony lub buforowy oraz sposób oznakowania tych obszarów lub
2) wprowadza czasowe ograniczenia w przemieszczaniu się osób lub pojazdów lub
3) czasowo zakazuje organizowania:
a) widowisk, zgromadzeń, pochodów lub nakazuje czasowe zawieszenie określonej działalności, lub
b) targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt, polowań o odłowów zwierząt łownych lub
4) ogranicza obrót albo zakazuje obrotu zwierzętami, zwłokami zwierzęcymi, produktami, surowcami
i produktami rolnymi oraz innymi przedmiotami, które mogą spowodować szerzenie się choroby zakaźnej,
lub
5) nakazuje zaopatrywanie zwierząt lub produktów w świadectwa zdrowia wystawiane przez urzędowego
lekarza weterynarii, lub
6) nakazuje przeprowadzenie zabiegów na zwierzętach, w tym szczepień, lub
7) nakazuje oczyszczenie, odkażania, deratyzację i dezynsekcję miejsc przebywania zwierząt lub miejsc
przechowywania i przetwarzania zwłok zwierzęcych, produktów, środków żywienia zwierząt, a także
oczyszczanie i odkażanie środków transportu, lub
8) nakazuje odstrzał sanitarny zwierząt na określonym obszarze, lub
9) nakazuje podmiotom prowadzącym działalność w zakresie produkcji produktów zastosowanie określonej
technologii.
Opracowanie rozporządzenia zgodnie z określoną procedurą

10. Przekazanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty aktów prawnych wydanych przez
Prezydenta, Radę Ministrów, ministra kierującego działem administracji rządowej lub wojewody.

Wykonawca
Starosta
Powiatowy Lekarz
Weterynarii
Starosta, PZZK

Starosta,
Powiatowy Lekarz
Weterynarii, Komendant
Miejski Policji, Komendant
Miejski Państwowej Straży
Pożarnej, Dyrektor Zarządu
Dróg Publicznych, Kierownik
Rejonu Płock GDDKiA,
Kierownicy Rejonów
MZDW,
Powiatowy Inspektor
Sanitarno –
Epidemiologiczny,

Powiatowe Centrum
Zarządzania Kryzysowego,
Jednostki Samorządu
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Opis postępowania

Wykonawca
Terytorialnego

11. Informowanie ludności o zagrożeniach i zasadach postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia lub
choroby zakaźnej zwierząt zgodnie z obowiązującą procedurą.
12. Informowanie społeczeństwa za pośrednictwem mediów.

13. Koordynacja współdziałania wykonania zadań przez wykonawców wymienionych w rozporządzeniu.

14. Nadzór nad realizacją ograniczeń i zakazów – poprzez kontrole

15. W przypadku zagrożenia dla ludności podniesienie gotowości działania szpitali zgodnie z obowiązującymi
przepisami.

Powiatowe Centrum
Zarządzania Kryzysowego
Rzecznik Prasowy Starosty
Powiatowe Centrum
Zarządzania Kryzysowego
Starosta, Powiatowy Lekarz
Weterynarii, Komendant
Miejski Policji, Komendant
Miejski Państwowej Straży
Pożarnej,
Starosta/Lekarz Koordynator
Ratownictwa Medycznego

16. Uchylenie wydanego rozporządzenia na wniosek Powiatowego Lekarza Weterynarii po ustaniu wystąpienia
zagrożenia lub choroby zakaźnej zwierząt.

Starosta

17. Finansowanie likwidacji chorób zakaźnych zwierząt realizowane jest z budżetu państwa.

Starosta
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Rodzaj
dokumentu
PRK- 4

PROCEDURA REAGOWANIA KRYZYSOWEGO

Data
opracowania

Nazwa
Podmiot
Plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz działań związanych z
dokumentu
opracowujący
zagrożeniami meteorologicznymi

STAROSTWO
POWIATOWE
W PŁOCKU

I. Cel procedury
Określenie zasad postępowania Starosty i podległych służb, inspekcji i straży w przypadku wystąpienia zagrożenia powodziowego lub
powodzi.
II. Lider/ Uczestnicy procedury
Starosta, służby, inspekcje i straże powiatowe oraz inne podmioty
III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury
Wejścia
Powstanie zagrożenia
powodziowego, powodzi
lub zagrożenia
meteorologicznego.

Wyjścia

Podstawy prawne realizacji procedury

1. Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej
Ustąpienie
w województwie.
zagrożenia
powodziowego, 2. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne.
3. Rozporządzenie Ministra właściwego ds. Środowiska z dnia 22 sierpnia 2007 r. w
powodzi lub
sprawie podmiotów, którym państwowa służba hydrologiczno-meteorologiczna i
zagrożenia
państwowa służba hydrologiczna są obowiązane przekazywać ostrzeżenia, prognozy,
meteorologicznego
komunikaty i biuletyny oraz sposobu i częstotliwości ich przekazywania.
albo zakończenie
likwidacji ich
skutków.
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IV. Opis postępowania

Przedsięwzięcia

Wykonawcy

A. Monitorowanie sytuacji hydrologicznej i meteorologicznej
Starosta poprzez działające całodobowo Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego zabezpiecza
przyjęcie od państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej ostrzeżeń, prognoz, komunikatów i
biuletynów.
Ponadto Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego prowadzi monitoring sytuacji na podstawie:
 informacji uzyskiwanych o skutkach zjawisk hydro-meteorologicznych uzyskiwanych od służb,
inspekcji i straży,


informacji uzyskiwanych od Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej NW w Płocku,
Wojewódzkiego Centrum Zarzadzania Kryzysowego i Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń
Wodnych O/ w Płocku,



informacji przekazywanych przez organy Jednostek Samorządu Terytorialnego;



informacji przekazywanych przez środki masowego przekazu.

Powiatowe Centrum Zarządzania
Kryzysowego
we współpracy z
Instytutem Meteorologii
i Gospodarki Wodnej,
Wojewódzkim Centrum
Zarządzania Kryzysowego,
Regionalny Zarząd Gospodarki
Wodnej NW w Płocku,
Wojewódzki Zarząd Melioracji i
Urządzeń Wodnych O/ w Płocku,
Jednostki Samorządu
Terytorialnego

B. Bilans i tryb uruchamiania sił i środków
1. Sprzęt w powiatowym magazynie obrony cywilnej uruchamiany na polecenie Starosty.
3. Sprzęt w powiatowych magazynach przeciwpowodziowych uruchamiany przez starostę.
4. Pododdziały specjalistyczne Sił Zbrojnych RP – na wniosek Wojewody zgodnie z ustalonym trybem
postepowania..
5. Siły i środki Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego uruchamiane przez Komendanta Miejskiego
Państwowej Straży Pożarnej.

Biuro Spraw Obronnych i
ZK
Starosta
Wojewoda
Komendant Miejski Państwowej
Straży Pożarnej
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Przedsięwzięcia
6. Siły ludzkie - spośród osadzonych w zakładzie karnym uruchamianie na podstawie porozumienia.
7. Siły i środki Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku koordynowane przez
Starostę poprzez Lekarza Koordynatora Ratownictwa Medycznego.

8. Siły i środki specjalistycznych podmiotów odpowiedzialnych za ochronę przeciwpowodziową
uruchamiane przez dyrektorów tych podmiotów.

Wykonawcy
Dyrektor Zakładu Karnego
w Płocku
Lekarz Koordynator
Ratownictwa Medycznego
Regionalny Zarząd Gospodarki
Wodnej Kierownik NW w
Płocku oraz Kierownik
Inspektoratu Wojewódzkiego
Zarządu Melioracji i Urządzeń
Wodnych O/ w Płocku

C. Uruchamianie działań
1. Po otrzymaniu komunikatów ostrzegawczych lub alarmowych od państwowej służby hydrologicznometeorologicznej i Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego uruchamia się procedurę
komunikacji społecznej zgodnie z ustalonym trybem postepowania..
2. Starosta uzgadnia decyzję Kierownika NW w Płocku Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
nakazującą zakładowi piętrzącemu wodę obniżenie piętrzenia wody lub opróżnienie zbiornika zgodnie
z obowiązującymi przepisami określającymi tryb i sposób ich realizacji.

Powiatowe Centrum
Zarządzania Kryzysowego

Starosta
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Przedsięwzięcia
3. Wariant I - stan zagrożenia hydrologicznego
1) Jeśli sytuacja dotyczy przekroczenia stanów ostrzegawczych z tendencją wzrostową na
wodowskazach, w co najmniej jednej zlewni, monitorowane przez podstawową sieć obserwacyjnopomiarową państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej – podjęcie decyzji o ogłaszaniu
pogotowia przeciwpowodziowego.
2) W sytuacji wystąpienia zatoru lodowego poniżej wodowskazu podstawowej sieci obserwacyjnopomiarowej państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej, powodującego przekroczenie stanu
ostrzegawczego na tym wodowskazie – podjęcie decyzji o ogłaszaniu pogotowia
przeciwpowodziowego.
3) Jeśli sytuacja dotyczy wystąpienia niebezpiecznego opadu mogącego spowodować sytuację opisaną
w pkt 1 – podjęcie decyzji o ogłaszaniu pogotowia przeciwpowodziowego.

Wykonawcy

Starosta

4. Wariant II – stan alarmu hydrologicznego
1) Jeśli sytuacja dotyczy przekroczenia stanów alarmowego na wodowskazach w co najmniej jednej
zlewni monitorowane przez podstawową sieć obserwacyjno-pomiarową państwowej służby
hydrologiczno-meteorologicznej – podjęcie decyzji o ogłaszaniu pogotowia przeciwpowodziowego.
Starosta
2) Jeśli wystąpi sytuacja wystąpienia zatoru lodowego poniżej wodowskazu podstawowej sieci
obserwacyjno-pomiarowej państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej, powodującego
przekroczenie stanu alarmowego na tym wodowskazie – podjęcie decyzji o ogłaszaniu pogotowia
przeciwpowodziowego.
3) Jeśli wystąpienie niebezpiecznego opadu mogącego spowodować sytuację opisaną w pkt 1 –
podjęcie decyzji o ogłaszaniu pogotowia przeciwpowodziowego.
5. Wariant III – stan zagrożenia lub alarmu meteorologicznego
W stanie tym realizuje się wyłącznie procedurę komunikacji społecznej - w odniesieniu
Starosta poprzez
do zagrożenia wystąpienia lub wystąpienia jednego z następujących zjawisk:
Powiatowe Centrum
1) Silny wiatr, którego średnia prędkość przekroczy 15 m/s lub prędkość w porywach przekroczy 20
Zarządzania Kryzysowego
m/s.
2) Oblodzenie nawierzchni powodowane nagłymi zmianami temperatury powietrza, gdy temperatura
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kształtuje się w pobliżu 0 °C.
3) Roztopy pokrywy śnieżnej powodowane przez nagły wzrost temperatury powietrza o 10 °C lub
więcej,
gdy temperatura powietrza kształtuje się poniżej 0 °C.
4) Upały, gdy temperatura powietrza osiągną lub przekroczą 30 °C.
5) Silne mrozy, gdy temperatura powietrza obniży się do -20 °C lub jest niższa a dobowy spadek
temperatury minimalnej jest większy niż 5 °C.
6) Intensywne opady deszczu powyżej 30 mm na dobę;
1) Opady gradu;
2) Intensywne opady śniegu dające pokrywę lub przyrost pokrywy powyżej 15 cm na dobę;
3) Opady marznące powodujące gołoledź;
4) Zawieja lub zamieć śnieżna,
5) Silna mgła występująca na znacznym obszarze lub mgła intensywnie osadzająca szadź;
6) Silne burze;
7) Zaleganie pokrywy śnieżnej o ciężarze przekraczającym normę obliczeniową PN-80/B-02010
"Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia śniegiem."
6. W zależności od rozwoju sytuacji hydrometeorologicznej organizuje się posiedzenie Powiatowego
Zespołu Zarządzania Kryzysowego związane z koordynacją przeciwdziałania skutkom zjawisk w
następującym składzie: przedstawiciele Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Powiatowego
Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz przedstawicieli Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej,
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej NW w Płocku i Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i
Urządzeń Wodnych O/ w Płocku.
7. Zapewnienie współdziałania wszystkich jednostek organizacyjnych administracji rządowej i
samorządowej w ramach działania powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego zgodnie z
ustalonym trybem postępowania.
8. Podwyższanie gotowości działania szpitali zgodnie z ustalonym trybem postepowania.
9. Koordynowanie działań Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku .

Wykonawcy

Starosta

Starosta
Starosta/Lekarz Koordynator
Ratownictwa Medycznego
Lekarz Koordynator
Ratownictwa Medycznego
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10. Komunikacji społeczna zgodnie z ustalonym trybem postępowania.

Wykonawcy
Powiatowe Centrum
Zarządzania Kryzysowego

11. Uruchamiania sił i środków wsparcia dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – sił osadzonych w
aresztach oraz wsparcia sprzętem z magazynu powiatowego Obrony Cywilnej . W uzasadnionych
sytuacjach lub konieczności Starosta wnioskuje o użycie sił i środków wojska– oraz wsparcia
ewakuacji przez Starostę zgodnie z obowiązującymi przepisami określającymi tryb i sposób ich
realizacji.
Starosta
Ponadto służby oraz Jednostki Samorządu Terytorialnego prowadzą działania wspierające:
- Policję,
- Państwową Straż Pożarną,
- Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej,
- Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
12. Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty aktów prawnych wydanych
Rzecznik Prasowy Starosty
przez Prezydenta, Radę Ministrów, ministra kierującego działem administracji rządowej lub wojewodę.
13. Informowanie społeczeństwa za pośrednictwem mediów.

Rzecznik Prasowy Starosty

14. Wydawanie poleceń obowiązujących wszystkie organy administracji rządowej oraz organy samorządu
terytorialnego w tym informowanie Wojewody o postawionych poleceniach. Działania te Starosta
realizuje przy udziale Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego według obowiązujących
przepisów i zgodnie z ustalonym trybem postepowania.

Starosta

15. W przypadku eskalacji zjawisk przekraczających możliwości przeciwdziałania skutkom zjawisk w
normalnym stanie prawnym Starosta wnioskuje do Wojewody o wprowadzenie stanu klęski
żywiołowej. Dalsze postępowanie realizowane jest zgodnie z PRK-7.

Starosta
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Wykonawcy

wydziały Starostwa
16. Ocenianie i dokumentowanie strat, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi określającymi Odpowiednie
Powiatowego zgodnie
tryb i sposób ich realizacji.
z właściwościami

Rodzaj
dokumentu
PRK-5

PROCEDURA REAGOWANIA KRYZYSOWEGO

Data
opracowania

Nazwa Procedura postępowania w przypadku wystąpienia poważnych awarii Podmiot
dokumentu
opracowujący
przemysłowych

STAROSTWO
POWIATOWE
W PŁOCKU

I. Cel procedury
Określenie zasad postępowania Starosty i podległych służb, inspekcji i straży w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.
II. Lider/ Uczestnicy procedury
Starosta, służby, inspekcje i straże powiatowe oraz inne podmioty
III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury
Wejścia

Wyjścia

Podstawy prawne realizacji procedury

Otrzymanie przez
Likwidacja awarii i 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
2. Dekret z dnia 23 kwietnia 1953 r. o świadczeniach w celu zwalczania klęsk
Powiatowe Centrum
jej skutków
żywiołowych.
Zarządzania
3. Rozporządzenie RM z dnia 14 lipca 1953 r. w sprawie wykonania art. 5 dekretu o
Kryzysowego informacji o
świadczeniach w celu zwalczania klęsk żywiołowych.
poważnej awarii
przemysłowej
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IV. Opis postępowania

Przedsięwzięcia

Wykonawcy

A. Monitorowanie wystąpienia poważnych awarii przemysłowych
Na terenie powiatu płockiego monitoring w tym zakresie prowadzi – jednostka KM Państwowej
Straży Pożarnej obsługująca numer alarmowy 998 i 112

KM Państwowej Straży
Pożarnej

B. Bilans i tryb uruchamiania sił i środków
1. Siły i środki jednostek ochrony przeciwpożarowej (zakładowych straży pożarnych oraz jednostek
Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego)

Komendant KM Państwowej
Straży Pożarnej w Płocku,
kierownicy zakładów

2. Siły i środki Policji

Komendant KM Policji w Płocku

3. Pracownicy inspekcji ochrony środowiska.

Wojewódzki Inspektor Ochrony
Środowiska Delegatura w Płocku

4. Pododdziały specjalistyczne Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej – na wniosek Starosty zgodnie
z obowiązującymi przepisami określającymi tryb i sposób ich realizacji.
5. Sprzęt w powiatowym magazynie obrony cywilnej (załącznik nr 1) uruchamiany na polecenie
Starosty.

Starosta
Biuro Spraw Obronnych i
Zarządzania Kryzysowego

C. Uruchamianie działań
1. Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego PSP niezwłocznie o fakcie wystąpienia awarii
Komendant Miejski Państwowej
Straży Pożarnej/
informuje Starostę poprzez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, przekazuje również
Wojewódzki
Inspektor Ochrony
informacje o podejmowanych działaniach. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Delegatura w
Środowiska Delegatura w Płocku
Płocku również na bieżąco przekazuje Staroście poprzez Powiatowe Centrum Zarządzania
Kryzysowego informacje dotyczące podejmowanych działań i rozwoju sytuacji związanej z awarią.
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Wykonawcy

2. Po wystąpieniu poważnej awarii przemysłowej Starosta poprzez Komendanta Miejskiego
Państwowej Straży Pożarnej i Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska Delegatura w Płocku
podejmuje działania i zastosowuje środki niezbędne do usunięcia awarii i jej skutków, określa w
szczególności związane z tym obowiązki organów administracji i podmiotów korzystających ze
środowiska.

Stanowisko Kierowania
Komendanta Miejskiego
PSP

3. Zwołanie posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
4. Wariant I - zdarzenie powoduje konieczność zaalarmowania bądź ostrzeżenia lub informowania
ludności o sposobach zachowania
a) wszczynany jest ustalony tryb alarmowania i ostrzegania ludności,
b) wszczynany jest ustalony tryb komunikacji społecznej,
c) wszczynany jest ustalony tryb wsparcia ewakuacji ludności
5. Wariant II – zdarzenie powoduje konieczność wprowadzenie świadczeń osobistych i rzeczowych
a) stwierdzenie konieczności wprowadzenia świadczeń osobistych i rzeczowych w myśl przepisów
dekretu z dnia 23 kwietnia 1953 r. o świadczeniach w celu zwalczania klęsk żywiołowych
podejmowane jest na poziomie powiatu przez Starostę z uwzględnieniem opinii członków
powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w trybie posiedzenia zespołu;
b) świadczenia na rzecz zorganizowanej akcji społecznej na poziomie powiatu obejmować będą:
- dostarczanie środków przewozowych,
- wykonywaniu określonych robót;
c) koordynacja podejmowanych działań realizowana jest poprzez Powiatowy Zespół Zarządzania
Kryzysowego działający w trybie całodobowym złożonym ze zmieniających się odpowiednio
przedstawicieli:
- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej;
- Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska Delegatura w Płocku;
- Komenda Miejska Policji;

Starosta

Powiatowe Centrum
Zarządzania Kryzysowego

Starosta

123

Przedsięwzięcia

Wykonawcy

- Starostwo Powiatowe w Płocku.
6. O podjętych działaniach związanych z przeciwdziałaniem skutkom związanym z wystąpieniem
poważnej awarii przemysłowej Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w imieniu Starosty
powiadamia Wojewodę.
7. W przypadku eskalacji zjawisk przekraczających możliwości przeciwdziałania skutkom zjawisk w
normalnym stanie prawnym Starosta wnioskuje do Wojewody o wprowadzenie stanu klęski
żywiołowej zgodnie z obowiązującą procedurą. Dalsze postępowanie realizowane jest zgodnie z
PRK-7.
8. Koordynowanie działań Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku .
9. W uzasadnionych sytuacjach lub konieczności Starosta wnioskuje o użycie sił i środków wojska
zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi określającymi tryb i sposób ich realizacji.
.
10. Informowanie społeczeństwa za pośrednictwem mediów .
11. Na podstawie decyzji Starosty organizowany jest punkt informacyjny dla ludności w ramach
komunikacji społecznej .
11. Ocenianie i dokumentowanie strat realizowane jest według procedury, przy czym określanie
podmiotu refundującego poniesione straty odbywa się na zasadach ustawy Prawo Ochrony
Środowiska

Powiatowe Centrum
Zarządzania Kryzysowego

Starosta
Lekarz Koordynator
Ratownictwa Medycznego
Starosta
Wojewódzki Inspektor Ochrony
Środowiska Delegatura w płocku,
Rzecznik Prasowy Starosty

Powiatowe Centrum
Zarządzania Kryzysowego
Odpowiednie wydziały Starostwa
Powiatowego w Płocku zgodnie
z właściwościami

124

Rodzaj
dokumentu
PRK- 6
Nazwa
dokumentu

PROCEDURA REAGOWANIA KRYZYSOWEGO
Procedura postępowania w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa
paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym

Data
opracowania
Podmiot
opracowujący

STAROSTWO
POWIATOWE
W PŁOCKU

I. Cel procedury
Określenie zasad działania Starosty w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym
II. Lider/ Uczestnicy procedury
Starosta, służby, inspekcje i straże, samorządy gminne.
III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury
Wejścia

Wyjścia

Podstawy prawne realizacji procedury

Występowanie zakłóceń w Ustanie trudności w 1. Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów
zaopatrywaniu w paliwa
zaopatrywaniu w
naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach
paliwa
zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku
naftowym.
2. Rozporządzenie Ministra właściwego ds. Gospodarki z dnia 24 kwietnia 2007 r.
w sprawie szczegółowego sposobu obniżania ilości zapasów obowiązkowych
ropy naftowej lub paliw.
3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie
szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw
stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła.
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IV. Opis postępowania

Przedsięwzięcia
A. Monitorowanie zagrożeń
Monitorowanie przez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego symptomów braku paliw,
stwarzających zagrożenie dla funkcjonowania administracji oraz kluczowych systemów infrastruktury
krytycznej na obszarze powiatu.

Wykonawcy
Powiatowe Centrum
Zarządzania
Kryzysowego

B. Bilans i tryb uruchamiania sił i środków.
Wniosek do Wojewody o uruchomienie rezerw lub wprowadzenie ograniczeń na obszarze powiatu.

Starosta

C. Uruchamianie działań
1. Prowadzenie ciągłej oceny sytuacji w związku z trudnościami w zaopatrzeniu w paliwa.
2. Decyzja o zorganizowaniu posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Powiatowe Centrum
Zarządzania Kryzysowego
Starosta

Starosta,
3. W przypadku wprowadzenia przez Wojewodę, w drodze rozporządzenia, ograniczeń w zakresie obrotu
Powiatowe Centrum
paliwami lub ograniczeń mających na celu zmniejszenia zużycia paliw (art. 40 i 41 ustawy), według
Zarządzania Kryzysowego,
obowiązującej procedury
Wojewódzki Inspektor
a) wdrożenie przygotowanego planu rozdziału upoważnień do zakupu paliw,
Inspekcji Handlowej
b) rozdział i wydawanie upoważnień do zakupu paliw,
Delegatura w Płocku,
c) określenie sposobu koordynacji kontroli przestrzegania ograniczeń paliwowych.
Komenda Miejska Policji,
Wójt, Burmistrz
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Wykonawcy

Powiatowe Centrum
4.Ogłaszanie informacji o wydaniu rozporządzeń przez Wojewodę w sprawie ograniczeń paliwowych Zarządzania Kryzysowego,
Jednostki Samorządu
poprzez podanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na danym obszarze
Terytorialnego
5.Informowanie ludności o zakłóceniach na rynku paliw
6.Działania kontrolne:
a) Policji,
b) Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej Delegatura w Płocku,
c) Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego O/ w Płocku.

7. Informowanie społeczeństwa za pośrednictwem mediów.

Powiatowe Centrum
Zarządzania Kryzysowego
Koordynowane w ramach
Powiatowego Zespołu
Zarządzania Kryzysowego:
Policja, Wojewódzki Inspektorat
Inspekcji Handlowej Delegatura
w Płocku, Wojewódzki
Inspektorat Transportu
Drogowego O/ w Płocku.

Rzecznik Prasowy Starosty
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Rodzaj
dokumentu
PRK-7

Nazwa
dokumentu

PROCEDURA REAGOWANIA KRYZYSOWEGO

Data
opracowania

Procedura działania podczas stanu klęski żywiołowej

Podmiot
opracowujący

STAROSTWO
POWIATOWE
W PŁOCKU

I. Cel procedury
Określenie zasad postępowania Starosty w zakresie wnioskowania o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej i po jego wprowadzeniu.
II. Lider/ Uczestnicy procedury
Starosta , służby, inspekcje i straże powiatowe oraz inne podmioty.
III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury
Wejścia

Wyjścia

Podstawy prawne realizacji procedury

Wystąpienie zdarzenia o
znamionach klęski
żywiołowej.

Zlikwidowanie
skutków klęski
żywiołowej.

1. Ustawa z dnia 18 kwietnia o stanie klęski żywiołowej.
2. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym.
3. Dekret z dnia 23 kwietnia 1953 r. o świadczeniach w celu zwalczania klęsk
żywiołowych.
4. Rozporządzenie RM z dnia 14 lipca 1953 r. w sprawie wykonania art. 5 dekretu
o świadczeniach w celu zwalczania klęsk żywiołowych.
5. Ustawa z dnia 3 października 2003 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska
oraz niektórych innych ustaw.
6. Ustawa z dnia 22 listopada 2002 r. o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających
z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela.
7. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.
8. Rozporządzenie RM z dnia 8 czerwca 1999 r. w sprawie zasad oraz trybu ustalania
i wypłaty odszkodowań za szkody poniesione w związku z akcjami zwalczania klęsk
żywiołowych.
9. Rozporządzenie RM z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad udziału
pododdziałów SZ RP w zapobieganiu skutkom klęski żywiołowej lub ich usuwaniu.
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Wejścia

Wyjścia

Podstawy prawne realizacji procedury
10. Rozporządzenie RM z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie określenia dokumentów
potwierdzających wykonywanie przez przedsiębiorcę przewozów w ramach pomocy
humanitarnej, medycznej lub w przypadku klęski żywiołowej.
11. Rozporządzenie Ministra właściwego ds. Środowiska z dnia 22 sierpnia 2007r. w
sprawie podmiotów, którym państwowa służba hydrologiczno-meteorologiczna i
hydrologiczna są obowiązane przekazywać ostrzeżenia, prognozy, komunikaty i
biuletyny oraz sposobu i częstotliwości ich przekazywania.

IV. Opis postępowania

Przedsięwzięcia
A. Monitorowanie zagrożeń
Monitorowanie zdarzeń i zagrożeń mających znamiona klęski żywiołowej.

Wykonawcy
Powiatowe Centrum
Zarządzania Kryzysowego,
Komenda Miejska
Państwowej Straży
Pożarnej, Komenda Miejska
Policji, Jednostki
Samorządu Terytorialnego

B. Bilans i tryb uruchamiania sił i środków
1. Siły i środki jakimi dysponować może Starosta to zasoby sprzętowe i ludzkie administracji zespolonej;
2. Środki zgromadzone w magazynie sprzętu obrony cywilnej, w którym Starosta gromadzi tworzone
przez siebie rezerwy materiałowe;
3. Zasoby ludzkie (siły fizycznej) osób osadzonych w ramach porozumienia ze Służbą Więzienną;
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Wykonawcy

4. Środki transportu osobowego z zakładu obsługi administracji;
5. Możliwe do wykorzystania są również uzgodnione usługi operatorów pocztowych i
telekomunikacyjnych, świadczone w sytuacjach szczególnych zagrożeń;
6. Jako wsparcie mogą być wykorzystane siły i środki Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej,
uruchamiane na wniosek Starosty do Wojewody zgodnie z obowiązującymi przepisami określającymi
tryb i sposób ich realizacji;
7. Jako wsparcie mogą być wykorzystane środki będące w dyspozycji agencji rezerw materiałowych,
uruchamiane na wniosek Wojewody do Ministra Gospodarki;
8. Starosta nie dysponuje rezerwą finansową na działania kryzysowe, tak więc koniecznym jest wsparcie
finansowe z budżetu państwa w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej.
C. Uruchamianie działań
1. Zapewnienie obiegu informacji o zaistniałych zdarzeniach o znamionach klęski żywiołowej lub
prawdopodobnym jego rozwoju do rozmiarów takiego zdarzenia.

Powiatowe Centrum Zarządzania
Kryzysowego, Komenda Miejska
Państwowej Straży Pożarnej,
Komenda Miejska Policji,
Wojewódzki Zarząd Melioracji
i Urządzeń Wodnych O/w
Płocku, Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej NW w
Płocku, Jednostki Samorządu
Terytorialnego

2. Informowanie Starosty o zaistniałej sytuacji.

Powiatowe Centrum
Zarządzania Kryzysowego

3. Decyzja o uruchomieniu Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Starosta
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Przedsięwzięcia

Wykonawcy

Wariant I: W przypadku powstania zdarzenia na terenie jednego powiatu (jednej gminy)

1. Monitorowanie przebiegu zdarzenia.

2. Koordynacja działań w akcji ratunkowej.

3. Udzielanie pomocy na prośbę wójta/burmistrza.

4. Wniosek wójta/burmistrza o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej na terenie gminy.
5. Rozpatrzenie wniosku wójta/burmistrza o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej, w przypadku uznania
takiej potrzeby wystąpienie do Wojewody z takim wnioskiem.

Gminne Centra Zarządzania
Kryzysowego, Powiatowe
Centrum Zarządzania
Kryzysowego
Powiatowy Zespół
Zarządzania
Kryzysowego/Gminne
Zespoły Zarządzania
Kryzysowego
Powiatowy Zespół
Zarządzania
Kryzysowego/Powiatowe
Centrum Zarządzania
Kryzysowego
Wójt/Burmistrz
Starosta

Powiatowe Centrum
6. W przypadku wprowadzenia przez Wojewodę stanu klęski żywiołowej podanie do publicznej
Zarządzania Kryzysowego,
wiadomości w drodze obwieszczenia Starosty przez rozplakatowanie w miejscach publicznych, a także
Jednostki Samorządu
w sposób zwyczajowo przyjęty na danym obszarze
Terytorialnego
7. Przejęcie kierowania działaniami w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia.

Wójt/Burmistrz/Starosta

131

Przedsięwzięcia

Wykonawcy

Wariant II: W przypadku powstania zdarzenia na terenie powiatu (dwóch lub więcej gmin)

1. Monitorowanie przebiegu zdarzenia.

Powiatowe Centrum
Zarządzania Kryzysowego,
Gminne Centra Zarządzania
Kryzysowego

2. Koordynowanie działań w akcji ratunkowej, udzielanie wsparcia gminom.

Powiatowy Zespół
Zarządzania Kryzysowego,
Powiatowe Centrum
Zarządzania
Kryzysowego/Gminne Centra
Zarządzania Kryzysowego,
Gminne Zespoły Zarządzania
Kryzysowego

3. Podjęcie decyzji i wystąpienie z wnioskiem do Wojewody o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej
na terenie powiatu (dwu lub więcej powiatów).

Starosta

4. Przejęcie kierowania działaniami w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia.

Starosta
/Wójtowie, Burmistrzowie

Wariant III: W przypadku powstania zdarzenia na terenie kraju

1. Monitorowanie przebiegu zdarzenia.

Gminne Centra Zarządzania
Kryzysowego, Powiatowe
Centrum Zarządzania
Kryzysowego
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Przedsięwzięcia

Wykonawcy

2. Koordynacja działań w akcji ratunkowej.

Gminne Zespoły
Zarządzania
Kryzysowego

3. Przejęcie kierowania działaniami w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia.

Starosta/Wójtowie,
Burmistrzowie

4. Realizacja zadań stawianych przez Mazowiecki Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego

Starosta/Wójtowie,
Burmistrzowie

W wariantach I,II,III
1. Wprowadzanie ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela w stanie klęski żywiołowej

Powiatowe Centrum
Zarządzania Kryzysowego

2. Wprowadzanie obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych w stanie klęski żywiołowej

Powiatowe Centrum
Zarządzania Kryzysowego

3. Zawieszanie organów Jednostek Samorządu Terytorialnego i wyznaczenia pełnomocnika do
kierowania działaniami

Starosta

4. Wnioskowanie o wsparcie przez Agencję Rezerw Materiałowych środkami z rezerw strategicznych.

Starosta

5. Wnioskowanie o wsparcie działań siłami i środkami wojska zgodnie z obowiązującymi przepisami
szczególnymi określającymi tryb i sposób ich realizacji.
6. Realizacja usług pocztowych na obszarach zagrożonych

Starosta, Powiatowe
Centrum Zarządzania
Kryzysowego
Powiatowe Centrum
Zarządzania Kryzysowego,
Operatorzy pocztowi
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Przedsięwzięcia

Wykonawcy

Powiatowe Centrum
7. W przypadku wprowadzenia przez Wojewodę stanu klęski żywiołowej podanie do publicznej
Zarządzania
Kryzysowego,
wiadomości w drodze obwieszczenia Starosty przez rozplakatowanie w miejscach publicznych, a także
Jednostki Samorządu
w sposób zwyczajowo przyjęty na danym obszarze
Terytorialnego
8. Informowanie społeczeństwa za pośrednictwem mediów zgodnie z ustalonym trybem postępowania.

Rzecznik Prasowy Starosty

9. Informowanie ludności

Powiatowe Centrum
Zarządzania Kryzysowego

10. Ostrzeganie i alarmowanie ludności o zagrożeniach zgodnie z ustalonym trybem postepowania.

Powiatowe Centrum
Zarządzania Kryzysowego

11. Koordynowanie działań Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku

Lekarz Koordynator
Ratownictwa Medycznego

12. Przyznawanie odszkodowania za poniesione straty w związku z udziałem w zorganizowanej akcji
społecznej.
13. Finansowanie kosztów likwidacji zdarzenia i jego skutków:
a) do czasu wprowadzenia stanu klęski żywiołowej – ze środków własnych samorządów oraz służb,
inspekcji i straży,
b) po wprowadzeniu stanu klęski żywiołowej – z budżetu państwa.

Starosta
Starosta, Wójtowie i
Burmistrzowie
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Rodzaj
dokumentu

PROCEDURA REAGOWANIA KRYZYSOWEGO

Data
opracowania

Nazwa
dokumentu

Procedura działania w stanie wyjątkowym.

Podmiot
opracowujący

PRK- 8

STAROSTWO
POWIATOWE
W PŁOCKU

I. Cel procedury
Określenie zasad działania Starosty w stanie wyjątkowym.
II. Lider/ Uczestnicy procedury
Starosta, służby, inspekcje i straże.
III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury
Wejścia
Opublikowanie
w dzienniku ustaw
rozporządzenia
Prezydenta RP o
wprowadzenie stanu
wyjątkowego.

Wyjścia
Po upływie czasu na 1.
jaki wprowadzony 2.
został stan wyjątkowy,
lub przed upływem
czasu po
3.
opublikowaniu
rozporządzenia
Prezydenta RP
o zniesieniu stanu
wyjątkowego.

Podstawy prawne realizacji procedury
Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym.
Rozporządzenie Rady Ministrów z 6 maja 2003 r. w sprawie szczegółowych
zasad użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych RP w czasie stanu
wyjątkowego.
Brak Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie trybu postępowania organów
cenzury i kontroli oraz określenia właściwych organów do emisji sygnałów
uniemożliwiających nadawanie lub odbiór przekazów radiowych lub
telewizyjnych.
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IV. Opis postępowania

Przedsięwzięcia
A. Monitorowanie zagrożeń
Monitorowanie zagrożeń stwarzających przyczyny wprowadzenia stanu wyjątkowego.

B. Bilans i tryb uruchamiania sił i środków.
Posiadane siły i środki w powiecie to inspekcje, służby i straże powiatowe.

Wykonawcy
Powiatowe Centrum
Zarządzania Kryzysowego,
Komenda Miejska
Państwowej Straży
Pożarnej, Komenda Miejska
Policji, Jednostki
Samorządu Terytorialnego
Starosta, Kierownicy
Powiatowych Służb, i
Straży

C. Uruchamianie działań.
I. W przypadku wprowadzenia stanu wyjątkowego na obszarze kraju.
Podanie do publicznej wiadomości treści Rozporządzenia Prezydenta RP w sprawie stanu wyjątkowego i
innych aktów prawnych dotyczących tego stanu w drodze obwieszczenia, przez rozplakatowanie w
miejscach publicznych, a także w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie:
a) przekazanie redaktorom naczelnym dzienników oraz nadawcom programów telewizyjnych i
radiowych do nieodpłatnego opublikowania treści ww. dokumentów,
b) organizacja druku obwieszczenia,
c) rozprowadzenie obwieszczenia,
d) rozplakatowanie obwieszczenia.

Powiatowe Centrum
Zarządzania Kryzysowego,
Jednostek Samorządu
Terytorialnego
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Przedsięwzięcia
Zwołanie posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w składzie ustalonym przez
Przewodniczącego Zespołu. Następne posiedzenia Zespołu odbywają się cyklicznie, według decyzji
Przewodniczącego Zespołu
Działania przywracające konstytucyjny ustrój państwa, bezpieczeństwo obywateli lub porządek
publiczny, a w szczególności koordynację i kontrolę funkcjonowania administracji rządowej i
samorządowej wykonuje Prezes Rady Ministrów, a Wojewoda poprzez starostów, wójtów i burmistrzów
wykonuje jego szczegółowe polecenia w tej materii.
Zasady koordynacji i kontroli funkcjonowania administracji samorządowej .

Zawieszanie organów Jednostek Samorządu Terytorialnego i wyznaczanie komisarza rządowego
Ograniczanie działalności edukacyjnej w drodze rozporządzenia, poprzez okresowe zawieszanie zajęć
dydaktycznych w szkołach, z wyłączeniem szkół wyższych.
Wszczynanie postępowania i wydawanie decyzji w sprawach odosobnienia osób.
Procedura przekazywania do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty aktów prawnych
wydanych przez Prezydenta, Radę Ministrów, ministra kierującego działem administracji rządowej lub
Wojewody .

Wykonawcy

Starosta

Starosta, Wójtowie,
Burmistrzowie
Starosta/Powiatowy Zespół
Zarządzania Kryzysowego

Wojewoda
Mazowiecki Kurator
Oświaty Delegatura w
Płocku
Wojewoda
Powiatowe Centrum
Zarządzania Kryzysowego,
Jednostki Samorządu
Terytorialnego
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Przedsięwzięcia

Wykonawcy

Informowanie ludności zgodnie z ustalonym trybem postepowania. .

Powiatowe Centrum
Zarządzania Kryzysowego

Ostrzeganie i alarmowanie ludności zgodnie z ustalonym trybem postępowania

Powiatowe Centrum
Zarządzania Kryzysowego

Koordynowanie działań Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku

Lekarz /
Powiatowy Koordynator
Ratownictwa Medycznego

II. Dodatkowo w przypadku wprowadzenia stanu wyjątkowego tylko na obszarze województwa.
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Przedsięwzięcia

Wykonawcy

Przygotowanie propozycji do rozporządzenia Wojewody na podstawie Rozporządzenia Prezydenta RP,
które może obejmować:
a) szczegółowy tryb i sposoby oraz podmiotowy i przedmiotowy zakres wprowadzenia i stosowania
ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela ustalonych w rozporządzeniu Prezydenta RP,
b) w zakres działalności edukacyjnej,
c) w zakres dostępu do towarów konsumpcyjnych - całkowitą lub częściową reglamentację
zaopatrzenia ludności,
d) zakres wolności działalności gospodarczej - nakazanie okresowego zaniechania prowadzenia
działalności gospodarczej określonego rodzaju albo ustanowienie obowiązku uzyskania zezwolenia
Wojewoda, Mazowiecki
na rozpoczęcie działalności gospodarczej określonego rodzaju,
Wojewódzki Zespół
e) zakres transportu drogowego, kolejowego i lotniczego oraz w ruchu jednostek pływających na
Zarządzania Kryzysowego
śródlądowych drogach wodnych,
f) zakres obrotu krajowymi środkami płatniczymi,
g) zakres funkcjonowania środków łączności,
h) zakres prawa posiadania broni,
i) nakazy i zakazy:
a) przebywania lub opuszczenia w ustalonym czasie oznaczonych obiektów, miejsc i obszarów,
b) uzyskania zezwolenia na zmianę miejsca zamieszkania,
c) utrwalania za pomocą środków technicznych wyglądu lub innych cech określonych miejsc,
obiektów
lub obszarów.
Wydanie w drodze rozporządzenia wojewody nakazów i zakazów

Wojewoda
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Przedsięwzięcia
Działania przywracające konstytucyjny ustrój państwa, bezpieczeństwo obywateli lub porządek
publiczny, a w szczególności koordynację i kontrolę funkcjonowania administracji rządowej i
samorządowej wykonuje Wojewoda. W tym celu Wojewoda za pomocą posiadanego aparatu sprawuję
nadzór i kontrolę nad wdrażaniem i przestrzeganiem przez organy Jednostek Samorządu
Terytorialnego ograniczeń wynikających z wprowadzanego stanu wyjątkowego.

Wykonawcy

Wojewoda

Wprowadzenie cenzury

Wojewoda poprzez organy
administracji publicznej,
którym nakazał realizację

Informowanie ludności

Powiatowe Centrum
Zarządzania Kryzysowego

Informowanie społeczeństwa za pośrednictwem mediów zgodnie z ustalonym trybem postepowania.

Rzecznik Prasowy Starosty

Ostrzeganie i alarmowanie ludności zgodnie z ustalonym trybem postepowania.

Powiatowe Centrum
Zarządzania Kryzysowego

Działanie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego

Powiatowe Centrum
Zarządzania Kryzysowego
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Rodzaj
dokumentu

PROCEDURA REAGOWANIA KRYZYSOWEGO

Data
opracowania

Nazwa
dokumentu

Procedura działania w stanie wojennym.

Podmiot
opracowujący

PRK- 9

STAROSTWO
POWIATOWE
W PLOCKU

I. Cel procedury
Określenie zasad działania Starosty w stanie wojennym.
II. Lider/ Uczestnicy procedury
Starosta, służby, inspekcje i straże.
III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury
Wejścia

Wyjścia

Podstawy prawne realizacji procedury

Opublikowanie w
dzienniku ustaw
rozporządzenia
Prezydenta RP o
wprowadzenie stanu
wojennego.

Opublikowanie
rozporządzenia
Prezydenta RP o
zniesienie stanu
wojennego.

1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz o kompetencjach
Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym
organom Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Rozporządzenie RM z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie warunków i sposobu
przygotowania oraz wykorzystania publicznej i niepublicznej służby zdrowia na
potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach.
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IV. Opis postępowania

Przedsięwzięcia
A. Monitorowanie zagrożeń
Monitorowanie zagrożeń zewnętrznych i przyjmowanie informacji w ramach stałego dyżuru.

Wykonawcy
Powiatowe Centrum
Zarządzania
Kryzysowego

B. Bilans i tryb uruchamiania sił i środków.
Posiadane siły i środki w powiecie oraz inne siły i środki wydzielane do dyspozycji Starosty i
skierowane do wykonywania zadań związanych z obroną państwa i powiatu, a także związanych z
obroną cywilną.
C. Działania Wojewody
Organizacja pracy i zakres działania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, zgodnie z
Powiatowe Centrum
ustalonym trybem postepowania.
Zarządzania Kryzysowego
Podanie do publicznej wiadomości treści Rozporządzeniu Prezydenta RP w sprawie stanu wojennego i
innych aktów prawnych dotyczących tego stanu w drodze obwieszczenia, przez rozplakatowanie w
miejscach publicznych, a także w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie
Powiatowe Centrum
a) przekazanie redaktorom naczelnym dzienników oraz nadawcom programów telewizyjnych i
Zarządzania Kryzysowego,
radiowych
Organy Jednostek
do nieodpłatnego opublikowania treści ww. dokumentów,
Samorządu Terytorialnego
b) organizacja druku obwieszczenia,
c) rozprowadzenie obwieszczenia,
d) rozplakatowanie obwieszczenia.
Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego pełni funkcję Gabinetu Starosty w składzie określonym w
„Planie operacyjnym funkcjonowania powiatu”. Posiedzenia Zespołu odbywają się cyklicznie, według
decyzji Starosty

Starosta
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Przedsięwzięcia

Wykonawcy

Zadania Zespołu:
a) ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo
publiczne i prognozowanie tych zagrożeń,
Członkowie Powiatowego
b) przygotowanie propozycji działań i przedstawianie staroście wniosków dotyczących wykonania
Zespołu Zarządzania
zadań wynikających z Rozporządzenia Prezydenta RP i innych aktów prawnych dotyczących tego
Kryzysowego
stanu,
c) przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniami
Organy władzy publicznej działają w dotychczasowych strukturach organizacyjnych państwa i w ramach
przysługujących im kompetencji, z zastrzeżeniem przepisów wynikających z powyższej ustawy.

Organy administracji
publicznej

Przejście na określone stanowiska kierowania na podstawie:
a) decyzji Starosty zgodnie z planem operacyjnym, po uprzednim zawiadomieniu Wojewody,
b) decyzji Wojewody,
c) na postanowienie Prezydenta RP.

Starosta

Realizacja zadań stawianych przez Wojewodę, w tym z zakresu Narodowego Systemu Pogotowia
Kryzysowego.

Starosta
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Przedsięwzięcia

Wykonawcy

Kierowanie realizacją zadań obronnych i obrony cywilnej, w szczególności:
a) ocenia zagrożenie,
b) wprowadza, w zakresie nie należącym do właściwości innych organów, ograniczenia wolności i
praw człowieka i obywatela oraz łagodzi i uchyla te ograniczenia,
Starosta
c) występuje z wnioskami do właściwych organów o wprowadzenie ograniczeń wolności i praw
Jednostki organizacyjne
człowieka
administracji publicznej
i obywatela, jak również o ich złagodzenie lub uchylenie,
oraz siły i środki
d) określa zadania wynikające z przepisów stanu wojennego,
wydzielone
do dyspozycji
e) koordynuje i kontroluje działalność:
Starosty
d) organów władzy publicznej ,
e) przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych działających na obszarze powiatu,
f) może nakładać zadania i nakazywać jednostkom samorządu terytorialnego dokonywanie
określonych wydatków, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
Zawieszanie organów Jednostek Samorządu Terytorialnego i wyznaczanie komisarza rządowego .

Wojewoda

Ograniczanie działalności edukacyjnej w drodze rozporządzenia, poprzez okresowe zawieszanie zajęć
Mazowiecki Kurator Oświaty
dydaktycznych w szkołach, z wyłączeniem szkół wyższych.
Delegatura w Płocku

Powoływanie i odwoływanie zarządcy komisarycznego spółek, z zastrzeżeniem spółek, w których Skarb Państwa posiada
powyżej 50% udziałów i przedsiębiorstw o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia
23
sierpnia
2001
r.
o
organizowaniu
zadań
na
rzecz
obronności
państwa
(Dz. U. nr 122, poz. 1320 oraz z 2002 r. Nr 188, poz. 1571) - SPO-9.1.

Wojewoda
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Przedsięwzięcia
Wprowadzenie cenzury:
a) prewencyjnej środków społecznego przekazu obejmująca materiały prasowe w rozumieniu ustawy z dnia
26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe,
b) kontrola zawartości przesyłek, listów, paczek przekazywanych w ramach usług pocztowych lub kurierskich,
c) kontrola treści korespondencji telekomunikacyjnej i rozmów telefonicznych,
d) emisja sygnałów uniemożliwiających nadawanie lub odbiór przekazów radiowych i telewizyjnych.

Wykonawcy

Organy administracji
publicznej, którym
Wojewoda nakazał
realizację

Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty aktów prawnych wydanych przez Powiatowe Centrum Zarządzania
Kryzysowego, Organy Jednostek
Prezydenta, Radę Ministrów, ministra kierującego działem administracji rządowej lub wojewody.
Samorządu Terytorialnego

Ostrzeganie i alarmowanie ludności zgodnie z ustalonym trybem postepowania.

Powiatowe Centrum Zarządzania
Kryzysowego

Koordynowanie działań Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku.

Lekarz Koordynator Ratownictwa
Medycznego

Określenie liczby i lokalizacji zastępczych miejsc szpitalnych na obszarze powiatu.
Nadzór nad tworzeniem zastępczych miejsc szpitalnych i ich funkcjonowaniem.
Dokonywanie przeniesień personelu medycznego na potrzeby zastępczych miejsc szpitalnych.
Informowanie ludności zgodnie z ustalonym trybem postepowania.
Informowanie społeczeństwa za pośrednictwem mediów zgodnie z ustalonym trybem postepowania.
Przyznawanie odszkodowania za poniesione straty wynikające z ograniczenia w czasie stanu
nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela.

Starosta
Właściwi miejscowo kierownicy
Zakładów Opieki Zdrowotnej
Starosta
Powiatowe Centrum Zarządzania
Kryzysowego
Rzecznik Prasowy Wojewody

Starosta
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Przedsięwzięcia
Działania przywracające konstytucyjny ustrój państwa, bezpieczeństwa obywateli lub porządek publiczny

Wykonawcy

Wykonawcy wyznaczeni przez
Starostę, stosownie do potrzeb
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Rodzaj
dokumentu
PRK-10

Nazwa
dokumentu

PROCEDURA REAGOWANIA KRYZYSOWEGO

Data
opracowania

Procedura działania w nietypowych sytuacjach kryzysowych.

Podmiot
opracowujący

STAROSTWO
POWIATOWE
W PŁOCKU

I. Cel procedury
Określenie zasad postępowania Starosty i podległych służb, inspekcji i straży w przypadku wystąpienia nietypowych sytuacji
kryzysowych.
II. Lider/ Uczestnicy procedury
Starosta, służby, inspekcje i straże wojewódzkie oraz inne podmioty.
III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury
Wejścia

Wyjścia

Podstawy prawne realizacji procedury

Otrzymanie informacji o Likwidacja zagrożenia 1. Ustawa z dnia 18 kwietnia o stanie klęski żywiołowej.
2. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym.
zdarzeniu
3. Dekret z dnia 23 kwietnia 1953 r. o świadczeniach w celu zwalczania klęsk
żywiołowych.
4. Rozporządzenie RM z dnia 14 lipca 1953 r. w sprawie wykonania art. 5 dekretu
o świadczeniach w celu zwalczania klęsk żywiołowych.
5. Ustawa z dnia 3 października 2003 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska
oraz niektórych innych ustaw.
6. Ustawa z dnia 22 listopada 2002 r. o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających
z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela.
7. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.
8. Rozporządzenie RM z dnia 8 czerwca 1999 r. w sprawie zasad oraz trybu ustalania
i wypłaty odszkodowań za szkody poniesione w związku z akcjami zwalczania klęsk
żywiołowych.
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Wejścia

Wyjścia

Podstawy prawne realizacji procedury
9. Rozporządzenie RM z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad udziału
pododdziałów SZ RP w zapobieganiu skutkom klęski żywiołowej lub ich usuwaniu.
10. Rozporządzenie RM z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie określenia dokumentów
potwierdzających wykonywanie przez przedsiębiorcę przewozów w ramach pomocy
humanitarnej, medycznej lub w przypadku klęski żywiołowej.
11. Rozporządzenie Ministra właściwego ds. Środowiska z dnia 22 sierpnia 2007r. w
sprawie podmiotów, którym państwowa służba hydrologiczno-meteorologiczna i
hydrologiczna są obowiązane przekazywać ostrzeżenia, prognozy, komunikaty i
biuletyny oraz sposobu i częstotliwości ich przekazywania.

IV. Opis postępowania

Przedsięwzięcia
A. Monitorowanie wystąpienia zagrożeń powodujących nietypowe sytuacje kryzysowe
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego przyjmuje informacje z prowadzonego monitoringu.
Szczególne przykłady.
f) przyjmowanie informacji o wypadkach kolejowych od służb kolejowych,
g) przyjmowanie informacji o katastrofach lotniczych.

Wykonawcy
Służby, inspekcje i straże
oraz inne podmioty
szczebla powiatowego
Dyżurny ruchu PKP.
Dyrektor Portu
Lotniczego
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Przedsięwzięcia

Wykonawcy

B. Bilans i tryb uruchamiania sił i środków
Siły i środki Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Komendant Miejski
Państwowej Straży Pożarnej

Siły i środki Policji

Komendant Miejski Policji

Siły i środki Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku

Lekarz Koordynator
Ratownictwa Medycznego

Pododdziały specjalistyczne Sił Zbrojnych RP – na wniosek Wojewody zgodnie z obowiązującymi
przepisami określającymi tryb i sposób ich realizacji.
Sprzęt w powiatowym magazynie obrony cywilnej uruchamiany na polecenie Starosty zgodnie z
ustalonym trybem postepowania.

Wojewoda
Biuro Spraw Obronnych i
Zarządzania Kryzysowego

C. Uruchamianie działań
Prognozowanie rozwoju zagrożeń na obszarze powiatu oraz dostarczanie niezbędnych informacji
Powiatowe Centrum
dotyczących aktualnego stanu bezpieczeństwa dla Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
Zarządzania Kryzysowego
Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania
Kryzysowego
Ocenianie występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo
Powiatowy Zespół
publiczne
i prognozowanie tych zagrożeń. Przygotowanie propozycji działań i przedstawianie staroście wniosków Zarządzania Kryzysowego
dotyczących wykonywania, zmiany lub zaniechania działań ujętych w planie
Informowanie ludności zgodnie z ustalonym trybem postepowania.

Osoby wyznaczone przez Szefa
Powiatowego Zespołu
Zarządzania Kryzysowego
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Przedsięwzięcia
Informowanie społeczeństwa za pośrednictwem mediów zgodnie z ustalonym trybem postępowania.
Podwyższanie gotowości szpitali do działania zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi
określającymi tryb i sposób ich realizacji.
Działania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego

Jeśli zdarzenie powoduje konieczność wprowadzenie świadczeń osobistych i rzeczowych
a) stwierdzenie konieczności wprowadzenia świadczeń osobistych i rzeczowych w myśl przepisów
dekretu z dnia 23 kwietnia 1953 r. o świadczeniach w celu zwalczania klęsk żywiołowych
podejmowane jest na poziomie województwa przez Wojewodę z uwzględnieniem opinii członków
Mazowieckiego Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w trybie posiedzenia zespołu;
b) świadczenia na rzecz zorganizowanej akcji społecznej na poziomie województwa obejmować będą:
- dostarczanie środków przewozowych,
- wykonywaniu określonych robót,
c) koordynacja podejmowanych działań realizowana jest poprzez Mazowiecki Wojewódzki Zespół
Zarządzania Kryzysowego działający w trybie całodobowym złożonym ze zmieniających się
odpowiednio przedstawiciel inspekcji, służb i straży
Zapewnienie współdziałania wszystkich jednostek organizacyjnych administracji samorządowej
w ramach działania Powiatowe Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
Wydawanie poleceń obowiązujących wszystkie organy administracji organy
samorządu terytorialnego w tym informowanie Wojewody o postawionych poleceniach.
Działania te Starosta realizuje przy udziale Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
W przypadku eskalacji zjawisk przekraczających możliwości przeciwdziałania skutkom zjawisk w
normalnym stanie prawnym Starosta wnioskuje do Wojewody o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej
zgodnie z obowiązującą procedurą. Dalsze postępowanie realizowane jest zgodnie z PRK-7.

Wykonawcy
Rzecznik Prasowy Starosty
Lekarz Koordynator
Ratownictwa Medycznego
Powiatowe Centrum
Zarządzania Kryzysowego

Wojewoda

Starosta

Starosta

Starosta
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Przedsięwzięcia
W uzasadnionych sytuacjach lub konieczności Starosta wnioskuje o użycie sił i środków wojska zgodnie z
obowiązującymi przepisami określającymi tryb i sposób ich realizacji.
Ocenianie i dokumentowanie strat zgodnie z obowiązującymi przepisami określającymi tryb i sposób ich
realizacji.

Wykonawcy
Starosta
Odpowiednie wydziały Starostwa
Powiatowego w Płocku zgodnie
z właściwościami

Wariant I – zdarzenie terrorystyczne
Starosta zajmuje się koordynacją ratownictwa medycznego – poprzez działania Lekarza Koordynatora
Ratownictwa Medycznego – według procedury koordynacji ratownictwa medycznego w przypadkach Powiatowe Centrum Zarządzania
Kryzysowego, Lekarz
zdarzeń masowych oraz podwyższania gotowości szpitali do działania
Koordynator Ratownictwa
Jeśli skutki zdarzenia terrorystycznego powodują zagrożenia w zakresie: możliwości wystąpienia
Medycznego,
epidemii (chorób zakaźnych ludzi); zdarzenia radiacyjnego, poważnej awarii przemysłowej lub klęski
Dyrektor Wydziału Edukacji,
żywiołowej wówczas Starosta realizuje procedury zawarte w planie reagowania kryzysowego właściwe Kultury i Spraw Społecznych
do tych zagrożeń.
Wsparcie w zakresie środków transportu i pomocy socjalno-bytowej.
Wariant II – katastrofy komunikacyjne
Starosta zajmuje się koordynacją ratownictwa medycznego – poprzez działania Lekarza Koordynatora
Powiatowe Centrum Zarządzania
Ratownictwa Medycznego – według procedury koordynacji ratownictwa medycznego w przypadkach
Kryzysowego, Lekarz
zdarzeń masowych oraz podwyższania gotowości szpitali do działania
Koordynator Ratownictwa
Jeśli skutki katastrofy komunikacyjne związane z wystąpieniem zdarzenia radiacyjnego lub poważnej
Medycznego,
Dyrektor Wydziału Edukacji,
awarii przemysłowej realizowane są odpowiednie PRK.
Kultury i Spraw Społecznych
Wsparcie w zakresie środków transportu i pomocy socjalno-bytowej.
Wariant III – katastrofy budowlane
Powiatowe Centrum Zarządzania
Starosta zajmuje się koordynacją ratownictwa medycznego – poprzez działania Lekarza Koordynatora
Kryzysowego, Lekarz
Ratownictwa Medycznego – według procedury koordynacji ratownictwa medycznego w przypadkach
Koordynator Ratownictwa
Medycznego,
zdarzeń masowych oraz podwyższania gotowości szpitali do działania –
Dyrektor
Wydziału Edukacji,
Wsparcie w zakresie środków transportu i pomocy socjalno-bytowej.
Kultury i Spraw Społecznych
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Przedsięwzięcia

Wykonawcy

Wariant IV – pożary obiektów wielkopowierzchniowych i pożary lasów (na dużych obszarach)
Starosta zajmuje się koordynacją ratownictwa medycznego – poprzez działania Lekarza Koordynatora Powiatowe Centrum Zarządzania
Kryzysowego, Lekarz
Ratownictwa Medycznego – według procedury koordynacji ratownictwa medycznego w przypadkach
Koordynator Ratownictwa
zdarzeń masowych oraz podwyższania gotowości szpitali do działania
Medycznego,
Dyrektor Wydziału Edukacji,
Wsparcie w zakresie środków transportu i pomocy socjalno-bytowej.
Kultury i Spraw Społecznych

Wariant V – przekroczenie poziomów szkodliwych substancji w powietrzu (dane z monitoringu
środowiska)
a) informowanie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego o przekroczeniach dopuszczalnych Wojewódzki Inspektor Ochrony
Środowiska Delegatura w Płocku,
albo alarmowych poziomów substancji w powietrzu albo o możliwości wystąpienia takich
Powiatowe Centrum Zarządzania
przekroczeń,
Kryzysowego
b) informowanie ludności według procedury zgodnie z ustalonym trybem postepowania.
Wariant VI – zdarzenie polegające na braku możliwości powrotu turystów z Mazowsza z zagranicy
Realizowana jest procedura, z którą Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego informuje
wskazanych pracowników Starostwa Powiatowego w Płocku o zdarzeniu. Pracownicy ci podejmują
stosowne działania.
Wariant VII – brak dostaw energii elektrycznej dla dużej grupy mieszkańców powiatu.
Wariant VIII – w przypadku wystąpienia zatrucia wody w wodociągach:
a) monitorowanie przebiegu zdarzenia,
b) podjęcie działań przywracających zdatność wody do spożycia,
c) dokonywanie badań przydatności wody do spożycia.

Starosta
Powiatowe Centrum Zarządzania
Kryzysowego, Operatorzy
Energetyczni - miejscowo
Powiatowe Centrum Zarządzania
Kryzysowego,
Wójt, Burmistrz
Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Płocku
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Rodzaj
dokumentu

PROCEDURA REAGOWANIA KRYZYSOWEGO

Data
opracowania

Procedura ochrony infrastruktury krytycznej.

Podmiot
opracowujący

PRK-11
Nazwa
dokumentu

STAROSTWO
POWIATOWE
W PŁOCKU

I. Cel procedury
Określenie zasad postępowania Starosty i podległych służb, inspekcji i straży, oraz operatorów infrastruktury krytycznej w przypadku
wystąpienia zakłóceń w funkcjonowaniu infrastruktury krytycznej.
II. Lider/ Uczestnicy procedury
Starosta, służby, inspekcje, straże powiatowe oraz operatorzy infrastruktury krytycznej.
III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury
Wejścia

Wyjścia

Stwierdzenie zakłóceń w Likwidacja zakłóceń w 1.
funkcjonowaniu lub
funkcjonowaniu lub 2.
zniszczenia infrastruktury
odbudowa
3.
krytycznej
infrastruktury
krytycznej.

Podstawy prawne realizacji procedury
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym.
Rozporządzenie Rady Ministrów z 30 kwietnia 2010 r. w sprawie Narodowego
Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej.
Rozporządzenie Rady Ministrów z 30 kwietnia 2010 r. w sprawie planów ochrony
infrastruktury krytycznej.
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IV. Opis postępowania

Przedsięwzięcia

Wykonawcy

Postępować zgodnie z planem ochrony infrastruktury krytycznej opracowanym przez operatora tej infrastruktury
i uzgodnionym zgodnie z § 4.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z 30 kwietnia 2010 r. w sprawie planów ochrony
infrastruktury krytycznej.

Operatorzy infrastruktury
krytycznej wraz z służbami
wymienionymi w planie
ochrony tej infrastruktury.
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4. Współdziałanie między siłami uczestniczącymi w realizacji
przedsięwzięć planowanych na wypadek sytuacji kryzysowej
Współdziałanie

między

siłami

uczestniczącymi

w

realizacji

przedsięwzięć

planowanych na wypadek sytuacji kryzysowej zapewnia Powiatowy Zespół Zarządzania
Kryzysowego pod przewodnictwem Starosty Płockiego jako Przewodniczącego Zespołu.
Posiedzenia Zespołu Powiatowego zwołuje w trybie alarmowym w przypadku
wystąpienia

sytuacji

kryzysowej

wymagającej

podjęcia

niezwłocznych

działań

Przewodniczący Zespołu:
1) z własnej inicjatywy;
2) na wniosek Zastępcy Przewodniczącego Zespołu;
3) na wniosek Szefa instytucji wiodącej zgodnie z Siatką Bezpieczeństwa.
Ponadto przewodniczący Zespołu określa tryb pracy Zespołu Powiatowego
zwoływanego w trybie alarmowym ze względu na kryteria:
1) terytorialne wówczas, gdy zagrożenie występuje na obszarze co najmniej dwóch gmin;
2) funkcjonalne wówczas, gdy siły i środki jednej gminy są nieadekwatne do
występującego zagrożenia.
Obieg informacji oraz alarmowanie Zespołu Powiatowego odbywa się poprzez PCZK,
stanowiska kierowania powiatowych służb, inspekcji i straży, a także dyżury uczestników
działań. Przewodniczący Zespołu zawiadamia Członków Zespołu Powiatowego określając
skład osobowy, miejsce i czas rozpoczęcia posiedzenia. Jednocześnie Przewodniczący
Zespołu lub Zastępca Przewodniczącego Zespołu może organizować posiedzenia Zespołu
Powiatowego w pełnym lub niepełnym składzie.
W czasie obowiązywania stanu klęski żywiołowej lub innego stanu nadzwyczajnego,
zagrożenia na obszarze powiatu, lub kilku gmin Zespół Powiatowy pracuje w systemie
całodobowym w składzie określonym przez Przewodniczącego Zespołu.
Ze względu na wagę podejmowanych decyzji mających znaczenie dla prowadzenia
działań, Przewodniczący Zespołu może wprowadzić obowiązek zachowania tajemnicy
służbowej oraz zobowiązać do zachowania tajemnicy państwowej zgodnie z ustawą o
ochronie informacji niejawnych.
Decyzje w sprawach będących przedmiotem działania Zespołu Powiatowego
jednoosobowo podejmuje Przewodniczący Zespołu w oparciu o przeprowadzoną przez
Zespół Powiatowy analizę i ocenę zagrożenia oraz wypracowaną koncepcję działania. Do
zadań Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego należy w szczególności:
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1) ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo
publiczne i prognozowanie tych zagrożeń;
2) przygotowanie propozycji działań i przedstawienie Staroście wniosków dotyczących
wykonania, zmiany lub zaniechania działań ujętych w wojewódzkim planie zarządzania
kryzysowego;
3) przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniami;
4) opiniowanie powiatowego planu zarządzania kryzysowego.
Członkowie Powiatowego Zespołu realizują w trakcie jego prac swoje statutowe
zadania i obowiązki. Realizacja statutowych zadań i obowiązków przez członków Zespołu ma
zapewnić bezkolizyjne i efektywne współdziałanie wszystkich jednostek organizacyjnych w
zakresie zapobiegania, przygotowania, reagowania i odbudowy w sytuacji kryzysowej, stanie
klęski żywiołowej obejmującej jedno lub więcej zagrożeń, a także zapewnić współdziałanie z
siłami i środkami innych powiatów, siłami podporządkowania wojewódzkiego oraz innych
podmiotów.
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Współdziałanie sił w warunkach sytuacji kryzysowej

WÓJTOWIE,BURMISTRZOWIE
POWIATU PŁOCKIEGO
WOJEWODA
MAZOWIECKI

STAROSTA PŁOCKI
POWIATOWY ZESPÓŁ
ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

WOJEWÓDZKIE
CENTRUM
ZARZADZANIA
KRYZYSOWEGO

POWIATOWE CENTRUM
ZARZADZANIA
KRYZYSOWEGO

SĄSIEDNIE PCZK:
PCZK GOSTYNIN
PCZK SIERPC
PCZK PŁOŃSK
PCZK SOCHACZEW
PCZK WŁOCŁAWEK
PCZK LIPNO

POWIATOWE SŁUŻBY, INSPEKCJE I STRAŻE:
KOMENDA MIEJSKA POLICJI,
KOMENDA MIEJSKA PSP
POWIATOWA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO
POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII
REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ
WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ
WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
– ODDZIAŁ W PŁOCKU
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY
WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO I
TRANSPORTU SANITARNEGO
WOJEWÓDZKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ
WODNYCH – ODDZIAŁ W PŁOCKU

GMINNE CENTRA ZARZADZANIA
KRYZYSOWEGO:
GCZK BIELSK
GCZK BODZANÓW
GCZK BRUDZEŃ DUŻY
GCZK BULKOWO
GCZK DROBIN
GCZK GĄBIN
GCZK ŁĄCK
GCZK NOWY DUNINÓW
GCZK RADZANOWO
GCZK SŁUBICE
GCZK STARA BIAŁA
GCZK SŁUBICE
GCZKSŁUPNO
GCZK STAROźREBY
GCZK WYSZOGRÓD

POWIATOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE:
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ
PLACÓWKI KULTURALNO OŚWIATOWE
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CZĘŚĆ III
ZAŁĄCZNIKI FUNKCJONALNE
DO PLANU GŁÓWNEGO
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1. Procedury realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego
WYKAZ
procedur realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, w tym związane z ochroną infrastruktury
krytycznej
(PZK)

Numer
procedury
PZK – 1
PZK – 2
PZK – 3
PZK – 4
PZK – 5
PZK – 6
PZK – 7
PZK – 8
PZK – 9
PZK – 10
PZK – 11
PZK – 12
PZK – 13
PZK – 14

Nazwa procedury

Strona

Działanie Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Płocku podczas
wystąpienia zdarzeń radiacyjnych
Działanie Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Płocku podczas zagrożenia
epidemicznego i epidemii
Działanie Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Płocku podczas zagrożenia
powodziowego lub wystąpienia powodzi
Działanie Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Płocku podczas zakłóceń w
dostawie wody (zatrucie ujęcia wody)
Działanie Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Płocku podczas zagrożenia
wystąpieniem lub wystąpienia choroby zwierząt
Działanie Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Płocku podczas zakłóceń w
dostawach energii elektrycznej
Działanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku podczas zagrożeń
chemiczno-ekologicznych
Działanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku podczas pożarów
Działanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku podczas katastrofy
budowlanej, drogowej i kolejowej
Działanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku podczas zagrożeń
powodziowych lub wystąpienia powodzi
Działanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku podczas sytuacji
kryzysowych
Działanie Komendy Powiatowej Policji w Płocku podczas strajków, zamieszek i demonstracji
Działanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku podczas sytuacji
kryzysowych
Działanie Zarządu Dróg Powiatowych w Płocku podczas katastrofy drogowej ( na drodze
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PZK – 15
PZK – 16
PZK – 17

powiatowej)
Działanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Płocku podczas pożarów i
katastrof budowlanych
Działanie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Płocku podczas zagrożenia wystąpieniem
lub wystąpienia choroby zwierząt
Działanie Woj. Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych oddział w Płocku podczas zagrożenia
powodziowego lub wystąpienia powodzi
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PZK – 1

Rodzaj
dokumentu

PROCEDURA REALIZACJI ZADAŃ
Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Data

Nazwa
dokumentu

DZIAŁANIE PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO
INSPEKTORA SANITARNEGO w PŁOCKU PODCZAS
WYSTĄPIENIA ZDARZEŃ RADIACYJNYCH

Podmiot
opracowujący

PPIS
w Płocku

I. Cel procedury
Określenie sposobu realizacji procedury działań Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku.
II. Lider/ Uczestnicy procedury
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku (PPIS)/ Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie,
Starosta Płocki

III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury

Wejścia

Wystąpienie
zdarzenia
radiacyjnego

Wyjścia
Zakończenie działań
Państwowego
Powiatowego
Inspektora
Sanitarnego w
Płocku po ustąpieniu
zdarzeń
radiacyjnych

Podstawy prawne realizacji procedury
ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo Atomowe (Dz.U.07.42.276);
ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.04.241.2416 j.t.);
zarządzenie Wojewody Mazowieckiego z dnia listopada w sprawie
utworzenia i działania Wojewódzkiej Drużyny Wykrywania Zagrożeń
Radiacyjnych.
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IV. Opis postępowania
Przedsięwzięcia
1. Przyjęcie informacji o zdarzeniu radiacyjnym z KM Policji lub KM PSP albo od Zespołu
Zarządzania Kryzysowego.

2. Powiadomienie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie i
przystąpienie do współpracy z Wojewódzką Drużyną Wykrywania Zagrożeń Radiacyjnych.

Wykonawcy
Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w
Płocku
Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w
Płocku
Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny w
Warszawie.

3. Rozwinięcie Wojewódzkiej Drużyny Wykrywania Zagrożeń Radiacyjnych:
Wykonanie pomiarów skażeń promieniotwórczych i mocy dawki promieniowania oraz
określenie obszaru skażenia promieniotwórczego i wyznaczenie granicy obszaru, w którym
moc dawki promieniowania nie przekracza 100uS/h granicy strefy awaryjnej.
Pobranie próbek skażonych materiałów do analizy laboratoryjnej.
Przeprowadzenie badań ludności. 
Przeprowadzenie analizy i oceny skutków powstałego zagrożenia radiacyjnego. 
Prognozowanie rozwoju wydarzeń po zaistnieniu zagrożenia radiacyjnego. 
Przekazanie Staroście Płockiemu informacji o skutkach zagrożenia radiacyjnego oraz
przedstawienie
wniosków i propozycji do działania.
Monitorowanie i analizowanie zaistniałego zagrożenia radiacyjnego dla Starosty

4. Dokonanie końcowej oceny zaistniałego zagrożenia radiacyjnego dla Starosty Płockiego

Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny w
Warszawie

Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny w
Warszawie,
Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w
Płocku
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PZK – 2

Rodzaj
dokumentu

PROCEDURA REALIZACJI ZADAŃ
Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Data

Nazwa
dokumentu

DZIAŁANIE PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO
INSPEKTORA SANITARNEGO w PŁOCKU PODCZAS
WYSTĄPIENIA ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO I EPIDEMII

Podmiot
opracowujący

PPIS
w Płocku

I. Cel procedury
Określenie sposobu działania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku podczas zagrożenia epidemicznego i
epidemii.
II. Lider/ Uczestnicy procedury
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku (PPIS)/ pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w
Płocki

III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury

Wejścia
Wystąpienie
zagrożenia
epidemicznego i
epidemii.

Wyjścia
Zakończenie działań
Państwowego
Powiatowego
Inspektora
Sanitarnego w
Plocku po zagrożeniu
epidemicznym i
epidemii.

Podstawy prawne realizacji procedury
ustawa z 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z
2006r. Nr 122, poz. 851 z późniejszymi zmianami);
ustawa z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i
chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2008r. Nr 234, poz. 1570 z późniejszymi
zmianami);
ustawa z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia ( t.j.
Dz.U. z 2010r. Nr 136, poz. 914 z późniejszymi zmianami );
ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i
zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2006r. Nr 123, poz. 858 z
późniejszymi zmianami);
ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 185, poz.
1243 z
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późniejszymi zmianami);
ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U.
z 2011r. Nr 118, poz. 687 z późniejszymi zmianami);
ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001 Nr
62, poz.627 z późniejszymi zmianami;
ustawa z dnia 18 kwietnia 2002r. o stanie klęski żywiołowej ( Dz.U. z 2002r.
Nr 65, poz. 558 z późniejszymi zmianami );
ustawa z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami);
ustawa z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz,U, z
2001r. Nr 143, poz. 1592 z późniejszymi zmianami);
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18.05.2004r. w sprawie warunków i
sposobu przygotowania oraz wykorzystania publicznej i niepublicznej służby
zdrowia na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach
( Dz.U. z 2004r. Nr 143, poz. 1515 z późniejszymi zmianami );
rozporządzenie Ministra właściwego ds. Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w
sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.z 2007r. Nr 61,
poz. 417 z późniejszymi zmianami);
rozporządzenie Ministra właściwego ds. Zdrowia z dnia 28 maja 2003 r. w
sprawie trybu kierowania osób do pracy przy zwalczaniu epidemii oraz trybu
finansowania kosztów świadczeń zdrowotnych udzielanych w związku ze
zwalczaniem epidemii (Dz.U. z 2003r Nr 107, poz. 1009);
rozporządzenie Ministra właściwego ds. Zdrowia z dnia 30 lipca 2010 r. w
sprawie szczególnego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz.U. z
2010r. Nr 139, poz. 940);
rozporządzenie Ministra właściwego ds. Zdrowia z dnia 23 marca 2011 r. w
sprawie sposobu przechowywania zwłok i szczątków (Dz.U. z 2011r. Nr 75, poz.
405);
rozporządzenie Ministra właściwego ds. Zdrowia z dnia 6 grudnia 2001 r. w
sprawie wykazu chorób zakaźnych, w przypadku których stwierdzenie zgonu
wymaga szczególnego postępowania ze zwłokami osób zmarłych na te choroby
(Dz.U. z 2001 Nr 152, poz. 1742);
rozporządzenie Ministra właściwego ds. Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w
sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz.U. z 2001r. Nr 153,
poz. 1783 z późniejszymi
zmianami);
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rozporządzenie Ministra właściwego ds. Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w
sprawie wydawania zezwoleń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz.U. z
2007r. Nr 249, poz. 1866);
Zarządzenie NR 26/03 Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 31.12.2003r.
w sprawie jednostek chorobowych , zespołów objawów oraz zdarzeń których
wystąpienie powoduje uruchomienie systemu wczesnego powiadamiania o
zagrożeniu epidemicznym;
Zarządzenie Nr 5/03 Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 8.04.2003r. w
sprawie określenia procedury zgłaszania podejrzenia zakażenia lub zachorowania
na ciężki ostry zespół niewydolności oddechowej – (SARS) Severe Acute
Respiratory Syndrome.

IV. Opis postępowania
Przedsięwzięcia

Wykonawcy

I. Etap – działania zapobiegawcze
1. Nadzór nad systemem niezwłocznego zgłaszania do Powiatowej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej w Płocku przypadków podejrzeń, zgonów lub zachorowań na choroby
zakaźne i choroby szczególnie niebezpieczne i wysoce zakaźne wśród ludzi oraz
biologicznych czynników chorobotwórczych (kontrole zgłaszalności).
2. Współpraca z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w zakresie nadzoru nad zakażeniami i
chorobami zakaźnymi, które mogą być przenoszone ze zwierząt na ludzi i z ludzi na
zwierzęta
3. Zobowiązanie pracowników do natychmiastowego przekazywania bezpośredniemu
przełożonemu otrzymanych zgłoszeń (na całodobowy telefon alarmowy) o przypadkach
zachorowań na choroby zakaźne i choroby szczególnie niebezpieczne i wysoce zakaźne.
4. Bieżące monitorowanie sytuacji epidemicznej.
5. Ścisła współpraca z personelem medycznym.
6. Utrzymywanie niewielkiego zapasu chlorowych środków dezynfekcyjnych o określonej
zawartości czynnego chloru.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Płocku
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7. Utrzymywanie podstawowego sprzętu ochronnego (maseczki, rękawice, kombinezon
jednorazowy) na wypadek konieczności pobrania próbek materiału do badań
mikrobiologicznych chorób zakaźnych.
8. Prowadzenie szeroko zakrojonych akcji informacyjnych dla ludności o możliwości
zachorowań na choroby zakaźne i choroby szczególnie niebezpieczne i wysoce zakaźne,
zwłaszcza w trakcie pobytów w krajach o niższym standardzie sanitarnym.
II. Etap- detekcja – rozwiniecie działań

1. Otrzymanie zgłoszenia o przypadku podejrzenia, zachorowania lub zgonu na chorobę
zakaźną lub na chorobę zakaźną szczególnie niebezpieczną i wysoce zakaźną lub o
biologicznym czynniku chorobotwórczym mogącym spowodować zagrożenie epidemiczne
lub epidemię.
2. Powiadomienie o tym fakcie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w
Warszawie
i Starostę Płockiego.

3. Polecenie zastosowania pełnej izolacji tego przypadku, w miejscu podejrzenia lub
stwierdzenia zachorowania (w izolatce szpitalnej lub w innym miejscu).

4. Spowodowanie przebadania przez konsultanta ds. chorób zakaźnych, osoby (osób)
podejrzanej o chorobę zakaźną.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w
Płocku
Lekarze, felczerzy,
pielęgniarki, położne,
kierownicy laboratorium
analitycznego
Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w
Płocku
Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w
Płocku,
Lekarze, felczerzy,
pielęgniarki, położne,
kierownicy laboratorium
analitycznego
Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w
Płocku

5. W przypadku potwierdzenia się choroby zakaźnej mogącej wywołać epidemię lub choroby
zakaźnej szczególnie niebezpiecznej i wysoce zakaźnej nadzorowanie hospitalizacji takiej
osoby (osób) na oddziale zakaźnym.
6. Wstępne określenie obszaru możliwego skażenia biologicznego.
7. Wytypowanie pracowników do działań przeciwepidemicznych i odpowiednie ich
przeszkolenie.
8. Pobranie próbek do badań mikrobiologicznych (materiał biologiczny od pacjentów,
ewentualnie żywność, woda, …) i dostarczenie ich do Laboratorium Wojewódzkiej Stacji
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Sanitarno-Epidemiologicznego w Płocku.
9. Przeprowadzenie dochodzenia epidemiologicznego w miejscu, ustalenie osób z kontaktu i
odizolowanie ich od otoczenia (w miejscu zamieszkania lub w wyznaczonych izolatoriach).
10. Stałe monitorowanie zgłoszeń kolejnych przypadków chorób zakaźnych i czynne
wyszukiwanie wśród nich nowych przypadków z podobnymi objawami.
11. Wstępne określenie możliwości przeprowadzania szczepień ochronnych, wśród określonych
grup osób narażonych na zakażenie.
12. Zaopatrzenie wyznaczonych punktów szczepień w niezbędne szczepionki.
13. Zweryfikowanie list osób wyznaczonych do szczepień ochronnych i nadzorowanie ich
przeprowadzenia w pierwszej kolejności wśród personelu zakładów opieki zdrowotnej,
następnie wśród osób obsługujących akcję wyszukiwania przypadków podejrzanych o
zachorowania i osób z otoczenia chorych.
14. Prowadzenie ciągłej akcji informacyjnej dla ludności o sposobach zapobiegania zakażeniu
się.
15. Nadzorowanie przeprowadzania zabiegów dezynfekcyjnych lub/i deratyzacyjnych w
miejscach wystąpienia przypadków zachorowań.
16. Wnioskowanie do Starosty Płockiego i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora
Sanitarnego w Warszawie o wydanie decyzji, w sprawach, w których Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Płocku nie posiada kompetencji.
17. Bieżące meldowanie o podejmowanych działaniach do Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego w Warszawie i Starosty Płockiego.
III. Etap – zwinięcie działań / po zagrożeniu epidemicznym i epidemii/
1. Nadzorowanie przeprowadzania końcowych dezynfekcji miejsc zamieszkania osób z
kontaktu z chorymi lub miejsc ich izolacji.
2. Dokonanie analizy i oceny przebiegu epidemii (zapadalność, śmiertelność, ...).
3. Sporządzenie końcowego meldunku z działań przeciwepidemicznych i przekazanie
Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu w Warszawie i Staroście
Płockiemu

 Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w
Płocku.

 Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w
Płocku
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PZK – 3

Rodzaj
dokumentu

PROCEDURA REALIZACJI ZADAŃ
Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Data

Nazwa
dokumentu

DZIAŁANIE PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO
INSPEKTORA SANITARNEGO w PŁOCKU
PODCZAS ZAGROŻENIA POWODZIOWEGO
LUB WYSTĄPIENIA POWODZI

Podmiot
opracowujący

PPIS
w
Płocku

I. Cel procedury
Określenie sposobu działania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku podczas zagrożenia
powodziowego lub wystąpienia powodzi.
II. Lider/ Uczestnicy procedury
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku/pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Płocku.
III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury
Wejścia

Wystąpienie
zagrożenia
sanitarnoepidemiologicznego
w czasie powodzi.

Wyjścia

Podstawy prawne realizacji procedury

Zakończenie działań
Państwowego
Powiatowego
Inspektora
Sanitarnego w
Płocku po powodzi.

ustawa z 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z
2006r. Nr 122, poz. 851 z późniejszymi zmianami);
 ustawa z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i
chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2008r. Nr 234, poz. 1570 z późniejszymi
zmianami);
 ustawa z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia ( t.j.
Dz.U. z 2010r. Nr 136, poz. 914 z późniejszymi zmianami );
 ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i
zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2006r. Nr 123, poz. 858 z
późniejszymi zmianami);
 ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 185,
poz. 1243 z późniejszymi zmianami);
 ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U.
z 2011r. Nr 118, poz. 687 z późniejszymi zmianami);
 ustawa z dnia 18 kwietnia 2002r. o stanie klęski żywiołowej ( Dz.U. z 2002r.
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Nr 65, poz.
558 z późniejszymi zmianami );
rozporządzenie Ministra właściwego ds. Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w
sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.z 2007r. Nr 61,
poz. 417 z późniejszymi zmianami);

IV. Opis postępowania
Przedsięwzięcia

Wykonawcy

I. Etap – działania zapobiegawcze
1. Ocena napływających meldunków o stanach poziomu wód w rzekach, pod katem zagrożenia
powodziowego.
2. Ustalenie w powiecie płockim aktualnego stanu ilościowego szczepionki p/tężcowi, p/durowi
brzusznemu i p/wirusowemu zapaleniu wątroby typu A, stanu ilościowego środków
dezynfekcyjnych, oraz aktualnych adresów firm przeprowadzających dezynfekcję,
dezynsekcję i deratyzację.
3. Przeprowadzenie wizytacji u nosicieli stałych pałeczek duru brzusznego, dostarczenie
środków dezynfekcyjnych oraz zalecenie by w razie zagrożenia powodzią zostali oni
przeniesieni na inne tereny
4. Wytypowanie zakładów opieki zdrowotnej do przeprowadzania masowych szczepień
przeciwepidemicznych, na terenach gmin powiatu płockiego zagrożonych powodzią.
5. Skontrolowanie stanu sanitarno-higienicznego obiektów wyznaczonych do ewentualnej
ewakuacji ludności z terenów zatopionych.
6. Nawiązanie ścisłej współpracy z Ordynatorem Oddziału Zakaźnego w Płocku pod kątem
zabezpieczenia w łóżka szpitalne, na wypadek potrzeby hospitalizacji osób chorych na
choroby zakaźne.
7. Monitorowanie rozwoju sytuacji i składanie bieżących meldunków Państwowemu
Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu w Warszawie oraz Staroście Płockiemu.
3. Przeprowadzenie wizytacji u nosicieli stałych pałeczek duru brzusznego, dostarczenie
środków dezynfekcyjnych oraz zalecenie by w razie zagrożenia powodzią zostali oni
przeniesieni na inne tereny

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Płocku

II. Etap- detekcja – rozwiniecie działań
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1. Powołanie Zespołu Reagowania Kryzysowego powiatowej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej w Płocku
2. Ustalenie grafiku całodobowych dyżurów dla pracowników Powiatowej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej w Płocku.
3. Ocena nadsyłanych meldunków o miejscach i rozmiarach zatopień/podtopień, pod kątem
bezpieczeństwa ujęć wody do picia, sklepów, magazynów i hurtowni spożywczych, sklepów,
magazynów i hurtowni środków ochrony roślin, czy środków chemicznych itp.
4. Wytypowanie ujęć wody do picia celem jej dowozu dla mieszkańców terenów zatopionych,
pobranie próbek tej wody do badań mikrobiologicznych i chemicznych lub nadzór nad
dostarczeniem wody butelkowanej.
5. Wykonanie badań próbek wody przeznaczonej do spożycia a dostarczanej poprzez sieć
wodociągową lub beczkowozami oraz informowanie ludności o jakości wody.
6. Badanie pobranych próbek żywności oraz przekazywanie niezbędnych informacji o
sposobach postępowania z żywnością podtopioną oraz o skutkach spożywania tej żywności
7. Kontrola sklepów, magazynów i hurtowni spożywczych oraz zakładów produkujących
żywność na terenach podtopionych, pobranie w razie konieczności próbek żywności do
badań mikrobiologicznych i chemicznych.
8. Kontrola magazynowania i przechowywania substancji i preparatów chemicznych.
9. Określenie grup osób do szczepień przeciwepidemicznych oraz w razie konieczności
zweryfikowanie list osób skierowanych do szczepień.
10. Zgłoszenie zapotrzebowania szczepionek zgodnie z aktualną sytuacją epidemiologicznej.
11. Nadzór nad przeprowadzaną dezynfekcją, dezynsekcją i deratyzacją oraz stosowanymi
środkami.
12. Wydawanie środków dezynfekcyjnych i instrukcji wykonywania dezynfekcji osobom
indywidualnym, w przypadku narażenia ich na zakażenie.
13. Zbieranie informacji oraz przekazywanie instrukcji postępowania z izotopowymi źródłami
promieniowania, które uległy zatopieniu, zamoczeniu lub zniszczeniu w wyniku powodzi,
osobom odpowiedzialnym za te urządzenia
14. Wnioskowanie do Starosty Płockiego o podejmowanie decyzji w sprawach, w których
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku nie ma kompetencji.
15. Monitorowanie aktualnej sytuacji epidemiologicznej powiatu płockiego na podstawie
zgłoszeń o zachorowaniach lub podejrzeniach o zachorowania na choroby zakaźne i
wywiadów epidemiologicznych.
16. Prowadzenie szeroko zakrojonej akcji oświatowej wśród ludności o postępowaniu w
przypadku wystąpienia zagrożeń sanitarnych i czynnościach jakie należy wykonywać przed

Państwowy Powiatowy
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przystąpieniem do ponownego użytkowania mieszkań, sklepów, biur, obiektów jednostek
systemu oświaty, działalności leczniczej, obiektów użyteczności publicznej itd.
17. Składanie bieżących meldunków o podejmowanych działaniach do Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego i Starosty Płockiego.
III. Etap – zwinięcie działań /po powodzi/
1. Pobieranie próbek wody do badań mikrobiologicznych i chemicznych ze studni
przydomowych, które zaopatrują posesję w wodę do spożycia, po uprzednim
przeprowadzeniu przez właścicieli czyszczenia i dezynfekcji.
2. Kontrolowanie stanu sanitarno-higienicznego zakładów, obiektów użyteczności publicznej,
oświaty i wychowania, sklepów, placówek ochrony zdrowia itd. po ich oczyszczeniu i
przeprowadzonej dezynfekcji oraz dopuszczanie ich do ponownego użytku.
3. Przeprowadzanie badań jakości wody wodociągowej oraz wydawanie komunikatów o jej
przydatności do spożycia.
4. Przeprowadzenie oględzin i badań zalanych środków spożywczych, opracowanie i rozesłanie
komunikatów o przydatności do spożycia.
5. Monitorowanie sytuacji epidemiologicznej.
6. Sporządzenie sprawozdania końcowego.
7. Złożenie końcowego meldunku o podejmowanych działaniach do Państwowego
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz Starosty Płockiego.

 Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Płocku
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PZK – 4

Rodzaj
dokumentu

PROCEDURA REALIZACJI ZADAŃ
Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Data

Nazwa
dokumentu

DZIAŁANIE PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO
INSPEKTORA SANITARNEGO w PŁOCKU PODCZAS ZAKŁÓCEŃ
W DOSTAWACH WODY – ZATRUCIE UJĘCIA WODY

Podmiot
opracowujący

PPIS
w Płocku

I. Cel procedury
Określenie sposobu działania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku podczas zakłóceń w dostawach
wody w wyniku zatrucia ujęć wodnych.
II. Lider/ Uczestnicy procedury
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku/pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Płocku.
III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury
Wejścia

Wystąpienie
zatrucia ujęcia
wody.

Wyjścia

Podstawy prawne realizacji procedury

Zakończenie działań
Państwowego
Powiatowego
Inspektora
Sanitarnego
w Płocku po
występujących
zakłóceniach w
dostawie wody
(zatruciu ujęcia
wody).

ustawa z 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z
2006r. Nr 122, poz. 851 z późniejszymi zmianami);
 ustawa z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i
chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2008r. Nr 234, poz. 1570 z późniejszymi
zmianami);
 ustawa z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia ( t.j.
Dz.U. z 2010r. Nr 136, poz. 914 z późniejszymi zmianami );
 ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 239, poz.
2019 z późniejszymi zmianami)
 ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i
zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2006r. Nr 123, poz. 858 z
późniejszymi zmianami);
 rozporządzenie Ministra właściwego ds. Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w
sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.z 2007r. Nr 61,
poz. 417 z późniejszymi zmianami);
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IV. Opis postępowania
Przedsięwzięcia

Wykonawcy

I. Etap – działania zapobiegawcze
1. Bieżący nadzór nad jakością wody do spożycia i celów gospodarczych.
2. Współpraca z właścicielami wodociągów w zakresie informacji o jakości wody do spożycia,
właścicielami basenów i pływalń.
3. Bieżące monitorowanie sytuacji epidemicznej.
4. Prowadzenie szeroko zakrojonych akcji informacyjnych dla ludności o możliwości
zachorowania na choroby zakaźne i choroby szczególnie niebezpieczne i wysoce zakaźne
występujące po spożyciu wody lub kontakcie (myciu, kąpieli).

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Płocku

II. Etap- detekcja – rozwiniecie działań
Powołanie Zespołu Reagowania Kryzysowego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Płocku
2. Pobranie próbek do badań mikrobiologicznych (woda, materiał biologiczny od pacjentów,) i
dostarczenie ich do Laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznego Odział
w Płocku.
3. Przeprowadzenie dochodzenia epidemiologicznego i ustalenie biologicznego czynnika
chorobotwórczego.
4. Wytypowanie ujęć wody do picia celem jej dowozu dla mieszkańców terenów gdzie woda
nie nadaje się do spożycia i kąpieli, pojenia zwierząt itd. lub nadzór nad dostarczeniem
wody butelkowanej.
5. Monitorowanie stanu poprawy jakości wody w zakwestionowanych urządzeniach i
nadzorowanie prowadzonej dezynfekcji
6. Wydawanie komunikatów o przydatności wody do spożycia, kąpieli i celów gospodarczych.
7. Stałe monitorowanie zgłoszeń kolejnych przypadków chorób zakaźnych i czynne
wyszukiwanie wśród nich nowych przypadków z podobnymi objawami.
8. Wstępne określenie możliwości przeprowadzania szczepień ochronnych, wśród określonych
grup osób narażonych na zakażenie.
9. Zaopatrzenie wyznaczonych punktów szczepień w niezbędne szczepionki.
10. Prowadzenie ciągłej akcji informacyjnej dla ludności o sposobach zakażenia i zapobiegania
zakażeniu
1.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w
Płocku
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11. Nadzorowanie przeprowadzania zabiegów dezynfekcyjnych.
12. Wnioskowanie do Starosty Płockiego i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora
Sanitarnego w Warszawie o wydanie decyzji, w sprawach, w których Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Płocku nie posiada kompetencji.
14. Składanie meldunków o podejmowanych działaniach Państwowemu Wojewódzkiemu
Inspektorowi Sanitarnemu w Warszawie i Staroście Płockiemu.
III. Etap – zwinięcie działań /po zakłóceniach w dostawie wody/
1. Kontrola jakości wody do spożycia i kąpieli.
2. Wydanie końcowego komunikatu o przydatności wody do spożycia, kąpieli i celów
gospodarczych.
3. Prowadzenie akcji oświatowej wśród ludności.
4. Podsumowanie przeprowadzonych działań i przekazanie wniosków do Państwowego
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie, Wojewody Mazowieckiego, Głównego
Inspektora Sanitarnego oraz Starosty, na terenie którego wystąpiło zagrożenie.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w
Płocku
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PZK – 5

Rodzaj
dokumentu

PROCEDURA REALIZACJI ZADAŃ
Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Data

Nazwa
dokumentu

DZIAŁANIE PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA
SANITARNEGO w PŁOCKU PODCZAS ZAGROŻENIA
WYSTĄPIENIEM LUB WYSTĄPIENIU CHOROBY ZWIERZĄT

Podmiot
opracowujący

PPIS
w Płocku

I. Cel procedury
Określenie sposobu działania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnej w Płocku w przypadku wystąpienia chorób
zakaźnych zwierząt, które mogą być przenoszone na ludzi, lub z ludzi na zwierzęta.
II. Lider/ Uczestnicy procedury
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku/pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Płocku,
Powiatowy Lekarz Weterynarii.
III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury
Wejścia

Wystąpienie
podejrzenia lub
zachorowania na
chorobę zakaźną
odzwierzęcą.

Wyjścia

Zakończenie działań
Państwowego
Powiatowego
Inspektora
Sanitarnego w
Płocku po ustąpieniu
zagrożenia
zachorowania na
zakaźną chorobę
odzwierzęcą

Podstawy prawne realizacji procedury
ustawa z 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z
2006r. Nr 122, poz. 851 z późniejszymi zmianami);
 ustawa z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i
chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2008r. Nr 234, poz. 1570 z późniejszymi
zmianami);
rozporządzenie Ministra właściwego ds. Zdrowia z dnia 7 kwietnia 2006 r. w
sprawie współdziałania między organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
Inspekcji Weterynaryjnej oraz Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie
zwalczania chorób zakaźnych (Dz.U.06.73.516).
 rozporządzenie Ministra właściwego ds. Zdrowia z dnia 28 maja 2003 r. w
sprawie trybu kierowania osób do pracy przy zwalczaniu epidemii oraz trybu
finansowania kosztów świadczeń zdrowotnych udzielanych w związku ze
zwalczaniem epidemii (Dz.U. z 2003r Nr 107, poz. 1009);
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IV. Opis postępowania
Przedsięwzięcia

Wykonawcy

I. Etap – działania zapobiegawcze
1. Współdziałanie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku z Powiatowym
Lekarzem Weterynarii w ramach ustawowych kompetencji, miedzy innymi powiadamianie o
podejrzeniu lub zachorowaniu na choroby zakaźne przenoszone ze zwierzęcia na człowieka
(zoonozy) i z człowieka na zwierzę (antropozoonozy).
2. Kontrola warunków pracy w gospodarstwach rolnych i narażenie na czynniki biologiczne.
3. Prowadzenie akcji informacyjnej w zakresie możliwości zachorowania na zoonozy.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Płocku
 Powiatowy Lekarza
Weterynarii w Płocku
Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Płocku
Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Płocku

II. Etap- detekcja – rozwiniecie działań
1. Współdziałanie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku i Powiatowego
Lekarza Weterynarii w Płocku w przypadku wystąpienia zwiększonej ilości zachorowań
wśród zwierząt na choroby zakaźne, które mogą być przenoszone na człowieka lub
zgłoszenie podejrzenia/zachorowania ludzi na zakaźną chorobę odzwierzęcą.
2. Wspólne prowadzenie dochodzenia epidemiologicznego – wykrywanie zachorowań,
ustalenie czynnika etiologicznego, określenie przyczyn, źródeł, rezerwuarów i mechanizmów
szerzenia się choroby zakaźnej.
3. Prowadzenie nadzoru epidemiologicznego, wytypowanie osób podejrzanych o zakażenie,
osób ze styczności z innymi chorymi lub z chorymi zwierzętami.
4. Prowadzenia akcji informacyjnej w zakresie bezpieczeństwa zdrowia publicznego

5. Nadzór nad dezynfekcją .

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Płocku
 Powiatowy Lekarza
Weterynarii w Płocku
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III. Etap – zwinięcie działań /po ustąpieniu zoonoz/
1. Monitorowanie sytuacji epidemiologicznej.
2. Sporządzenie sprawozdania końcowego.
3. Złożenie końcowego meldunku o podejmowanych działaniach do Państwowego
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Płocku oraz Starosty Płockiego.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Płocku
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PZK – 6

Rodzaj
dokumentu

PROCEDURA REALIZACJI ZADAŃ
Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Data

Nazwa
dokumentu

DZIAŁANIE PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA
SANITARNEGO w PŁOCKU
PODCZAS ZAKŁÓCEŃ W DOSTAWACH ENERGII
ELEKTRYCZNEJ

Podmiot
opracowujący

PPIS
w Płocku

I. Cel procedury
Określenie sposobu działania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnej w Płocku w przypadku wystąpienia zakłóceń w
dostawach energii elektrycznej.
II. Lider/ Uczestnicy procedury
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku/pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Płocku,
III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury
Wejścia

Wystąpienie
zakłóceń w
dostawach energii
elektrycznej

Wyjścia
Zakończenie działań
Państwowego
Powiatowego
Inspektora
Sanitarnego w
Płocku po ustąpieniu
zakłóceń w
dostawach energii
elektrycznej

Podstawy prawne realizacji procedury
ustawa z 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z
2006r. Nr 122, poz. 851 z późniejszymi zmianami);
 ustawa z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i
chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2008r. Nr 234, poz. 1570 z późniejszymi
zmianami);
 ustawa z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia ( t.j.
Dz.U. z 2010r. Nr 136, poz. 914 z późniejszymi zmianami );
 ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 185,
poz. 1243 z późniejszymi zmianami)
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IV. Opis postępowania
Przedsięwzięcia

Wykonawcy

I. Etap – działania zapobiegawcze
1. Współdziałanie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku z Powiatowym
Centrum Zarządzania Kryzysowego w Płocku.
2. Wyznaczenie obszaru objętego występującymi zakłóceniami energii elektrycznej.
3. Prowadzenia akcji informacyjnej w zakresie niebezpieczeństwa spożywania środków
spożywczych przechowywanych w niewłaściwej temperaturze.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Płocku

II. Etap- detekcja – rozwiniecie działań
1. Wytypowanie na wyznaczonym terenie obiektów produkujących lub wprowadzających do
obrotu żywność, które nie posiadają awaryjnego źródła dostarczającego energię
elektryczną.
2. Wytypowanie punktów szczepień które posiadają na stanie szczepionki i nie posiadają
awaryjnego źródła dostarczającego energię elektryczną.
3. Przeprowadzenie kontroli w wyżej wytypowanych obiektach.
4. Przeprowadzenie akcji informującej społeczeństwo o postępowaniu ze środkami
spożywczymi niezdatnymi do spożycia.
5. Nadzorowanie usuwania odpadów i prowadzonej dezynfekcji
III. Etap – zwinięcie działań /po ustąpieniu zakłóceń w dostawie energii
elektrycznej/
1. Monitorowanie sytuacji epidemiologicznej szczególnie dotyczącej chorób przenoszonych
drogą pokarmową.
2. Monitorowanie odpadów.
3. Złożenie końcowego meldunku o podejmowanych działaniach do Państwowego
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie oraz Starosty Płockiego.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Płocku

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Płocku
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PZK – 7

Rodzaj
dokumentu

PROCEDURA REALIZACJI ZADAŃ
Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Data

Nazwa
dokumentu

DZIAŁANIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
PODCZAS ZAGROŻENIA CHEMICZNO-EKOLOGICZNEGO

Podmiot
opracowujący

KM PSP
W
PŁOCKU

I. Cel procedury

Określenie sposobu działania jednostek Państwowej Straży Pożarnej podczas skażenia chemiczno – ekologicznego, wystąpienia
zdarzeń radiacyjnych;
II. Lider/ Uczestnicy procedury
Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej/, Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza, Specjalistyczna Grupa Ratownictwa
Chemiczno – Ekologicznego, Specjalistyczna Sekcja Ratownictwa Ekologicznego do działań na wodzie, Starosta Płocki,
Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego (PZZK), Kierownik Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego (PCZK),
Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu płockiego.
III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury
Wejścia

Informacja o
zagrożeniu
chemiczno ekologicznym

Wyjścia

Zrealizowanie
przyjętych zadań
zarządzania
kryzysowego

Podstawy prawne realizacji procedury
ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej
(Dz.U.2013 poz.1340 zm. j.t.);
 ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
(Dz.U.09.178.1380 j.t.);
 rozporządzenie Ministra właściwego do Spraw Wewnętrznych i Administracji z
dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji
krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz.U.11.46.239);
 ustawa z dnia 27 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym
(Dz.U.07.89.590 z późn. zm.);
 „Powiatowy Plan Ratowniczy”.

180

IV. Opis postępowania
Przedsięwzięcia
1. Planowanie, organizowanie i realizacja działań ratowniczych niezbędnych do zmniejszania
lub likwidacji bezpośrednich zagrożeń stwarzanych przez substancje niebezpieczne dla
ludzi, zwierząt, środowiska lub mienia.
2. Skierowanie na miejsce zdarzenia sił będących w dyspozycji w celu zebrania szczegółowych
informacji związanych ze zdarzeniem oraz podjęcia niezbędnych działań na miejscu
zdarzenia.
3. Podjęcie decyzji o realizacji stosownych zadań związanych z zaistniałą sytuacją.
4. Przedstawienie Staroście przyjętej decyzji o sposobie i zakresie realizacji zadań przez siły
Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej powiatu płockiego.

Wykonawcy

Komendant Miejski
Państwowej Straży
Pożarnej

 Komendant Miejski
Państwowej Straży
Pożarnej,
 Starosta Płocki,
 PZZK

5. Podjęcie działań zgodnie z „Powiatowym Planem Ratowniczym” i jego procedurami –
zgodnie z przyjętą decyzją:
1) rozpoznanie i identyfikację zagrożenia;
2) zabezpieczenie strefy działań ratowniczych, w tym wyznaczenie i oznakowanie strefy
zagrożenia;
3) włączenie lub wyłączenie instalacji, urządzeń i mediów mających wpływ na bezpieczeństwo
zagrożonych lub poszkodowanych osób oraz na bezpieczeństwo ratowników z
wykorzystaniem zaworów lub bezpieczników będących na instalacji użytkowej obiektu
objętego działaniem ratowniczym;
4) priorytetowe wykonanie czynności umożliwiających dotarcie i wykonanie dostępu do
zagrożonych lub poszkodowanych osób, wraz z udzieleniem im kwalifikowanej pierwszej
pomocy;
5) przygotowanie dróg ewakuacji zagrożonych lub poszkodowanych osób oraz ratowników;
6) ewakuacja i ratowanie osób a następnie zwierząt oraz ratowanie środowiska i mienia przed
skutkami pożaru lub wybuchu;
7) ocenę rozmiarów zagrożenia i prognozowanie jego rozwoju;
8) dostosowanie sprzętu oraz technik ratowniczych do miejsca zdarzenia i rodzaju substancji
niebezpiecznej w celu ograniczenia skutków wycieku, parowania lub emisji substancji
9) niebezpiecznej;

Komendant Miejski
Państwowej Straży
Pożarnej,
 Jednostka Ratowniczo –
Gaśnicza w Płocku,
 Specjalistyczna Sekcja
Ratownictwa Chemiczno –
Ekologicznego,
 Jednostki Ochotniczych
Straży Pożarnych powiatu
płockiego.
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10) likwidację, ograniczenie lub zwiększenie strefy zagrożenia;
11) stawianie zapór na zbiornikach, ciekach lub akwenach zagrożonych skutkami rozlania
substancji niebezpiecznej;
12) związywanie lub neutralizacja substancji niebezpiecznych;
13) prowadzenie czynności z zakresu dekontaminacji wstępnej;
14) ocenę rozmiarów powstałego zdarzenia;
6. Udział w pracach Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego;
7. Nadzór nad realizacją zadań przez poszczególnych wykonawców.

 Komendant Miejski
Państwowej Straży
Pożarnej

182

PZK – 8

Rodzaj
dokumentu

PROCEDURA REALIZACJI ZADAŃ
Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Data

Nazwa
dokumentu

DZIAŁANIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
PODCZAS POŻARÓW

Podmiot
opracowujący

KM PSP
W
PŁOCKU

I. Cel procedury

Określenie sposobu działania jednostek Państwowej Straży Pożarnej podczas dużych pożarów;
II. Lider/ Uczestnicy procedury
Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej/, Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza, Starosta Płocki, Powiatowy Zespół
Zarządzania Kryzysowego (PZZK), Kierownik Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego (PCZK), Jednostki Ochotniczych
Straży Pożarnych powiatu płockiego.
III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury
Wejścia

Informacja o
powstaniu pożaru

Wyjścia

Zrealizowanie
przyjętych zadań
zarządzania
kryzysowego

Podstawy prawne realizacji procedury
ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej
(Dz.U.2013 poz.1340 zm. j.t.);
ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
(Dz.U.09.178.1380 j.t.);
ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U.05.239.2019 j.t.);
rozporządzenie Ministra właściwego do Spraw Wewnętrznych i Administracji z
dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji
krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz.U.11.46.239);
ustawa z dnia 27 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym
(Dz.U.07.89.590 z późn. zm.);
 „Powiatowy Plan Ratowniczy”.
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IV. Opis postępowania
Przedsięwzięcia
1. Planowanie, organizowanie i realizacja działań ratowniczych niezbędnych do ugaszenia
pożaru, a także do zmniejszenia lub likwidacji zagrożenia pożarowego lub wybuchowego.
2. Skierowanie na miejsce zdarzenia sił będących w dyspozycji w celu zebrania dodatkowych
szczegółowych informacji związanych ze zdarzeniem oraz podjęcia niezbędnych działań na
miejscu zdarzenia.
3. Podjęcie decyzji o realizacji stosownych zadań związanych z zaistniałą sytuacją.
4. Przedstawienie Staroście przyjętej decyzji o sposobie i zakresie realizacji zadań przez siły
Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej powiatu płockiego.
5. Wyposażenie w sprzęt ochrony osobistej, przygotowanie własnych obiektów na wypadek
zagrożenia.
6. Podjęcie działań zgodnie z „Powiatowym Planem Ratowniczym” i jego procedurami –
zgodnie z przyjętą decyzją:
1. rozpoznanie i identyfikacja zagrożenia;
2. zabezpieczenie strefy działań ratowniczych, w tym wyznaczenie i oznakowanie strefy
zagrożenia;
3. włączenie lub wyłączenie instalacji, urządzeń i mediów mających wpływ na bezpieczeństwo
zagrożonych lub poszkodowanych osób oraz na bezpieczeństwo ratowników z
wykorzystaniem zaworów lub bezpieczników będących na instalacji użytkowej obiektu
objętego działaniem ratowniczym;
4. priorytetowe wykonanie czynności umożliwiających dotarcie i wykonanie dostępu do
zagrożonych lub poszkodowanych osób, wraz z udzieleniem im kwalifikowanej pierwszej
pomocy;
5. przygotowanie dróg ewakuacji zagrożonych lub poszkodowanych osób oraz ratowników;
6. ewakuacja i ratowanie osób a, następnie zwierząt oraz ratowanie środowiska i mienia przed
skutkami pożaru lub wybuchu;
7. ocenę rozmiarów zagrożenia pożarowego lub wybuchowego i prognozowanie jego rozwoju;
8. dostosowanie sprzętu oraz technik i środków gaśniczych i innych środków ratowniczych do
rodzaju skali i miejsca pożaru lub wybuchu

Wykonawcy
Komendant Miejski
Państwowej Straży
Pożarnej

 Komendant Miejski
Państwowej Straży
Pożarnej,
 Starosta Płocki,
 PZZK

Komendant Miejski
Państwowej Straży
Pożarnej,
 Jednostka Ratowniczo –
Gaśnicza w Płocku,
 Jednostki Ochotniczych
Straży Pożarnych powiatu
płockiego.
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9. likwidację, ograniczenie lub zwiększenie strefy zagrożenia;
10. uruchamianie dodatkowych sił i środków podmiotów ksrg;
11. oddymianie strefy zagrożenia.
1. Udział w pracach Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
2. Nadzór nad realizacją zadań przez poszczególnych wykonawców.

 Komendant Miejski
Państwowej Straży
Pożarnej
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PZK – 9

Rodzaj
dokumentu

PROCEDURA REALIZACJI ZADAŃ
Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Data

Nazwa
dokumentu

DZIAŁANIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
PODCZAS KATASTROFY BUDOWLANEJ, DROGOWEJ I
KOLEJOWEJ

Podmiot
opracowujący

KM PSP
W
PŁOCKU

I. Cel procedury

Określenie sposobu działania jednostek Państwowej Straży Pożarnej podczas wystąpienia katastrofy budowlanej, drogowej i
kolejowej.
II. Lider/ Uczestnicy procedury
Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej/, Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza, Starosta Płocki, Powiatowy Zespół
Zarządzania Kryzysowego (PZZK), Kierownik Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego (PCZK), Jednostki Ochotniczych
Straży Pożarnych powiatu płockiego.
III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury
Wejścia

Informacja o
katastrofie
drogowej,
budowlanej,
kolejowej

Wyjścia

Zrealizowanie
przyjętych zadań
zarządzania
kryzysowego

Podstawy prawne realizacji procedury
ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej
(Dz.U.2013 poz.1340 zm. j.t.);
ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
(Dz.U.09.178.1380 j.t.);
rozporządzenie Ministra właściwego do Spraw Wewnętrznych i Administracji z
dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji
krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz.U.11.46.239);
ustawa z dnia 27 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym
(Dz.U.07.89.590 z późn. zm.);
„Powiatowy Plan Ratowniczy”.
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IV. Opis postępowania
Przedsięwzięcia
1. Planowanie, organizowanie i realizacja działań ratowniczych niezbędnych do poszukiwania i
dotarcia do zagrożonych lub poszkodowanych osób oraz zwierząt, a także zmniejszenia lub
likwidacji zagrożenia dla życia, zdrowia, mienia lub środowiska.
2. Skierowanie na miejsce zdarzenia sił będących w dyspozycji w celu zebrania szczegółowych
informacji związanych ze zdarzeniem oraz podjęcia niezbędnych działań na miejscu
zdarzenia.
3. Podjęcie decyzji o realizacji stosownych zadań związanych z zaistniałą sytuacją.

Wykonawcy

Komendant Miejski
Państwowej Straży
Pożarnej

4. Przedstawienie Staroście przyjętej decyzji o sposobie i zakresie realizacji zadań przez siły
Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej powiatu płockiego.

 Komendant Miejski
Państwowej Straży
Pożarnej,
 Starosta Płocki,
 PZZK

5. Podjęcie działań zgodnie z „Powiatowym Planem Ratowniczym” i jego procedurami –
zgodnie z przyjętą decyzją:
1. rozpoznanie i identyfikację zagrożenia;
2. zabezpieczenie strefy działań ratowniczych, w tym wyznaczenie i oznakowanie strefy
zagrożenia;
3. włączenie lub wyłączenie instalacji, urządzeń i mediów mających wpływ na bezpieczeństwo
zagrożonych lub poszkodowanych osób oraz na bezpieczeństwo ratowników z
wykorzystaniem zaworów lub bezpieczników będących na instalacji użytkowej obiektu
objętego działaniem ratowniczym;
4. priorytetowe wykonanie czynności umożliwiających dotarcie i wykonanie dostępu do
zagrożonych lub poszkodowanych osób, wraz z udzieleniem im kwalifikowanej pierwszej
pomocy;
5. wykonanie przejść, dojść i dojazdów do zagrożonych lub poszkodowanych osób wraz z
usuwaniem przeszkód ograniczających dostęp do nich i utrudniających wykonanie
medycznych działań ratowniczych lub ich przemieszczanie;
6. stabilizowanie, cięcie, rozpieranie, podnoszenie lub przenoszenie konstrukcji, instalacji i
urządzeń a także części obiektów oraz przeszkód naturalnych i sztucznych w celu
zlikwidowania lub
7. ograniczenia zagrożenia dla osób, zwierząt, środowiska, infrastruktury i innego mienia

 Komendant Miejski
Państwowej Straży
Pożarnej,
 Jednostka Ratowniczo –
Gaśnicza w Płocku,
 Jednostki Ochotniczych
Straży Pożarnych powiatu
płockiego.
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8. przygotowanie dróg ewakuacji poszkodowanych i zagrożonych ludzi oraz ratowników;
9. obwałowywanie, wypompowywanie i uszczelnianie miejsc wycieku wody, wypompowywanie
wody z zalanych obszarów, terenów i obiektów.
10. ewakuacja osób z wysokości lub miejsc poniżej poziomu otoczenia;
11. stosowanie technik bezprzyrządowych i przyrządowych oraz wykorzystanie zwierząt do
poszukiwania z2grożonych osób;
13. ewakuacja zagrożonych i poszkodowanych zwierząt poza strefę zagrożenia
14. ocena rozmiarów zagrożenia i prognozowanie jego rozwoju;
15. oświetlenie miejsca zdarzenia i jego zabezpieczenie przed osobami postronnymi oraz
wykonanie innych czynności z zakresu zabezpieczenia logistycznego ( w tym zapewnienie
wody do celów spożywczych, dostawy żywności, tworzenie warunków dla przetrwania
osobom ewakuowanym z terenów dotkniętych skutkami klęsk;
16. obwałowywanie, wypompowywanie i uszczelnianie miejsc wycieku wody,
wypompowywanie wody z zalanych obszarów, terenów i obiektów
17. przewietrzanie stref zagrożenia;
18. wykonywanie innych zadań w ramach posiadanych możliwości na rzecz ochrony ludności
zleconych przez lokalny samorząd;
6. Udział w pracach Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego;
7. Nadzór nad realizacją zadań przez poszczególnych wykonawców.

 Komendant Miejski
Państwowej Straży
Pożarnej
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PZK – 10

Rodzaj
dokumentu

PROCEDURA REALIZACJI ZADAŃ
Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Data

Nazwa
dokumentu

DZIAŁANIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
PODCZAS ZAGROŻENIA POWODZIOWEGO I POWODZI

Podmiot
opracowujący

KM PSP
W
PŁOCKU

I. Cel procedury

Określenie sposobu działania jednostek Państwowej Straży Pożarnej podczas zagrożenia powodziowego lub wystąpienia powodzi,
zagrożeń na akwenach
II. Lider/ Uczestnicy procedury
Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej/, Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza, Specjalistyczna Grupa Ratownictwa
Wodno –Nurkowego, Starosta Płocki, Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego (PZZK), Kierownik Powiatowego Centrum
Zarządzania Kryzysowego (PCZK), Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu płockiego.
III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury
Wejścia

Informacja o
zagrożeniu
powodziowym lub
wystąpienia
powodzi,
zagrożeń na
akwenach;

Wyjścia

Zrealizowanie
przyjętych zadań
zarządzania
kryzysowego.

Podstawy prawne realizacji procedury
 ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej
(Dz.U.2013 poz.1340 zm. j.t.);
 ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
(Dz.U.09.178.1380 j.t.);
 ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U.05.239.2019 j.t.);
 rozporządzenie Ministra właściwego do Spraw Wewnętrznych i Administracji z
dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji
krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz.U.11.46.239);
 ustawa z dnia 27 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym
(Dz.U.07.89.590 z późn. zm.);
 Ogólne wytyczne do planowania i organizowania ratownictwa na
obszarach wodnych w krajowym systemie ratowniczo – gaśniczym KG
PSP Warszawa 2005
 „Powiatowy Plan Ratowniczy”.
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IV. Opis postępowania
Przedsięwzięcia
1. Monitorowanie zagrożenia powodziowego. Przyjmowanie komunikatów o zagrożeniu i
warunkach hydrometeorologicznych.
2. Skierowanie na miejsce zdarzenia sił będących w dyspozycji w celu zebrania szczegółowych
informacji związanych ze zdarzeniem oraz podjęcia niezbędnych działań na miejscu
zdarzenia.
3. Podjęcie decyzji o realizacji stosownych zadań związanych z zaistniałą sytuacją.

Wykonawcy
Komendant Miejski
Państwowej Straży
Pożarnej

4. Przedstawienie Staroście przyjętej decyzji o sposobie i zakresie realizacji zadań przez siły
Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej powiatu płockiego.

 Komendant Miejski
Państwowej Straży
Pożarnej,
 Starosta Płocki,
 PZZK

5. Podjęcie działań zgodnie z „Powiatowym Planem Ratowniczym” i jego procedurami –
zgodnie z przyjętą decyzją:
1) rozpoznanie i identyfikację zagrożenia;
2) zabezpieczenie strefy działań ratowniczych, w tym wyznaczenie i oznakowanie strefy
zagrożenia;
3) powiadomienie stosownych organów administracji wodnej, jeśli zachodzi taka potrzeba;
4) priorytetowe wykonanie czynności umożliwiających dotarcie i wykonanie dostępu do
zagrożonych lub poszkodowanych osób, wraz z udzieleniem im kwalifikowanej pierwszej
pomocy;
5) stosowanie wodnych lub lodowych technik ratowniczych służących ewakuacji zagrożonych
lub poszkodowanych osób z akwenów i obszarów zalodzonych oraz terenów powodziowych;
6) przygotowanie dróg ewakuacji poszkodowanych i zagrożonych ludzi oraz ratowników;
7) obwałowywanie, wypompowywanie i uszczelnianie miejsc wycieku wody, wypompowywanie
wody z zalanych obszarów, terenów i obiektów.
8) ocenę rozmiarów zagrożenia i prognozowanie jego rozwoju;
9) oświetlenie miejsca zdarzenia i jego zabezpieczenie przed osobami postronnymi oraz
wykonanie innych czynności z zakresu zabezpieczenia logistycznego ( w tym zapewnienie
wody do celów spożywczych, dostawy żywności, tworzenie warunków dla przetrwania osobom
ewakuowanym z terenów dotkniętych skutkami klęsk;
10) współudział w informowaniu ludności – z wykorzystaniem urządzeń głośnomówiących;

 Komendant Miejski
Państwowej Straży
Pożarnej,
 Jednostka Ratowniczo –
Gaśnicza w Płocku,
 Specjalistyczna Grupa
Ratownictwa Wodno Nurkowego
 Jednostki Ochotniczych
Straży Pożarnych powiatu
płockiego.
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11) wykonywanie innych zadań w ramach posiadanych możliwości na rzecz ochrony ludności
zleconych przez lokalny samorząd.
1. Udział w pracach Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego;
2. Nadzór nad realizacją zadań przez poszczególnych wykonawców.

 Komendant Miejski
Państwowej Straży
Pożarnej
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PZK – 11

Rodzaj
dokumentu

PROCEDURA REALIZACJI ZADAŃ
Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Data

09.10.2014

Nazwa
dokumentu

DZIAŁANIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
PODCZAS SYTUACJI KRYZYSOWYCH

Podmiot
opracowujący

KM PSP
W
PŁOCKU

I. Cel procedury

Określenie sposobu działania jednostek Państwowej Straży Pożarnej podczas:
huraganowych wiatrów i trąb powietrznych;
suszy i upałów;
zagrożenia epidemicznego i epidemii;
zakłóceń w dostawach gazu – wybuchu gazu;
zakłóceń w dostawach wody – awaria sieci wodno-kanalizacyjnej;
II. Lider/ Uczestnicy procedury
Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej/, Jednostki Ratowniczo – Gaśnicze, Starosta Płocki, Powiatowy Zespół
Zarządzania Kryzysowego (PZZK), Kierownik Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego (PCZK), Jednostki Ochotniczych
Straży Pożarnych powiatu płockiego.
III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury
Wejścia

Informacja o
wystąpieniu
sytuacji
kryzysowej

Wyjścia

Zrealizowanie
przyjętych zadań
zarządzania
kryzysowego.

Podstawy prawne realizacji procedury
 ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej
(Dz.U.2013 poz.1340 zm. j.t.);
 ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
(Dz.U.09.178.1380 j.t.);
 rozporządzenie Ministra właściwego do Spraw Wewnętrznych i Administracji z
dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji
krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz.U.11.46.239);
 ustawa z dnia 27 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym
(Dz.U.07.89.590 z późn. zm.);
 „Powiatowy Plan Ratowniczy”.
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IV. Opis postępowania
Przedsięwzięcia
1. Planowanie, organizowanie i realizację działań ratowniczych niezbędnych do ratowania
życia, zdrowia mienia lub środowiska,
2. Skierowanie na miejsce zdarzenia sił będących w dyspozycji w celu zebrania szczegółowych
informacji związanych ze zdarzeniem oraz podjęcia niezbędnych działań na miejscu
zdarzenia.
3. Podjęcie decyzji o realizacji stosownych zadań związanych z zaistniałą sytuacją.

Wykonawcy
Komendant Miejski
Państwowej Straży
Pożarnej

4. Przedstawienie Staroście przyjętej decyzji o sposobie i zakresie realizacji zadań przez siły
Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej powiatu płockiego.

 Komendant Miejski
Państwowej Straży
Pożarnej,
 Starosta Płocki,
 PZZK

5. Podjęcie działań zgodnie z „Powiatowym Planem Ratowniczym” i jego procedurami –
zgodnie z przyjętą decyzją:
1) rozpoznanie i identyfikację zagrożenia;
2) zabezpieczenie strefy działań ratowniczych, w tym wyznaczenie i oznakowanie strefy
zagrożenia;
3) włączenie lub wyłączenie instalacji, urządzeń i mediów mających wpływ na bezpieczeństwo
zagrożonych lub poszkodowanych osób oraz na bezpieczeństwo ratowników z
wykorzystaniem zaworów lub bezpieczników będących na instalacji użytkowej obiektu
objętego działaniem ratowniczym;
4) priorytetowe wykonanie czynności umożliwiających dotarcie i wykonanie dostępu do
zagrożonych lub poszkodowanych osób, wraz z udzieleniem im kwalifikowanej pierwszej
pomocy;
5) przygotowanie dróg ewakuacji zagrożonych lub poszkodowanych osób oraz ratowników;
6) ewakuacja i ratowanie osób a, następnie zwierząt oraz ratowanie środowiska i mienia przed
skutkami pożaru lub wybuchu;
7) ocenę rozmiarów zagrożenia powstałej klęski żywiołowej;
8) dostosowanie sprzętu oraz technik ratowniczych do rozmiaru i rodzaju zagrożenia (w tym
szczególnie udrażnianie szlaków komunikacyjnych z powalonych drzew, zabezpieczanie
zerwanych połaci dachowych)
9) oświetlenie miejsca zdarzenia i jego zabezpieczenie przed osobami postronnymi oraz

 Komendant Miejski
Państwowej Straży
Pożarnej,
 Jednostki Ratowniczo –
Gaśnicze w Płocku,
 Specjalistyczna Grupa
Ratownictwa Wodno Nurkowego
 Jednostki Ochotniczych
Straży Pożarnych powiatu
płockiego.
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wykonanie innych czynności z zakresu zabezpieczenia logistycznego ( w tym zapewnienie
wody do celów spożywczych, dostawy żywności, tworzenie warunków dla przetrwania
osobom ewakuowanym z terenów dotkniętych skutkami klęsk;
10) wykonywanie innych zadań w ramach posiadanych możliwości na rzecz ochrony ludności
zleconych przez lokalny samorząd.
11) uruchamianie dodatkowych sił i środków podmiotów ksrg
12) współudział w informowaniu ludności – z wykorzystaniem urządzeń głośnomówiących;
13) współudział w prowadzeniu akcji kurierskiej na rzecz zapewnienia przekazywania
informacji, danych, wiadomości, zwłaszcza w odniesieniu do dostarczania tych informacji do
stosownych podmiotów biorących udział w realizacji zadań zarządzania kryzysowego;
1. Udział w pracach Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego;
2. Nadzór nad realizacją zadań przez poszczególnych wykonawców.

 Komendant Miejski
Państwowej Straży
Pożarnej
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PZK – 12

Rodzaj
dokumentu

PROCEDURA REALIZACJI ZADAŃ
Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Data

09.10.2014

Nazwa
dokumentu

DZIAŁANIE POLICJI PODCZAS
STRAJKÓW, ZAMIESZEK I DEMONSTRACJI

Podmiot
opracowujący

KM
POLICJI
W PŁOCKU

I. Cel procedury
II. Lider/ Uczestnicy procedury

Komendant Miejski Policji/Starosta Płocki, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej, Dyrektor Zarządu Dróg
Powiatowych w Płocku, Dyrektor Rejonu Drogowego Gostynin-Płock Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, Kierownik Rejonu
w Płocku GDDKiA, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Płocku, Powiatowy Inspektorat Sanitarny, Powiatowy Zespół
Zarządzania Kryzysowego (PZZK)
III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury
Wejścia
Otrzymanie
informacji o:
1) planowanych
strajkach
i demonstracjach,
2) wystąpieniu
zamieszek,
nieplanowych
strajków i
demonstracji

Wyjścia

Działania
zmierzające do
zapewnienia
bezpieczeństwa
ludzi, ich mienia
oraz zwierząt

Podstawy prawne realizacji procedury
 ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U.02.7.58 z późn. zm.);
 ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
(Dz.U.03.58.515 z późn. zm.);
 ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w
administracji (Dz.U.02.110.968 z późn. zm.);
 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 września 1990 r. w sprawie
określenia przypadków oraz warunków i sposobów użycia przez
policjantów środków przymusu bezpośredniego (Dz.U.90.70.410, z późn.
zm.);
 „Plan działania Komendanta Miejskiego Policji w przypadku
wystąpienia katastrofy naturalnej lub awarii technicznej”.
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IV. Opis postępowania
Przedsięwzięcia
1. Przyjęcie informacji o strajkach, zamieszkach, demonstracjach.
2. Skierowanie na miejsca zdarzenia sił będących w służbie w celu zebrania dodatkowych,
szczegółowych informacji związanych ze zdarzeniem oraz podjęcia niezbędnych działań.
3. Powiadomienie o zdarzeniu inne służby, straże i inspekcje.
4. Powołanie sztabu kryzysowego.
5. Przygotowanie i zabezpieczenie własnych obiektów na strajków, zamieszek, demonstracji.
6. Udział w posiedzeniach Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
7. Przygotowanie i przekazanie Staroście Płockiemu decyzji o sposobie i zakresie realizacji
stosownych zadań przez siły Policji Powiatu Płockiego.
8. Podjęcie współdziałania poprzez Komendanta Miejskiego Policji, w tym z:
1)
a)
b)
2)
a)
b)

zespołami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej w zakresie:
wymiany informacji o istniejących i przewidywanych zagrożeniach,
uzgadnianie wspólnej polityki informacyjnej;
jednostkami systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego w zakresie:
uzgadniania i zabezpieczania tras przejazdu karetek pogotowia do miejsc zagrożonych,
wymiany informacji o potrzebach udzielania pomocy przez służbę zdrowia w nagłych
wypadkach.
3) jednostkami Państwowej Straży Pożarnej w zakresie:
a) uzgadnianie organizacji ruchu drogowego w rejonie prowadzenia działań w sytuacjach
zagrożenia pożarowego lub skażenia niebezpiecznymi substancjami chemicznymi,
b) pomoc w egzekwowaniu poleceń wydanych przez dowodzącego akcją dotyczących
ewakuacji ludzi z zagrożonego rejonu, usunięcie pojazdów lub innego sprzętu
utrudniającego prowadzenie działań.

Wykonawcy

Komendant Miejski Policji
w Płocku

 Komendant Miejski Policji
w Płocku,
 Kierownik PCZK,
 Komendant Miejski PSP w
Płocku,
 Dyrektor Rejonu
Drogowego PłockGostynin MZDW,
 Kierownik Rejonu w Płocku
GDDKiA,
 Dyrektor Zarządu Dróg
Powiatowych w Płocku.

4) zarządcami dróg w zakresie:
a) uzgadniania objazdów rejonów zagrożonych oraz ich oznakowanie,
b) wymiany informacji na temat nieprzejezdnych odcinków dróg oraz sposobu ich zamknięcia,
c) wymiany informacji o sytuacji na drogach oraz informowania użytkowników dróg za
pośrednictwem środków masowego przekazu;
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Uruchomienie działań zgodnie z „Planem działania Komendanta Wojewódzkiego Policji
w przypadku zaistnienia katastrofy lub awarii technicznej”, w tym:

ZAMIESZKI
WARIANT I – zdarzenie nagłe i dynamiczne bez wcześniejszego rozpoznania
zagrożenia
1) Uzyskanie informacji o wystąpieniu strajków, zamieszek (okupacji) obiektu, demonstracji.
2) Skierowanie w rejon zagrożony patrolu Policji w celu weryfikacji informacji i
przeprowadzenia wstępnej oceny zagrożenia, tj.: ustalenie przyczyny zamieszek, liczby
uczestników, przewidywanego kierunku przemieszczania się.
3) Opracowanie i przekazanie środkom masowego przekazu informacji o zaistniałych
utrudnieniach w rejonie zagrożonym.
4) Wysłanie w rejon zamieszek wszystkich dostępnych sił Policji celem izolacji terenu
5) Poinformowanie właściwego miejscowo prokuratora o zaistniałym zdarzeniu.
6) Przygotowanie decyzji w sprawie powołania sztabu, opracowanie planu działania dowódcy
akcji, w tym pozyskanie planów rejonu działań z uwzględnieniem dróg dojazdowych i
ewakuacyjnych.
7) Zapewnienie obsady personalnej stanowiska dowodzenia, przygotowanie planu działania
dowódcy akcji.
8) Skierowanie w rejon zamieszek adekwatnych do istniejącego zagrożenia sił i środków
Policji.
9) Organizacja systemu łączności.
10) Organizacja współpracy i współdziałania.
11) Przystąpienie do działań zaporowych – izolacji terenu objętego zajściami.
12) Poinformowanie (w obecności prokuratora o konieczności zaprzestania przez nich działań
niezgodnych z prawem oraz możliwości podjęcia przez Policję.
13) Realizacja działań rozpraszających zmniejszających liczebność tłumu.
14) Przywracanie naruszonego porządku prawnego oraz zatrzymanie sprawców dokonujących
naruszeń prawa.
15) Opracowanie meldunku z działań z opisem przebiegu działań z uwzględnieniem zdarzeń
nadzwyczajnych, strat w mieniu policyjnym, liczebności użytych sił i środków.

 Komendant Miejski Policji
w Płocku

16) Bieżące dokumentowanie zdarzeń techniką filmową lub fotograficzną. wykonanie
dokumentacji filmowo-fotograficznej.
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WARIANT II – zagrożenie jest monitorowane przez Policję z uwagi na poprzedzające
informacje o ewentualnym zdarzeniu. W tym przypadku przygotowane są
adekwatne siły i środki gotowe do użycia, powołany jest sztab akcji/operacji/
wyznaczony jest dowodzący działaniami. W zależności od eskalacji zachowań
podejmowane będą odpowiednie do zagrożenia działania.
1) Skierowanie w rejon zamieszek sił pozostających w dyspozycji dowódcy akcji (operacji).
2) Przystąpienie do działań zaporowych – izolacji terenu objętego zamieszkami.
3) Poinformowanie (w obecności prokuratora o konieczności zaprzestania przez nich działań
niezgodnych z prawem oraz możliwości podjęcia przez Policję.
4) Realizacja działań rozpraszających zmniejszających liczebność tłumu.
 Komendant Miejski Policji
5) Przywracanie naruszonego porządku prawnego oraz zatrzymanie sprawców naruszeń
w Płocku,
prawa.
6) Opracowanie meldunku z działań z opisem przebiegu działań z uwzględnieniem zdarzeń
nadzwyczajnych, strat w mieniu policyjnym, liczebności użytych sił i środków.
7) Bieżące dokumentowanie zdarzeń techniką filmową lub fotograficzną. wykonanie
dokumentacji filmowo-fotograficznej.
BLOKADY DRÓG
1) Uzyskanie informacji o zorganizowanej blokadzie, zgromadzeniu, manifestacji, wiecu,
nawiązanie kontaktu z organizatorem.
2) Ustalenie zasad organizacji ruchu drogowego i oznakowania objazdów z właściwymi
 Komendant Miejski Policji
terytorialnie zarządcami dróg.
w Płocku,
3) Opracowanie i przekazanie środkom masowego przekazu informacji o utrudnieniach w
ruchu drogowym w związku z trwającą blokadą z jednoczesnym wskazaniem wyznaczonych
objazdów.
4) Określenie sił i środków niezbędnych do właściwego wykonania zadania.
5) Zapewnienie obiegu informacji o sytuacji.
6) Organizacja systemu łączności.
7) Organizacja współpracy i współdziałania.
8) Włączenie do działań negocjatorów.
 Komendant Miejski Policji
9) Zapewnienie obsady personalnej stanowiska dowodzenia, przygotowanie planu działania
w Płocku.
dowódcy operacji (akcji).
10) Przygotowanie decyzji w sprawie powołania sztabu, opracowanie planu działania dowódcy
akcji, w tym pozyskanie planów rejonu działań z uwzględnieniem dróg dojazdowych i
ewakuacyjnych.

198

11) W razie konieczności - udzielanie pomocy właściwym podmiotom w prowadzeniu
negocjacji.
12) Poinformowanie blokujących o konieczności zaprzestania przez nich działań niezgodnych z
prawem oraz możliwości podjęcia przez Policję działań odblokowujących.
13) Poinformowanie osób posiadających immunitet o konieczności opuszczenia przez nich
rejonu działań.
14) Usunięcie blokujących oraz sprzętu, którym się posługiwali.
15) Opracowanie meldunku z działań z opisem przebiegu działań z uwzględnieniem zdarzeń
nadzwyczajnych, strat w mieniu policyjnym, liczebności użytych sił i środków i przesłanie go
do szefa sztabu.
16) Bieżące dokumentowanie zdarzeń techniką filmową lub fotograficzną. wykonanie
dokumentacji filmowo-fotograficzne.
OKUPACJA I BLOKADA OBIEKTÓW
1) Uzyskanie informacji o zaistniałej blokadzie (okupacji) obiektu. Skierowanie w rejon obiektu
patrolu Policji w celu weryfikacji informacji i przeprowadzenia wstępnej oceny zagrożenia,
tj.: ustalenie organizatora i przyczyny protestu, liczby uczestników, przewidywanego czasu
trwania protestu.
2) Opracowanie i przekazanie środkom masowego przekazu informacji o zaistniałych
utrudnieniach w rejonie blokowanego obiektu.
3) Nawiązanie kontaktu z administratorem obiektu (kierownikiem urzędu administracji) w celu
uzyskania niezbędnych informacji dotyczących: rozmieszczenia wyjść ewakuacyjnych z
uwzględnieniem rozkładu pomieszczeń, danych o liczbie osób przebywających na terenie
obiektu (w tym o pracownikach), funkcjonowania na terenie systemów fizycznej i
technicznej ochrony obiektu.
4) Poinformowanie właściwego miejscowo prokuratora o zaistniałym zdarzeniu oraz
spowodowanie jego obecności w trakcie działań Policji.
5) Zapewnienie obiegu informacji o sytuacji.
6) Organizacja systemu łączności.
7) Organizacja współpracy i współdziałania.
8) Włączenie do działań negocjatorów.
9) Zapewnienie obsady personalnej stanowiska dowodzenia, przygotowanie planu działania
dowódcy operacji (akcji).
10) Przygotowanie decyzji w sprawie powołania sztabu, opracowanie planu działania dowódcy
akcji, w tym pozyskanie planów rejonu działań z uwzględnieniem dróg dojazdowych i
ewakuacyjnych.

 Komendant Miejski Policji
w Płocku.

 Komendant Miejski Policji
w Płocku.
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11) W razie konieczności - udzielanie pomocy właściwym podmiotom w prowadzeniu
negocjacji.
12) Uzyskanie od administratora (właściciela, zarządcy) obiektu pisemnego wniosku
dotyczącego przywrócenia na terenie obiektu stanu umożliwiającego normalne
funkcjonowanie instytucji.
13) Skierowanie w rejon obiektu adekwatnych do istniejącego zagrożenia sił i środków Policji.
14) Poinformowanie (w obecności prokuratora i zarządcy budynku) blokujących o konieczności
zaprzestania przez nich działań niezgodnych z prawem oraz możliwości podjęcia przez
Policję działań odblokowujących.
15) Poinformowanie osób posiadających immunitet o konieczności opuszczenia przez nich
rejonu działań.
16) Podjęcie działań odblokowujących.
17) Opracowanie meldunku z działań z opisem przebiegu działań z uwzględnieniem zdarzeń
nadzwyczajnych, strat w mieniu policyjnym, liczebności użytych sił i środków i przesłanie go
do szefa sztabu.
18) Bieżące dokumentowanie zdarzeń techniką filmową lub fotograficzną. wykonanie
dokumentacji filmowo-fotograficznej.
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PZK – 13

Rodzaj
dokumentu

PROCEDURA REALIZACJI ZADAŃ
Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Data

09.10.2014

Nazwa
dokumentu

DZIAŁANIE POLICJI PODCZAS
SYTUACJI KRYZYSOWYCH

Podmiot
opracowujący

KM
POLICJI
W PŁOCKU

I. Cel procedury

Określenie sposobu działania jednostek Policji podczas:
1) zagrożenia powodziowego lub wystąpienia powodzi;
2) pożarów;
3) huraganowych wiatrów i trąb powietrznych;
4) mrozów i opadów śniegu;
5) suszy i upałów;
6) skażenia chemiczno-ekologicznego;
7) wystąpienia zdarzeń radiacyjnych;
8) zagrożenia epidemicznego i epidemii;
9) zakłóceń w dostawach energii cieplnej;
10) katastrofy budowlanej, drogowej i kolejowej.
II. Lider/ Uczestnicy procedury

Komendant Miejski Policji/Starosta Płocki, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej, Dyrektor Zarządu Dróg
Powiatowych w Płocku, Dyrektor Rejonu Drogowego Gostynin-Płock Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, Kierownik Rejonu
w Płocku GDDKiA, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Płocku, Powiatowy Inspektorat Sanitarny, Powiatowy Zespół
Zarządzania Kryzysowego (PZZK)
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III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury
Wejścia

Informacja o
zagrożeniu
wystąpienia lub
wystąpienie
powodzi.

Wyjścia

Zrealizowanie
przyjętych zadań
zarządzania
kryzysowego.

Podstawy prawne realizacji procedury
 ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U.02.7.58 z późn. zm.);
 ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
(Dz.U.03.58.515 zpóźn.zm.);
 ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym
(Dz.U.07.89.590 z późn. zm.);
 ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej
(Dz.U.02.62.558);
 ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz.U.142.1592 z późn. zm.);
 ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej
(Dz.U.02.147.1230 z późn. zm.);
 ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
(Dz.U.02.147.1229 z późn. zm.);
 ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w
administracji (Dz.U.02.110.968 z późn. zm.);
 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 września 1990 r. w sprawie
określenia przypadków oraz warunków i sposobów użycia przez
policjantów środków przymusu bezpośredniego (Dz.U.90.70.410, z późn.
zm.);
 dekret z dnia 23 kwietnia 1953 r. o świadczeniach w celu zwalczania klęsk
żywiołowych (Dz.U.53.23.93 z późn. zm.);
 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 1953 r. w sprawie wykonania
art. 5 dekretu o świadczeniach w celu zwalczania klęsk żywiołowych
(Dz.U.37.158);
 rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 sierpnia
2001 r. w sprawie sposobu udzielania przez Policję lub Straż Graniczną
pomocy lub asysty organowi egzekucyjnemu i egzekutorowi przy
wykonywaniu czynności egzekucyjnych (Dz.U.01.101.1106);
 rozporządzenie Ministra właściwego do Spraw Wewnętrznych i Administracji z
dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji
krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz.U.99.111.1311);
 zarządzenie nr 213 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 lutego 2007 r. w
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sprawie metod i form przygotowania i realizacji zadań Policji w
przypadkach zagrożenia życia i zdrowia ludzi lub ich mienia albo
bezpieczeństwa i porządku publicznego;
 zarządzenia nr 24 Komendanta Głównego Policji z dnia 10 listopada 1998 r. w
sprawie realizacji przez Policję zadań w warunkach katastrof, awarii
technicznych i innych zagrożeń (Dz.Urz.KGP.99.7.36);
 wytyczne nr 3 Komendanta Głównego Policji z dnia 16 czerwca 2000 r. w
sprawie postępowania Policji w warunkach katastrofy naturalnej i awarii
technicznej oraz w czasie innych zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu
ludzi i środowiska;
 „Plan działania Komendanta Powiatowego Policji w przypadku
wystąpienia katastrofy naturalnej lub awarii technicznej”.

IV. Opis postępowania
Przedsięwzięcia
1. Przyjmowanie komunikatów o zagrożeniach i warunkach hydrometeorologicznych.
Monitorowanie zagrożeń.
2. Skierowanie na miejsce zdarzenia sił będących w służbie w celu zebrania dodatkowych
szczegółowych informacji związanych ze zdarzeniem oraz podjęcia niezbędnych działań na
miejscu zdarzenia.
3. Podjęcie decyzji o realizacji stosownych zadań związanych z zaistniałą sytuacją.
4. Przedstawienie Staroście przyjętej decyzji o sposobie i zakresie realizacji stosownych zadań
przez siły Policji powiatu płockiego.
5. Podjęcie współdziałania poprzez Komendanta Powiatowego Policji w Oleśnie, w tym z:
1) zespołami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej w zakresie:
a) wymiany informacji o istniejących i przewidywanych zagrożeniach,
b) uzgadniania zadań w sytuacji prowadzenia ewakuacji ludności, zwierząt i mienia (drogi
ewakuacji, punkty zbiórek, miejsca rozmieszczenia ewakuowanej ludności i mienia, miejsca
rozmieszczenia punktów pomocy humanitarnej),
c) proponowania wprowadzenia przez właściwe organy administracji publicznej przepisów
porządkowych na określonym terenie,
d) informowania o posiadanych siłach i środkach oraz realizowanych przez nie zadaniach,
e) uzgadnianie wspólnej polityki informacyjnej;

Wykonawcy

Komendant Miejski Policji
w Płocku,

 Komendant Miejski Policji
w Płocku,
 Starosta Płocki,
 Kierownik PCZK
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2) jednostkami systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego w zakresie:
a) uzgadniania i zabezpieczania tras przejazdu karetek pogotowia do miejsc zagrożonych,
b) wymiany informacji o potrzebach udzielania pomocy przez służbę zdrowia w nagłych
wypadkach,
3) jednostkami Państwowej Straży Pożarnej w zakresie:
a) uzgadniania dróg dojazdu sił ratowniczych, dróg ewakuacji ludzi i mienia,
b) pomocy w egzekwowaniu poleceń wydanych przez kierującego akcją ratowniczą
dotyczących ewakuacji mieszkańców z zagrożonych rejonów, usunięcie pojazdów lub innego
sprzętu utrudniającego prowadzenie działań,
c) wymiany informacji o ofiarach i osobach zaginionych;
4) zarządcami dróg w zakresie:
a) uzgadniania objazdów rejonów zagrożonych oraz ich oznakowanie,
b) wymiany informacji na temat nieprzejezdnych odcinków dróg oraz sposobu ich zamknięcia,
c) wymiany informacji o sytuacji na drogach oraz informowania użytkowników dróg za
pośrednictwem środków masowego przekazu;
5) organami administracji wojskowej w zakresie:
a) organizowania i prowadzenia wspólnych patroli prewencyjnych z Żandarmerią Wojskową,
b) korzystania z obiektów wojskowych do zakwaterowania i wyżywienia policjantów biorących
udział w działaniach,
c) wymiany informacji o przegrupowaniach wojsk i potrzebach odnośnie zabezpieczenia ich
przemieszczenia;
6. Realizacja szczegółowych zadań – zgodnie z przyjętą decyzją oraz „Planem działania
Komendanta Miejskiego Policji w przypadku wystąpienia katastrofy naturalnej lub
awarii technicznej”,
a w tym:
1) ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zapewnienie spokoju w miejscach
publicznych oraz w środkach publicznego transportu i komunikacji publicznej, a także w
miejscach pracy punktów medycznych, punktów zbiórek poszkodowanych
2) zlokalizowanie miejsc newralgicznych na drogach i ich zabezpieczenie oraz organizowanie
objazdów;
3) wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych –
identyfikacja ofiar śmiertelnych zdarzeń;
4) wsparcie ewentualnej ewakuacji poszkodowanej ludności albo ludności, której zagraża
bezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia, ochrona mienia wyewakuowanej ludności;
5) udostępnianie policyjnych środków transportu na potrzeby działań ratowniczych;
6) proponowanie wprowadzenia przez właściwe organy administracji publicznej przepisów

 Komendant Miejski Policji
w Płocku,
 Kierownik PCZK,
 Komendant Miejski PSP w
Płocku,
 Dyrektor Rejonu
Drogowego PłockGostynin MZDW,
 Kierownik Rejonu w Płocku
GDDKiA,
 Dyrektor Zarządu Dróg
Powiatowych w Płocku.
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porządkowych na określonym terenie;
7) zabezpieczanie wprowadzonych działań interwencyjnych.
8) współudział w informowaniu ludności – z wykorzystaniem urządzeń głośnomówiących;
9) współudział w prowadzeniu akcji kurierskiej na rzecz zapewnienia przekazywania
informacji, danych, wiadomości, zwłaszcza w odniesieniu do dostarczania tych informacji do
stosownych podmiotów biorących udział w realizacji zadań zarządzania kryzysowego.
7. Udział w pracach Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
8. Nadzór nad realizacją zadań przez poszczególnych wykonawców.

 Komendant Miejski Policji
w Płocku.
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PZK – 14

Rodzaj
dokumentu

PROCEDURA REALIZACJI ZADAŃ
Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Nazwa
dokumentu

DZIAŁANIE ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH
PODCZAS KATASTROFY DROGOWEJ

Data

09.10.2014

ZARZĄD DRÓG
Podmiot
POWIATOWYCH
opracowujący
W PŁOCKU

I. Cel procedury
Określenie sposobu działania Zarządu Dróg Powiatowych w Płocku podczas katastrofy drogowej –
ograniczenie skutków katastrofy drogowej dla innych użytkowników dróg.
II. Lider/ Uczestnicy procedury
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Płocku/ Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Płocku, Komendant Miejski
Policji, Kierownik PCZK
III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury
Wejścia

Wyjścia

Zgłoszenie
zdarzenia
przez KM Policji w
Płocku.

Oddanie drogi
powiatowej do ruchu
po usunięciu
skutków katastrofy.

Podstawy prawne realizacji procedury
 ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.07.19.115 z
późniejszymi zmianami)
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IV. Opis postępowania
Przedsięwzięcia

Wykonawcy

1. Przyjęcie od policji zgłoszenia powstania zdarzenia na drodze powiatowej
2. Przekazanie informacji do służb drogowych w Sikorzu, Chodkowie, Gąbinie
3. Przekazywanie bieżących informacji o stanie przejezdności dróg

Dyrektor Zarządu Dróg
Powiatowych w Płocku

4. Wysłanie patrolu w miejsce zdarzenia.

Kierownicy Baz
Utrzymania Dróg
Powiatowych

5. Współudział w zabezpieczeniu miejsca zdarzenia wg wytycznych dowodzącego akcją z
Państwowej Straży (wytyczenie objazdu, oznaczenie objazdu, pomoc w kierowaniu ruchem).
6. Sprawdzenie stanu technicznego drogi po likwidacji skutków zdarzenia.
7. Usuniecie uszkodzeń infrastruktury drogowej stwarzającej zagrożenie bezpieczeństwa ruchu
(ustawienie uszkodzonego oznakowania, naprawa barier ochronnych itp.).
8. Dopuszczenie drogi do ruchu po likwidacji skutków zdarzenia (wg wytycznych dowodzącego
akcją).
9. Przywrócenie pierwotnego stanu oznakowania na drogach objazdowych.
10. Powiadomienie KM Policji w Płocku i PCZK w Płocku o przywróceniu ruchu na drogach
powiatowych

Służby drogowe w
Sikorzu, Chodkowie,
Gąbinie

Dyrektor ZDP w Płocku
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Rodzaj
dokumentu

PROCEDURA REALIZACJI ZADAŃ
Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Data

09.10.2014

Nazwa
dokumentu

DZIAŁANIE POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU
BUDOWLANEGO PODCZAS
POŻARÓW I KATASTROF BUDOWLANYCH

Podmiot
opracowujący

PINB
W PŁOCKU

I. Cel procedury
Określenie sposobu działania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego po pożarze, w wyniku którego obiekt
budowlany
może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi, bezpieczeństwu mienia lub środowiska lub katastrofy budowlanej powstałej na skutek
różnych
czynników.
II. Lider/ Uczestnicy procedury
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego/ Starosta Płocki, właściwy terytorialnie wójt , burmistrz ,Komendant Miejski
Państwowej Straży Pożarnej, Komendant Miejski Policji, Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury
Wejścia
Otrzymanie
informacji o
zdarzeniu w
wyniku którego
mogły ulec
uszkodzeniu
elementy
konstrukcyjne
obiektu.

Wyjścia
Działania
zmierzające do
usunięcia zagrożenia
bezpieczeństwa
użytkowników
obiektu
budowlanego,
bezpieczeństwa
mienia lub
środowiska.

Podstawy prawne realizacji procedury

 ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.10.243.1623 z
późniejszymi zmianami).
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IV. Opis postępowania
Przedsięwzięcia

Wykonawcy

1. Przyjęcie informacji o wystąpieniu zagrożenia.
2. Sprawdzenie właściwości rzeczowej organu nadzoru budowlanego – WINB lub PINB w
zależności od rodzaju zagrożonego/ych obiektu/ów budowlanego.
3. Rozpoznanie, analiza i prognozowanie możliwości wystąpienia zagrożeń.
POŻAR
1. W przypadku stwierdzenia, że obiekt/y budowlany/e może/gą zagrażać życiu lub zdrowiu
ludzi, bezpieczeństwu mienia organ nakazuje, w drodze decyzji, usunięcie stwierdzonych
nieprawidłowości, określając termin wykonania tego obowiązku. W decyzji tej, organ może
zakazać użytkowania obiektu budowlanego lub jego części do czasu usunięcia
stwierdzonych nieprawidłowości. Decyzja o zakazie użytkowania obiektu z powodu na
występujące zagrożenie życia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska podlega
natychmiastowemu wykonaniu i może być ogłoszona ustnie (art. 61 ust 1 Pb).
2. W razie stwierdzenia potrzeby opróżnienia w całości lub w części budynku przeznaczonego
na pobyt ludzi, bezpośrednio grożącego zawaleniem, organ nadzoru budowlanego jest
zobowiązany:
1) nakazać, w drodze decyzji, na podstawie protokołu oględzin, właścicielowi lub zarządcy
obiektu budowlanego opróżnienie lub wyłączenie w określonym terminie całości lub części
budynku z użytkowania;
2) przesłać decyzję obowiązanemu do zapewnienia lokali zamiennych;
3) zarządzić:
a) umieszczenie na budynku zawiadomienia o stanie zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub
mienia oraz o zakazie jego użytkowania,
b) wykonanie doraźnych zabezpieczeń i usunięcie zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia,
z określeniem technicznie uzasadnionych, terminów ich wykonania (art. 68 Pb).

Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego w
Płocku

1. W razie konieczności niezwłocznego podjęcia działań mających na celu usunięcie
niebezpieczeństwa dla ludzi lub mienia, właściwy organ zapewni, na koszt właściciela lub
zarządcy obiektu budowlanego, zastosowanie niezbędnych środków zabezpieczających.
Do zastosowania ww. środka upoważnione są również organy Policji i Państwowej Straży
Pożarnej. W przypadku podjęcia takich działań organy te winny niezwłocznie zawiadomić
właściwy organ nadzoru budowlanego.

Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego,
Komendant Miejski
Policji,
Komendant Miejski
Państwowej Straży
Pożarnej
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2. Sprawdzenie wykonania obowiązków wynikających z wydanych decyzji.
KATASTROFA BUDOWLANA
1. Nawiązanie współpracy w celu wymiany informacji z organem administracji publicznej i
innymi instytucjami, właściwymi w sprawach ratownictwa technicznego i chemicznego.
2. Zabezpieczenie działania pod względem logistycznym w zakresie doraźnej pomocy
poszkodowanym, rozszerzeniu się jej skutków oraz miejsca katastrofy przed zmianami
uniemożliwiającymi prowadzenie postępowania wyjaśniającego.

3. Uzgodnienie zadań w zakresie prowadzenia działań na miejscu zdarzenia.

4. Niezwłocznie powiadomienie o zaistniałej katastrofie budowlanej Państwowego
Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz właściwego terytorialnie burmistrza
lub wójta a także Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
5. Wszczęcie postępowania wyjaśniającego.
6. Niezwłoczne podjęcie działań określonych przepisami rozdziału 7 (Katastrofy budowlane)
ustawy Prawo budowlane, w tym:
1) sporządzenie 1 części wstępnej ankiety katastrofy budowlanej i przekazanie jej do
Wojewódzkiego Inspektora nadzoru Budowlanego), dokonanie wpisu o zaistniałej
katastrofie do Rejestru Katastrof Budowlanych (RKB);
2) powołanie komisji w celu ustalenia przyczyn i okoliczności katastrofy budowlanej (skład
komisji w zależności od rodzaju i charakteru obiektu budowlanego który uległ katastrofie;
3) wydanie decyzji określającej zakres i termin wykonania niezbędnych robót zabezpieczeń
oraz wyznaczenie terminu wykonania decyzji.
7. Po zakończeniu działań komisji sporządzić drugą część? ankiety katastrofy budowlanej
oraz przesłać ją do WINB, jak też uzupełnić w systemie RKB dane dotyczące II części
ankiety.
UWAGI:
1. Po zakończeniu postępowania właściciel, zarządca obiektu niezwłocznie podejmuje działania
w celu usunięcia skutków katastrofy.
2. Po upływie terminu decyzji ww. sprawdzić jej wykonanie i – w przypadku nie wykonania

Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego.

Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego.
Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego,
Komendant Miejski
Policji,
Komendant Miejski
Państwowej Straży
Pożarnej.

Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego
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decyzji lub nadmiernej zwłoki w jej wykonaniu – zapewnić jej wykonanie na koszt
zobowiązanego.
3. Zabezpieczyć dokumenty dotyczące obiektu budowlanego, takie jak: dokumentacja
budowy, opracowania projektowe dotyczące obiektu, książka obiektu budowlanego z
załącznikami
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PZK – 16

Rodzaj
dokumentu

PROCEDURA REALIZACJI ZADAŃ
Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Data

09.10.2014

Nazwa
dokumentu

DZIAŁANIE POWIATOWEGO INSPEKTORATU
WETERYNARII PODCZAS ZAGROŻENIA WYSTĄPIENIEM
LUB WYSTĄPIENIA CHOROBY ZWIERZĄT

Podmiot
opracowujący

PLW
W PŁOCKU

I. Cel procedury
Określenie sposobu działania Powiatowego Lekarza Weterynarii w Płocku podczas zagrożenia wystąpieniem lub wystąpienia
choroby zwierząt.
II. Lider/ Uczestnicy procedury
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Płocku (PLW)/Starosta Płocki, Urzędowi Lekarze Weterynarii, Powiatowy Zespół Zarządzania
Kryzysowego.
III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury
Wejścia

Wyjścia

Informacja o
podejrzeniu
wystąpienia lub
wystąpienie
choroby zwierząt.

Zakończenie
zagrożenia
wystąpienia lub
wystąpienie choroby
zwierząt.

Podstawy prawne realizacji procedury
 ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej
(Dz.U.10.112.744 j.t.);
ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz
zwalczaniu chorób
zakaźnych (Dz.U.08.213.1342 j.t.).
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IV. Opis postępowania
Przedsięwzięcia
1. Działania PLW w celu utrzymania stanu gotowości zwalczania choroby zakaźnej zwierząt:
1) Coroczna aktualizacja powiatowego planu gotowości zwalczania chorób zwierząt
2) uczestnictwo w szkoleniach organizowanych przez Wojewódzki Inspektorat Weterynarii;
3) wydaje i aktualizuje zarządzenia powołujące Zespół Kryzysowy PLW;
4) przeprowadza szkolenia urzędowych lekarzy weterynarii;
5) dokonuje okresowych przeglądów sprzętu, materiałów i zapasów – dokumentowanie
przeprowadzonych działań podlega rejestracji;
6) utrzymuje rezerwę finansową pozwalającą na podjęcie działań zmierzających do likwidacji
ognisk choroby zakaźnej zwierząt;
7) przyjmuje oraz rejestruje zgłoszenia podejrzeń wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt
przekazywane przez ZHW,lek.wet., posiadaczy zwierząt lub inne osoby bądź podmioty
2. Działania PLW w sytuacji przyjęcia zawiadomienia o podejrzeniu wystąpienia choroby
zakaźnej zwierząt z podległego powiatu:
1) rejestruje zgłoszenie podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt;
2) zawiadamia WLW o podejrzeniu wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt;
3) pobiera materiał do badań laboratoryjnych celem dostarczenia go do laboratorium;
4) aktywuje Zespół Kryzysowy PLW;
5) dokonuje analizy skali zagrożenia dla sąsiednich powiatów;
6) zarządza całodobowe dyżury do czasu otrzymania wyniku badania.
3. Działania PLW po wykluczeniu podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt w
ognisku:
1) powiadamia WLW o wykluczeniu podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt;
2) opracowuje dokumentację opisującą zgłoszony przypadek podejrzenia wystąpienia choroby
zakaźnej zwierząt oraz podjęte działania, a następnie ją archiwizuje.
1. Działania PLW po potwierdzeniu podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt w
ognisku:
1) przekazuje informację o stwierdzeniu choroby zakaźnej zwierząt Staroście;
2) zgłasza WLW fakt wystąpienia ogniska choroby zakaźnej zwierząt;
3) przygotowuje projekt wystąpienia do Starosty w sprawie wydania rozporządzenia w sprawie
określenia okręgów zakażonych i zagrożonych, oraz wnioskuje o wprowadzenie ograniczeń
określonych w art. 23 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej art.45 ustawy O ochronie zdrowia
zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt

Wykonawcy

Wojewódzki Lekarz
Weterynarii,
Powiatowy Lekarz
Weterynarii.

Wojewódzki Lekarz
Weterynarii,
Powiatowy Lekarz
Weterynarii.

Wojewódzki Lekarz
Weterynarii,
Powiatowy Lekarz
Weterynarii,

Wojewódzki Lekarz
Weterynarii,
Powiatowy Lekarz
Weterynarii,
Starosta, 
Wojewoda,
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4) analizuje stan zagrożenia, a wnioski przedstawia WLW i Staroście, kieruje działaniami
związanymi z prowadzeniem zwalczania chorób zakaźnych zwierząt;
5) wnioskuje za pośrednictwem Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii do Wojewody o
wydzielenie sił i środków potrzebnych do prowadzenia zwalczania choroby zakaźnej zwierząt
oraz o wystąpienie do Ministra właściwego ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministra właściwego
ds. Finansów oraz Premiera o odpowiednie środki finansowe z rezerwy budżetu państwa na
zwalczanie choroby;
6) wnioskuje do WLW o wsparcie kadrowe i sprzętowe;
7) koordynuje pracę Powiatowego Zespołu Kryzysowego przy PLW;
8) współdziała z sąsiednimi Zespołami Kryzysowymi PLW;
9) zapewnia środki finansowe na wykonanie wyceny wartości rynkowej zwierząt oraz
odszkodowania za zwierzęta zabite z nakazu PLW, a także sprzęt i materiały zniszczone w
trakcie likwidacji choroby;
10) koordynuje I nadzoruje uśmiercanie zwierząt w sposób i na zasadach określonych w
rozporządzeniach wykonawczych dla poszczególnych chorób zakaźnych zwierząt;
11) koordynuje i nadzoruje prowadzenie utylizacji zwłok zwierzęcych – zgodnie z zasadami
określonymi w rozporządzeniach dla poszczególnych chorób zakaźnych zwierząt;
12) nadzoruje zabiegi oczyszczania i dezynfekcji na każdym etapie zwalczania choroby
zakaźnej zwierząt, w sposób i na zasadach określonych w rozporządzeniach wykonawczych dla
poszczególnych chorób;
13) sporządza raporty dla Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii i Starosty oraz opracowuje
materiały Informacyjne dla PCZK;
14) organizuje i koordynuje, uwzględniając dobrostan zwierząt, ubój drobiu w sposób i na
zasadach określonych w rozporządzeniach wykonawczych dla poszczególnych chorób
zakaźnych zwierząt;
15) prowadzi szkolenia pracowników fachowych i innych niezbędnych służb;
16) kieruje zespół monitoringu do ogniska po usunięciu zwierząt i wykonanej dezynfekcji
końcowej, w celu wykonania inspekcji, potwierdzającej prawidłowość przeprowadzenia
zwalczania;
17) zapewnia środki na przeprowadzenie wprowadzenia i kontrolę nad zwierzętami
wskaźnikowymi.
4. Działania PLW po likwidacji ogniska choroby zakaźnej zwierząt:
1) występuje do Starosty o wycofanie wprowadzonych ograniczeń;
2) prowadzi, na podstawie wytycznych PLW, monitoring serologiczny na terenie powiatu;
3) dokonuje archiwizacji dokumentacji związanej z prowadzonym zwalczaniem choroby oraz

Powiatowy Lekarz
Weterynarii.
Starosta
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finansowej.
5. Działania komórek organizacyjnych Zespołu Kryzysowego przy Powiatowym Lekarzu
Weterynarii:
1) Przewodniczący:
a) kieruje Zespołem Kryzysowym Powiatowego Lekarza Weterynarii;
b) współdziała z instytucjami i organizacjami uczestniczącymi w zwalczaniu choroby zwierząt;
c) przygotowuje uzasadnia do wniosków do Wojewody o uruchamianie dodatkowych środków
finansowych;
d) wnioskuje do WLW o zwiększenie sił i środków w celu prowadzenia zwalczania choroby
zwierząt;
e) składa meldunki o postępie w zwalczaniu choroby zakaźnej zwierząt.
2) Zastępca Przewodniczącego – wykonuje w zastępstwie zadania Przewodniczącego Zespołu
Kryzysowego.
3) Koordynator – Sekretarz:
a) organizuje i koordynuje prace Zespołu Kryzysowego;
b) organizuje nadzór nad systemami łączności;
c) nadzoruje zaopatrzenie i funkcjonowanie biura Zespołu Kryzysowego przy PLW;
d) utrzymuje stały kontakt z Powiatowymi Zespołami Kryzysowymi przy PLW, Powiatowymi
Zespołami Zarządzania Kryzysowego, a także Wojewódzkim Zespołem Zarządzania
Kryzysowego.
4) Zespół Analizy Zagrożeń:
a) na podstawie zarejestrowanych w zgłoszeniu informacji , dokonuje wstępnej analizy
zagrożenia rozprzestrzenienia się choroby zakaźnej zwierząt;
b) na podstawie wstępnych analiz prognozuje zapotrzebowanie na siły i środki potrzebne do
likwidacji ogniska w sytuacji potwierdzenia podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej
zwierząt;
c) opracowuje dokumentację i prowadzi sprawozdawczość związaną z choroby zakaźnej
zwierząt, prowadzi bieżąca analizę zagrożeń w trakcie prowadzonego zwalczania choroby;
d) nadzoruje system monitoringu.
5) Zespół Organizacji, Nadzoru, Kontroli, BHP i dobrostanu zwierząt:
a) prowadzi zwalczanie choroby zakaźnej zwierząt poprzez koordynację działań PZK, w sposób
i na zasadach określonych w rozporządzeniach wykonawczych dla poszczególnych chorób;
b) nadzoruje prawidłowość prowadzenia uśmiercania zwierząt w sposób i na zasadach
określonych w rozporządzeniach wykonawczych dla poszczególnych chorób zakaźnych
zwierząt, oraz zachowanie warunków dobrostanu zwierząt oraz BHP w trakcie prowadzonego
zwalczania;

Powiatowy Lekarz
Weterynarii,
Zespół Kryzysowy przy
PLW.

Powiatowy Lekarz
Weterynarii
Zespół Kryzysowy przy
PLW
Wojewódzki Lekarz
Weterynarii,
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c) nadzoruje prawidłowość prowadzenia utylizacji zwłok zwierząt w i na zasadach określonych
w rozporządzeniach wykonawczych dla poszczególnych chorób zakaźnych zwierząt;
d) nadzoruje prawidłowość prowadzenia zabiegów oczyszczania i dezynfekcji na każdym
etapie zwalczania choroby zakaźnej zwierząt na zasadach określonych w rozporządzeniach
wykonawczych dla poszczególnych chorób;
e) współpracuje z podmiotami współdziałającymi;
f) przedstawianie Przewodniczącemu ZK zapotrzebowania na wsparcie osobowe, techniczne,
logistyczne w zakresie prowadzonych działań oraz przekazuje wstępną analizę zgłoszonych
przez PZK potrzeb;
g) nadzoruje prawidłowość prowadzenia perlustracji okręgu zakażonego i zagrożonego w
sposób i na zasadach określonych w rozporządzeniach wykonawczych dla poszczególnych
chorób;
h) nadzoruje prawidłowość prowadzenia monitorowania zlikwidowanego ogniska choroby
zakaźnej zwierząt, w sposób określonych w rozporządzeniach wykonawczych dla
poszczególnych chorób.
6) Zespół Ekspertów (przy WLW):
a) nadzoruje merytoryczne działania i ocenia postępowanie przy zwalczaniu choroby;
b) udziela pomocy merytorycznej dla PZK;
c) przeprowadza końcową inspekcję, wynik której będzie podstawą do cofnięcia restrykcji
nałożonych na ognisko choroby zakaźnej zwierząt;
d) ustala programy szkolenia lekarzy weterynarii;
e) opiniuje wystąpienia PLW do WLW w zakresie tworzenia okręgów, planowanych ograniczeń
oraz zapotrzebowania na wsparcie;
f) współpracuje z Zespołem Ekspertów Krajowego Zespołu Kryzysowego.
7) Obsługa administracyjna:
a) obsługuje administracyjnie, finansowo i prawnie Zespół Kryzysowy przy PLW;
b) zaopatruje ZK w niezbędny do funkcjonowania sprzęt i środki;
c) zapewnia funkcjonowanie łączności i organizację transportu.

Zespół Kryzysowego
przy WLW.
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PZK – 17

Rodzaj
dokumentu

PROCEDURA REALIZACJI ZADAŃ
Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Nazwa
dokumentu

DZIAŁANIE ODDZIAŁU W PŁOCKU WOJEWÓDZKIEGO
ZARZĄDU MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH
PODCZAS ZAGROŻENIA POWODZIOWEGO
LUB WYSTĄPIENIA POWODZI

Data

09.10.2014

Podmiot
opracowujący

WZMiUW
W
WARSZAWIE
ODDZIAŁ
W PŁOCKU

I. Cel procedury
Określenie sposobu działania Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Oddział w Płocku podczas zagrożenia
powodziowego lub wystąpienia powodzi.
II. Lider/ Uczestnicy procedury
Kierownik Inspektoratu Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział w Płocku. Dyrektor
Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, / Starosta Płocki i Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej,
Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego, Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury
Wejścia
Informacja o
wystąpieniu
zagrożenia
powodziowego.

Wyjścia
Zrealizowanie
przyjętych zadań
zarządzania
kryzysowego.

Podstawy prawne realizacji procedury
 ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U.05.239.2019 j.t.);
ustawa z dnia 27 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym
(Dz.U.07.89.590 z późn. zm.).
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IV. Opis postępowania
Przedsięwzięcia
1. Monitorowanie zagrożenia powodziowego. Przyjmowanie komunikatów o zagrożeniu i
warunkach hydrometeorologicznych z Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego,
Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej.
2. W przypadku ostrzeżenia o nadejściu fali powodziowej skierowanie na miejsce zdarzenia sił
będących w służbie w celu zebrania dodatkowych szczegółowych informacji związanych ze
zdarzeniem oraz podjęcia niezbędnych działań.
3. Współpraca w ramach Powiatowego Zespołu Zarzadzania Kryzysowego
4. Przekazywanie i udzielanie informacji dotyczących zagrożenia powodziowego

Wykonawcy

Dyrektor WZMiUW.
Kierownik oddziału w
Płocku
Kierownik Oddziału w
Płocku WZMiUW

5. Wykorzystanie sprzętu z powiatowego magazynu przeciwpowodziowego zgodnie z SPO –
3.3

Kierownik PCZK


6. Udrażnianie koryt rzek, przepustów drogowych i innych urządzeń wodnych

Dyrektor WZMiUW,
Kierownik Oddziału w
Płocku
Komendant Miejski
Państwowej Straży
Pożarnej.

7. Utrzymanie i eksploatacja urządzeń melioracyjnych podstawowych (rzeki, kanały, wały
przeciwpowodziowe, przepompownie).
8. Realizacja wielozadaniowych zbiorników retencyjnych i stopni wodnych, zwiększanie
naturalnej retencji dolin rzecznych z zachowaniem równowagi stanu ekologicznego i
technicznego utrzymania rzek.

Dyrektor WZMiUW,
Oddział w Płocku
WZMiUW.
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2. Organizacja łączności
Środki łączności znajdujące się w dyspozycji Starosty Płockiego stanowią podstawę
systemu kierowania działaniami ratowniczymi podczas zdarzeń zagrażających życiu i
zdrowiu ludności na terenie powiatu. Od ich sprawności zależy powodzenie koordynacji
działań wszystkich służb biorących udział w działaniach ratowniczych.
Starosta dysponuje środkami łączności umiejscowionymi w Powiatowym Centrum
Zarządzania Kryzysowego to jest:
1. łącznością radiową,
2. łącznością telefonii stacjonarnej TP SA,
3. łącznością telefonii komórkowej,
4. systemem raportowania o zagrożeniach (Centralna Aplikacja Raportująca CAR),
4. łącznością elektroniczną e-mail,
5. łączność elektroniczną Centrum Alarmowe SMS
6. Powiatowy System Ostrzegania i Alarmowania Ludności Starosty Płockiego
Łączność radiowa wchodzi w skład wojewódzkiej sieci łączności radiowej pozwalającej
na łączność również w sytuacji braku energii elektrycznej poprzez system UPS oraz
awaryjnego systemu zasilania w energię elektryczną. Radiowy system łączności składa się
z jednego aparatu radiostacji stacjonarnej marki Motorola oraz pięciu radiostacji
nasobnych przenośnych marki Motorola do wykorzystywania w ruchomym stanowisku
kierowania Starosty. Radiostacja stacjonarna umiejscowiona jest w pomieszczeniu
wykorzystywanym przez PCZK, w budynku Starostwa Powiatowego w Płocku.
System łączności radiowej zapewnia łączność radiową ze wszystkimi gminami
wchodzącymi w skład powiatu płockiego, powiatami sierpeckim i gostynińskim oraz z
Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego w Warszawie.
Dyżurni Powiatowego Centrum Zarzadzania Kryzysowego mają stałą łączność z
Komendą Miejską Policji oraz Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej, co
powoduje natychmiastowe reagowanie w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej.
W powiecie płockim przyjęto zasadę, że zabezpieczenie łączności w czasie sytuacji
kryzysowej odbywa się w ramach każdej ze służb i inspekcji, biorących udział w
działaniach ratowniczych przy pomocy wszelkich dostępnych środków łączności
radiowej, Telekomunikacji Polskiej SA, elektronicznej oraz telefonii komórkowej.
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W przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej PCZK ma do dyspozycji internetową
aplikację Centrum Alarmowe SMS, za pomocą której, w krótkim czasie, może
powiadomić o zdarzeniu wszystkich zainteresowanych.
Na terenie najbardziej zagrożonych gmin powodziowych, zlokalizowanych zostało sześć
urządzeń nagłaśniających w ramach Powiatowego Systemu Ostrzegania i Alarmowania
Ludności Starosty Płockiego, za pomocą których mogą być nadawane komunikaty
zarówno słowne jak i sygnałowe o zaistniałych zagrożeniach. Docelowo na najbliższych
latach ma zostać uruchomionych jeszcze 10 takich Urządzeń. Centrum uruchamiania
syren wraz z nadawaniem komunikatów głosowych i sygnałowych zlokalizowane jest w
pomieszczeniu PCZK w Starostwie Powiatowym w Płocku.
Wykaz radiowych środków łączności :
L.p. Nazwa jednostki organizacyjnej
1.

PCZK w Płocku, ul. Bielska 59 09-400

Ilość
1

Typ radiotelefonu
(5

szt. Motorola

radiotelefonów
przenośnych)
2.

UG Bielsk, Plac Wolności 3a 09-230

1

Motorola

3.

UG Bodzanów, ul. Bankowa 7 09-470

1

Motorola

4.

UG Brudzeń Duży, Brudzeń Duży 1 09-414

1

Motorola

5.

UG Bulkowo, ul. Szkolna 1 09-454

1

Motorola

6.

UMiG Drobin, ul. Piłsudskiego 12 09-210

1

Motorola

7.

UMiG Gąbin, Stary Rynek 19 09-530

1

Motorola

8.

UG Łąck, ul. Gostynińska 2 09-520

1

Motorola

9.

UG Mała Wieś, ul. Kochanowskiego 1 09- 1

Motorola

460
10.

UG Nowy Duninów, ul. Osiedlowa 1 09-505 1

Motorola

11.

UG Radzanowo, ul. Płocka 32 09-451

1

Motorola

12.

UG Słubice, ul. Płocka 32 09-533

1

Motorola

13.

UG Słupno, ul. Miszewska 8a 09-472

1

Motorola

14.

UG Stara Biała, Stara Biała 68 09-411

1

Motorola

15.

UG Staroźreby, ul. Płocka 18 09-440

1

Motorola

16.

UMiG Wyszogród, ul. Rębowska 37 09-450

1

Motorola
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3. Organizacja systemu monitorowania zagrożeń, ostrzegania
i alarmowania
Monitorowanie zagrożeń i zdarzeń zagrażających zdrowiu lub życiu mieszkańców powiatu
Płockiego, bezpieczeństwu ich mienia oraz ochronie środowiska realizowane jest przez
wszystkie inspekcje, służby i straże oraz instytucje, zgodnie z ich ustawowymi
kompetencjami i zadaniami statutowymi.
Główne przedsięwzięcia w tym zakresie to:
1) zbieranie, ewidencja, analizowanie i ocena danych o zdarzeniach zaistniałych na obszarze
powiatu, związanych z rozwojem cywilizacyjnym lub działaniem sił natury;
2) prognozowanie rozwoju powstałego zagrożenia;
3) prowadzenie analizy i oceny sytuacji zagrożenia,
4) posiadanie dostępu do pełnej i aktualnej informacji o infrastrukturze drogowej,
komunikacyjnej, energetycznej, komunalnej itp. na obszarze powiatu;
5) rejestrowanie i ewidencjonowanie meldunków z zaistniałych pożarów, wypadków,
katastrof technicznych, chemicznych, ekologicznych i innych zgodnie z potrzebami.
Podmioty prowadzące monitoring zagrożeń i zdarzeń przekazują informacje w tym zakresie
do określonych służb, inspekcji i straży oraz podmiotów współdziałających w zakresie ich
likwidacji, w ramach rutynowych działań profilaktycznych czy ratowniczych.
Natomiast w przypadku, gdy zagrożenie lub zdarzenie nosi znamiona sytuacji kryzysowej,
wyniki od wszystkich monitorujących przekazywane są obligatoryjnie do Powiatowego
Centrum Zarządzania Kryzysowego.
W zależności od rodzaju zagrożenia (zdarzenia) informowany jest o sytuacji Starosta Płocki –
Przewodniczący Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, który podejmuje decyzję o
uruchomieniu Zespołu (w składzie determinowanym rozwojem sytuacji, z ewentualnym
rozszerzeniem o inne osoby spoza Zespołu – ekspertów, specjalistów)
Poniżej przedstawiono tabelę z poszczególnymi zagrożeniami i służbami je monitorującymi.
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Rodzaj monitoringu
Monitoring wypadków
w komunikacji
kolejowej

Służba
prowadząca
monitoring
PKP PLK S.A.

Monitoring
hydrometeorologiczny

Dyrektor IMGW

Monitoring stanu
sanitarnoepidemiologicznego

Państwowy
Powiatowy
Inspektor
Sanitarny
Wydział Ochrony
Środowiska
Rolnictwa i
Leśnictwa
Powiatowy
Lekarz
Weterynarii
Komendant
Miejski PSP, ,
Komendant
Miejski Policji

Monitoring środowiska

Monitoring chorób
zakaźnych zwierząt
Wypadki
komunikacyjne w
transporcie drogowym,
z dużą ilością osób
poszkodowanych
Monitoring zagrożeń
bezpieczeństwa i
porządku publicznego
Monitoring awarii
przemysłowych

Monitoring katastrof
budowlanych

Monitoring rozległych
pożarów

UWAGI
Służby PKP są zobowiązane informować Starostę o
wszelkich wypadkach i katastrofach kolejowych,
które w konsekwencji wiążą się z powstaniem
poważnej awarii w transporcie z uwolnieniem
środków chemicznych lub wystąpieniem zdarzenia
radiacyjnego.
PCZK otrzymuje od IMGW komunikaty
ostrzegawcze i alarmowe o zagrożeniach
hydrometeorologicznych
PCZK otrzymuje od PSSE informacje o
występujących ogniskach zachorowań lub zatruciach
zbiorowych oraz innych zagrożeniach sanitarnych
PCZK otrzymuje informacje z monitoringu
środowiska

PCZK otrzymuje od PLW informacje o
występujących chorobach zakaźnych zwierząt
Doraźne informacje o występujących wypadkach

Komendant
Miejski Policji

Doraźne informacje o występujących wypadkach

Komendant
Miejski PSP,
Powiatowy Nacz.
Wydz. Ochrony
Środowiska
Komendant
Miejski PSP,
Powiatowy
Inspektor
Nadzoru
Budowlanego
Komendant
Miejski PSP

Doraźne informacje o występujących awariach

Doraźne informacje o występujących katastrofach

Doraźne informacje o występujących pożarach

Podmioty prowadzące ww. monitoring na podstawie odrębnych ustaw,
zobowiązane są do powiadamiania czyli przekazania uzyskanych informacji do
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właściwych terytorialnie organów i ludności. Wszelkie informacje uzyskane z monitoringu
zagrożeń mogą być podstawą do ostrzegania i alarmowania ludności.
System monitorowania zagrożeń oraz ostrzegania i alarmowania funkcjonuje w powiecie w
oparciu o system wczesnego ostrzegania oraz system wykrywania i alarmowania
wchodzącego w skład krajowego systemu wykrywania i alarmowania zdefiniowanego w
Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16 października 2006 r. w sprawie systemów
wykrywania skażeń i właściwości organów w tych sprawach.
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego dysponuje :
- Zintegrowanym Systemem Powiadamiania DSP-50
- systemem radiowego sterowania syrenami alarmowymi.
- Terminal DSP- 11/OC umożliwiający włączenie syren alarmowych na terenie powiatu
płockiego wchodzących w skład powiatowego systemu DSP – 50 z Wojewódzkiego Centrum
Zarządzania Kryzysowego.
- Systemem DTG - 54 służący do wysyłania krótkich informacji tekstowych SMS do dużej
ilości odbiorców jednocześnie – wykorzystywany do alarmowania członków Powiatowego
Zespołu Zarządzania Kryzysowego i innych osób funkcyjnych tj: członków Stałego Dyżuru
Starosty Płockiego.
Na terenie powiatu płockiego tworzy się nadzorowany przez wojewodę Wojewódzki System
Wczesnego Ostrzegania o Zagrożeniach (SWO) oraz System Wykrywania i Alarmowania
(SWA). Po wprowadzeniu wyższych stanów gotowości obronnej lub stanów nadzwyczajnych
SWO wchodzi w skład SWA jako jego integralna część. Przyjęto zasadę, że informacje
ostrzegania i alarmowania do prowadzących działania przekazywane są za pośrednictwem
Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. W przypadku gdy istotne informacje
związane z ostrzeganiem i alarmowaniem przekazywane są pomiędzy uczestnikami akcji,
muszą one docierać również do Starosty za pośrednictwem PCZK.
Do głównych zadań realizowanych w ramach działania systemów należą:
1) rozpoznawanie i monitorowanie zagrożeń, umożliwiających natychmiastowe stwierdzenie
wzrostu poziomu zagrożenia w oparciu o przyjęte normy i standardy krajowe;
2) powiadamianie właściwych organów administracji publicznej o zagrożeniach;
3) ostrzeganie i alarmowanie ludności o zagrożeniach oraz informowanie o zasadach
zachowania się przed i w trakcie ich wystąpienia;
4) zabezpieczenie obiegu informacji za pośrednictwem dostępnych środków łączności;
5) opracowywanie ocen eksperckich stanu zagrożenia i przygotowywanie postępowania
ochronnego;
6) doradztwo specjalistyczne w zakresie ograniczania zasięgu i skutków oddziaływania
zagrożeń;
7) wprowadzanie przedsięwzięć dotyczących ochrony przez zagrożeniami i związanych z tym
stanów alarmowych zgodnie z procedurami określonymi w Wykazie Przedsięwzięć
Narodowego Systemu Pogotowia Narodowego;
8) uruchamianie działań interwencyjnych.
Za przygotowanie elementów organizacyjnych systemów do realizacji zadań odpowiedzialne
są w zakresie swoich kompetencji organy i jednostki organizacyjne je tworzące, w
szczególności przez działania planistyczne, organizacyjne i szkoleniowe dotyczące:
1) aktualizacji danych o potencjalnych źródłach zagrożeń w ramach Powiatowego Planu
Zarządzania Kryzysowego;
2) doskonalenia procedur podnoszenia gotowości tych systemów – stosownie do poziomu
zagrożeń;
3) doskonalenia sposobów i procedur współdziałania w zakresie monitoringu,
prognozowania, rozpoznawania i oceny sytuacji zagrożeń;
4) organizacji i utrzymania łączności oraz wymiany informacji o zagrożeniach w warunkach
pokoju lub stanach nadzwyczajnych;
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5) tworzenie warunków do preferencyjnego przekazu informacji w systemach;
6) organizowanie szkoleń i doskonalenie osób funkcyjnych w zakresie wiedzy o
właściwościach źródeł zagrożeń, systemów ochrony przed zagrożeniami, sposobów i
metodyki dokonywania pomiarów, oceny sytuacji, usuwania skutków oraz prawnych
rozwiązań ochrony przed zagrożeniami;
7) organizowanie oraz prowadzenie ćwiczeń i treningów sprawdzających i doskonalących
funkcjonowanie tych systemów i procedur oraz udział w takich ćwiczeniach i treningach.

4. Zasady informowania ludności o zagrożeniach i sposobach
postepowania na wypadek zagrożeń
Realizacja informowania ludności o zagrożeniach prowadzona jest za pomocą
następujących środków:
1) instrukcji postępowania w razie zaistnienia zagrożenia, opracowanych
i dystrybuowanych przez organy administracji publicznej;
2) instrukcji postępowania w razie zaistnienia zagrożenia w formie
elektronicznej, za pośrednictwem ogólnie dostępnych łączy
telekomunikacyjnych (internetowych), na stronach organów
administracji publicznej;
3) instrukcji, poradników, ulotek, plakatów i innych publikatorów
informujących o zagrożeniach, sposobach zapobiegania i postępowania
w razie ich wystąpienia, opracowanych przez organy administracji
publicznej, organy służb, inspekcji, straży oraz innych podmiotów
realizujących zadania w zakresie ochrony ludności;
4) komunikatów informujących o zagrożeniach, sposobach zapobiegania
i postępowania w razie ich wystąpienia, podawanych w środkach
masowego przekazu.
.
Rodzaje środków informowania ludności, w tym ostrzegania i alarmowania
Informowanie ludności, w tym ostrzeganie i alarmowanie o zagrożeniach
prowadzone jest za pomocą następujących środków:
1) dźwiękowych sygnałów alarmowych;
2) komunikatów ostrzegawczych i alarmowych nadawanych za
pośrednictwem lokalnych środków masowego przekazu, ze
szczególnym uwzględnieniem rozgłośni radiowych i telewizyjnych oraz
portali internetowych;
3) komunikatów przekazywanych za pośrednictwem stałych urządzeń
nagłaśniających zwłaszcza w zakładach pracy oraz obiektach
użyteczności publicznej;
4) komunikatów przekazywanych za pośrednictwem ruchomych urządzeń
nagłaśniających, ze szczególnym uwzględnieniem pojazdów służb,
inspekcji i straży;
5) komunikatów przekazywanych z wykorzystaniem nowoczesnych
systemów teleinformatycznych:
a) w radiofonii – RDS (Radio Data System),
b) w telewizji – telegazeta
c) w telefonii cyfrowej (komórkowej i stacjonarnej) – SMS
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Zasady koordynacji przepływu informacji o zagrożeniach i zdarzeniach
W przypadku uzyskania informacji o możliwości wystąpienia lub wystąpieniu
zagrożenia dla ludności podmiot, który ją uzyskał informuje o tym fakcie Powiatowe
Centrum Zarządzania Kryzysowego (PCZK). PCZK przekazuje informację do właściwej
gminy, a także informuje o zdarzeniu Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
(WCZK).
Właściwe organy administracji publicznej, zgodnie z zakresem realizowanych zdań dokonują
sprawdzenia wiarygodności uzyskanej informacji.
W zależności od skali zagrożenia, właściwy organ administracji publicznej podejmie decyzję
o uruchomieniu procedury informowania, ostrzegania lub alarmowania, określonej w planie
zarządzania kryzysowego.
Właściwym organem administracji publicznej w zakresie uruchomienia procedury
informowania, ostrzegania lub alarmowania jest:
1) wójt, burmistrz (prezydent miasta) – w przypadku zagrożeń nie
przekraczających obszaru gminy;
2) starosta – w przypadku zagrożeń obejmujących obszar więcej niż
jednej gminy;
3) wojewoda – w przypadku zagrożeń obejmujących obszar więcej niż
jednego powiatu;
4) Szef Obrony Cywilnej Kraju – w przypadku zagrożeń obejmujących obszar
więcej niż jednego województwa.
Elementy składowe komunikatu o zagrożeniu
Komunikaty dzielimy na:
1) informacyjne – zawierające informacje o sposobach zapobiegania
zagrożeniom, sposobach postępowania na wypadek powstania zagrożenia
oraz po jego ustaniu, w tym o możliwości uzyskania pomocy , np.
sposobach usunięcia skutków zdarzenia, dezynfekcji, miejscach
rozdziału pomocy itp.;
2) ostrzegawcze – zawierające informacje wyprzedające nadchodzące
zagrożenie (komunikat ten powinien zawierać możliwie najwięcej
wskazówek profilaktycznych);
3) alarmowe – zawierające informacje o aktualnym zagrożeniu
występującym na określonym terenie oaz podające wskazówki i polecenia
co do sposobów postępowania ludności, np. kierunków i środków
ewakuacji, miejsc zbiórki dla ewakuowanych, sposobów ochrony
dróg oddechowych itp.
Podstawowymi elementami składowymi komunikatu są:
1) data i godzina przekazania komunikatu;
2) numer komunikatu ( który to jest komunikat z kolei dotyczący
danego zagrożenia);
3) podmiot przekazujący komunikat (osoba odpowiedzialna za treść
komunikatu);
4) osoba (lub osoby) wyznaczona do kontaktu ze strony podmiotu
przekazującego komunikat oraz numer jej telefonu;
5) przyczyna podawania komunikatu (krótka charakterystyka zagrożenia);
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6) obecny stan zagrożenia i obszar jego występowania oraz prognozowany
rozwój zagrożenia;
7) określenie grupy osób, do których skierowany jest komunikat;
8) zalecenia dla ludności związane z zagrożeniem;
9) ewentualnie – stan przygotowania służb i organów administracji
publicznej na nadchodzące zagrożenie (każdorazowo należy rozważyć
zasadność umieszczenia takiej informacji).
Podczas wyboru rodzaju środków masowego przekazu, do których w pierwszej kolejności
należy wysłać komunikat, należy się kierować m.in.
rodzajem i wielkością zdarzenia, porą dnia, czasem pozostającym do
nadejścia zagrożenia oraz liczbą odbiorców.
Im bliżej niebezpieczeństwa, tym częstotliwość nadawania komunikatu
powinna być większa.
Zalecane jest powtórzenie komunikatu przez stacje radiowe lub telewizyjne
raz po razie aby mieć pewność, że jego treści dotrą do adresatów.
Materiały, na bazie których sporządzono komunikaty przekazywane do mediów, należy
zbierać i archiwizować.
Informowanie społeczeństwa w zakresie potencjalnych zagrożeń oraz sposobów
zachowania się na wypadek zagrożenia
W celu zapewnienia właściwego stopnia percepcji przez ludność
przekazywanych informacji w ramach informowania, ostrzegania lub alarmowania
o zagrożeniu, właściwe organy administracji publicznej szczebla gminnego, powiatowego,
działając wspólnie, powinny zapewnić opracowanie oraz
rozpowszechnianie wśród mieszkańców instrukcji postępowania zawierającej informacje o
sposobach zapobiegania danemu zagrożeniu, postępowania na wypadek jego zaistnienia i po
ustąpieniu zagrożenia, obejmujących rodzaje zagrożeń mogące wystąpić na danym terenie
(powinno się zapewnić dostarczenie minimum
1 egzemplarza przedmiotowej instrukcji do każdej rodziny).
Wspomniane powyżej organy zobowiązane są zapewnić publiczną dostępność treści
wspomnianych instrukcji w formie elektronicznej za pośrednictwem ogólnie dostępnych
łączy telekomunikacyjnych (internetowych).
Wymienione wyżej instrukcje powinny zawierać w szczególności:
1) rodzaje zagrożeń możliwych do wystąpienia na danym obszarze;
2) sposoby ostrzegania i alarmowania mieszkańców, właściwe dla każdego
rodzaju zagrożenia;
3) sposoby zapobiegania danemu zagrożeniu;
4) sposoby zachowania się mieszkańców na wypadek wystąpienia zagrożenia
oraz po jego ustaniu;
5) wykaz telefonów alarmowych oraz adresów i telefonów wojewódzkich,
powiatowych i gminnych organów i służb odpowiedzialnych za
podjęcie działań operacyjno – ratowniczych;
6) wykaz punktów kontaktowych w zakresie uzyskiwania dodatkowych
informacji i wyjaśnień.
W procesie informowania społeczeństwa powinno się wykorzystywać także
inne instrukcje, poradniki, ulotki, plakaty i tym podobne publikatory, informujące
o zagrożeniach, sposobach zapobiegania im i postępowania w przypadku ich
wystąpienia, opracowywane przez organy administracji publicznej, organy służb,
inspekcji, straży oraz innych podmiotów realizujących zadania w zakresie
ochrony ludności.
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Zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski
żywiołowej (Dz. U. Nr 62, poz. 558 z późn. zm.), redaktorzy naczelni są obowiązani
opublikować nieodpłatnie, w miejscu i w czasie właściwym ze względu na tematykę
i na charakter publikacji, komunikaty urzędowe wydawane przez organy
administracji rządowej oraz samorządowej, jeżeli został nadesłany przez właściwego
rzecznika prasowego ze wskazaniem, że publikacja jest obowiązkowa.
Ludność powiatu informowana jest poprzez opublikowanie obwieszczeń,
uchwał lub zarządzeń w formie zwięzłych komunikatów, ogłoszenia w dzienniku lub
czasopiśmie na terenie jego działania.
Komunikaty przekazywane mogą być również przez organy administracji rządowej i
samorządu terytorialnego w zakresie sytuacji kryzysowych, o których mowa w
ustawie z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89.
poz. 590 ze zm.).
Informowanie przez Starostę ludności o zagrożeniach i sposobach postępowania
odbywa się w dwóch wariantach, obligatoryjnym tzn. takim, który
wynika jednoznacznie z przepisów prawa ( starosta musi w określonych sytuacjach
informować społeczeństwo o zagrożeniach) oraz w wariancie uznaniowym, który
wynika z decyzji starosty o konieczności podjęcia działań informowania.
Wariant obligatoryjny.
1) W przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego powodującego
przekroczenie poziomów interwencyjnych starosta jest zobligowany do
poinformowania ludności na podstawie danych uzyskanych od Prezesa
Polskiej Agencji Atomistyki .
2) W przypadku wystąpienia przekroczeń poziomów dopuszczalnych albo
alarmowych poziomów substancji w powietrzu starosta jest obowiązany
poinformować ludność o zagrożeniach.
3) W przypadku wprowadzenia rozporządzeń porządkowych starosta również
zobowiązany jest skutecznie informować ludność o ich treści.
Wariant uznaniowy.
Starosta, z własnej inicjatywy lub na wniosek członków Powiatowego Zespołu
Zarządzania Kryzysowego może prowadzić akcję informacyjną dotyczącą konkretnych
zagrożeń lub sposobów postępowania.
W tym wariancie stosuje się następujące środki przekazu: komunikaty przekazywane
przez środki masowego przekazu, ulotki, punkt informacyjny dla
ludności z dwoma numerami telefonów.
Akcję informacyjną koordynuje Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego –
organizując wspólnie z Wydziałem Organizacyjnym Starostwa Powiatowego punkt
informacyjny dla ludności.
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Tabela możliwości i skuteczności wykorzystania środków do informowania
ludności.
Rodzaj środka
przekazu

Możliwość

Skuteczność

Zasady/
podstawy

Odpowiedzia
lny

Syreny

Jest

duża

własny system

Wydz.Zarz.
Kryzysow.

TV kablowa

Jest

ograniczony obszar porozumienie

Wydz.Org.

duża, ograniczony
obszar

porozumienie

Wydz. Org.

Dzwony kościelne Jest
Gazety

Jest

duże opóźnienie

porozumienie

Wydz. Org.

Mobilne
urządzenie
nagłaśniające

Jest

duża, ograniczony
obszar

porozumienie

Wydz. Org.

Telefonia
stacjonarna

Jest

skuteczna,
konieczne
rozwiązania
techniczne

porozumienie

Wydz. Org.

skuteczne, trudne
organizacyjnie,
ograniczony krąg
odbiorców

porozumienie

Wydz. Org.

Jest
Telefonia
komórkowa SMS
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5.Organizacja ewakuacji
ORGANIZACJA EWAKUACJI OBSZARÓW ZAGROŻONYCH
W związku z wytycznymi Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia
17 października 2008r. w sprawie ewakuacji ludności, zwierząt i mienia na wypadek
masowego zagrożenia, Biuro ds. Obronnych i Zarządzania Kryzysowego opracowało " Plan
ewakuacji (przyjęcia ) ludności i mienia II stopnia na wypadek masowego zagrożenia na
terenie powiatu płockiego, oraz Plan ewakuacji ( przyjęcia ) ludności, zwierząt i mienia
powiatu płockiego III stopnia w czasie zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny ".
Plany zawierają zestawienia elementów organizacyjnych procesu ewakuacji.

Cel i zamiar ewakuacji
Ewakuacja jest jednym z podstawowych działań mających na celu ochronę życia
i zdrowia ludzi, zwierząt oraz ratowanie mienia, w tym zabytków oraz ważnej dokumentacji,
w przypadku wystąpienia wszelkiego rodzaju zagrożeń. Ewakuacji podlegają wszyscy, którzy
znajdują się w rejonie zagrożenia. Pierwszeństwo ewakuacji powinno przede wszystkim
obejmować dzieci, kobiety ciężarne, osoby niepełnosprawne, osoby przebywające w Domu
Pomocy Społecznej, Domu Dziecka, szpitalach, podopiecznych opieki społecznej, itp.
Ewakuacja polega na przemieszczeniu się ludności i transporcie mienia
z rejonów, w których występują zagrożenia do miejsc bezpiecznych. W związku
z uwarunkowaniami dotyczącymi rodzajów niebezpieczeństwa wyróżnia się ewakuację I, II i
III stopnia.
1) Ewakuacja I stopnia – polega na niezwłocznym przemieszczeniu ludności (mienia) z
rejonów, w których wystąpiło nieprzewidziane bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia
ludzkiego do rejonów bezpiecznych. Ewakuację I stopnia organizuje się na polecenie szefów
obrony cywilnej województwa, powiatu, gminy.
Ponieważ ewakuacja I stopnia dotyczy obszarów o zagrożeniu potencjalnym, do jej
prowadzenia mogą być wykorzystywane podmioty realizujące zadania w zakresie ochrony
ludności nie dysponujące specjalistycznym sprzętem ochronnym oraz wiedzą niezbędną do
wykonywania działań w strefie bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia.
2) Ewakuacja II stopnia – polega na uprzednio przygotowanym przemieszczeniu ludności
(mienia) z rejonów przyległych do zakładów, obiektów hydrotechnicznych, ze stref
zalewowych oraz rejonów przyległych do innych obiektów stanowiących potencjalne
zagrożenie dla ludności (mienia) w przypadku ich uszkodzenia lub awarii. Realizuje się ją w
sytuacji wystąpienia symptomów takiego zagrożenia.
3) Ewakuacja III stopnia – polega na uprzednio przygotowanym przemieszczeniu ludności
(mienia), podczas podwyższania stanu gotowości obronnej państwa. Jest ona prowadzona w
związku z zagrożeniami związanymi z zagrożeniami bezpieczeństwa państwa, kryzysem oraz
wojną. W przypadku ewakuacji III stopnia decyzję o jej przeprowadzeniu podejmują
terenowe organy Obrony Cywilnej lub organy wojskowe ( w strefie bezpośrednich działań
wojennych ) we współdziałaniu z właściwymi organami obrony cywilnej.
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Ewakuację II stopnia organizuje się na polecenie Starosty:
a) z obszarów bezpośrednio zagrożonych na terenie powiatu płockiego,
b) jeżeli stan klęski żywiołowej wprowadzono na obszarze więcej niż jednej gminy
wchodzącej w skład powiatu płockiego.
Ewakuację II stopnia zamierza się realizować poprzez:
 zaalarmowanie ludności (nadawanie komunikatów przez regionalne rozgłośnie
radiowe i TV oraz ruchome środki nagłaśniające, KP PSP i KP Policji)
 częściowe uruchomienie elementów organizacyjnych ewakuacji
 kierowanie ludności ewakuowanej do miejsc przeznaczenia.
Ewakuację na szczeblu powiatu prowadzi się w przypadku, gdy jest to niezbędne w związku z
wystąpieniem zagrożeń:
 powodzi powstałych w wyniku topnienia śniegu lub intensywnych opadów deszczu;
 pożarów przestrzennych;
 groźnych zjawisk meteorologicznych (huragany, tornada itp.);
 skażeń toksycznymi środkami przemysłowymi (TŚP) w zakładach produkcyjnych oraz
w transporcie;
 nadzwyczajnych zdarzeń radiacyjnych;
 zdarzeń związanych z zewnętrznym zagrożeniem państwa;
 zagrożenia lub ataku terrorystycznego.
Praktycznie ewakuację będą wykonywały gminy. Rolą Starosty będzie wsparcie gmin
swoimi służbami, osłona procesu samoewakuacji i informowanie mieszkańców o
konieczności opuszczenia danego obszaru i jej egzekwowanie.
W planie opisuje się zamiar działania, sposoby oraz organizację powiadamiania i
zabezpieczenie procesu ewakuacji ( przyjęcia ) ludności. Plan zawiera dodatkowe informacje
niezbędne do wykonania zadań w zakresie kierowania, koordynowania i współdziałania, w
tym dokumenty dotyczące informowania, ostrzegania i alarmowania oraz zabezpieczenia
logistycznego ewakuacji ( przyjęcia ) ludności.
W związku z możliwością przyjęcia ludności i mienia w celu zmniejszenia stopnia
zagrożenia oraz zwiększenia możliwości przetrwania ludności – przyjęcie ludności w
powiecie należy prowadzić koncentrując się na:
 Przygotowaniu niezbędnej liczby miejsc bytowania w tymczasowych miejscach
zakwaterowania, które zostały wyznaczone przez poszczególne jednostki samorządu
terytorialnego miasta, gminy na terenie powiatu płockiego i posłużą jako
zabezpieczenie miejsc dla przyjętej ludności z terenu miasta/gminy wewnątrz
powiatu..
 Zapewnieniu warunków umożliwiających przetrwanie ewakuacji lub przyjętej
ludności w sytuacji kryzysowej w tym zapewnienie opieki medycznej i sanitarnej.
 Zabezpieczeniu pozostawionego mienia przed rabunkiem w przypadku zarządzenia
ewakuacji.
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W toku prowadzenia przyjęcia ludności priorytetowe znaczenie mają:
 Szybkość podjęcia działań, w tym szybkość zarządzenia ewakuacji oraz właściwe
rozpowszechnianie informacji o zarządzonej ewakuacji,
 Właściwe i adekwatne do zaistniałych strat użycie sił i środków służb
ratowniczych zobowiązanych do udzielania pomocy,
 Oszacowanie skali i kierunków ewakuacji,
 Wyznaczenie dróg ewakuacji w ramach ewakuacji I, II stopnia oraz tras przyjęcia
ludności i kierowanie ruchem w ramach ewakuacji II stopnia.
W czasie ewakuacji lub przyjęciu ludności Powiatowe Centrum Zarządzania
Kryzysowego współpracuje z urzędami miast i gmin oraz, gmin, na terenie których
prowadzona jest ewakuacja, oraz Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody
Mazowieckiego.
Ewakuacją i przyjęciem ludności w powiecie płockim kieruje Starosta Płocki
przy pomocy PZZK oraz Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, które
zapewnia obieg i dostarcza informacji o przebiegu ewakuacji.
W toku ewakuacji łączność utrzymywana jest przy wykorzystaniu stacjonarnego
systemu łączności radiowej.
Informacji z przebiegu ewakuacji przyjęcia ludności Powiatowe Centrum Zarządzania
Kryzysowego będzie na bieżąco przekazywana Staroście Płockiemu. Ponadto w
sytuacjach szczególnych PCZK będzie sporządzać meldunki i informacje okresowe
ustnie lub na piśmie w trybie alarmowym.
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ORGANIZACJA EWAKUACJI II STOPNIA
DECYZJA O EWAKUACJI

Gdy dotyczy terenu
powiatu

STAROSTA
Decyzja o ewakuacji na terenie
POWIATU
Wydanie zarządzenia w sprawie
zarządzenia /odwołania ewakuacji
Gdy dotyczy więcej niż
jednej gminy

Na wniosek wójta / burmistrza

Gmina: WÓJT / BURMISTRZ,
Decyzja o ewakuacji dotycząca obszaru
gminy
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GMINA

PCZK

Przyjęcie informacji o
zagrożeniu wymagającym
koordynacji

STAROSTA
Koordynatorzy
Ewakuacją

Przekazanie informacji
Staroście (
Przewodniczącemu PZZK
oraz Kierownikowi PCZK )

Zwołanie posiedzenia
Powiatowego Zespołu
Zarządzania Kryzysowego

Zbieranie informacji od
wójtów, burmistrza
dotyczących:

Monitorowanie sytuacji
Kierowanie koordynacją
ewakuacji

1.Potrzeby wsparcia ewakuacji
w zakresie:
 Sił i środków wojska,
Policji, PSP,
organizacji
rządowych,
pozarządowych i
społecznych;
 Porządku publicznego;
 Pomocy medyczno –
sanitarnej;
 Pomocy społecznej;
 Pomocy
psychologicznej;
 Innych potrzeb
2. Kierowania pomocą
humanitarną

Przesyłanie meldunków
okresowych

Informowanie przełożonych o
rozwoju sytuacji
Przekazywanie Staroście
zbiorczych informacji
dotyczących potrzeb
Postawienie zadań
Monitorowanie realizacji
postawionych zadań zgodnie z
decyzją Starosty

Przekazywanie podmiotom
prowadzącym ewakuację:
1.zarządzeń i rozporządzeń
wojewody,
2. zarządzeń i decyzji
Starosty
3.Wzorów meldunków
okresowych

Zbieranie meldunków okresowych
od podmiotów prowadzących

Opracowywanie dziennych
meldunków

Przekazywanie przełożonym
informacji zawartych w
meldunkach okresowych
Przekazywanie do punktu
informowania ludności
informacji zawartych w
meldunkach okresowych
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6. Organizacja ratownictwa, opieki medycznej i pomocy
społecznej oraz pomocy psychologicznej
6.1.Wykaz zespołów ratownictwa medycznego.
1) Centrum Powiadamiania Ratunkowego.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra właściwego do Spraw Wewnętrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania centrów powiadamiania
ratunkowego i wojewódzkich centrów powiadamiania ratunkowego (Dz.U. Nr 130, poz. 1073
z późn. zm.), w grudniu 2012 r. przy Komendzie Miejskiej PSP w Radomiu zaczęło
funkcjonować Centrum Powiadamia Ratunkowego.
Główny zakres zadań centrum to :
- całodobowa obsługa stanowisk operatorskich przeznaczonych do przyjmowania zgłoszeń
alarmowych z telefonów 112 oraz innych numerów alarmowych zgodnie z przyjętymi
procedurami,
- ścisła współpraca i współdziałanie z jednostkami Policji, Państwowej Straży Pożarnej,
Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz z pozostałymi służbami porządkowymi w
zakresie prowadzonych działań prewencyjnych i ratowniczych,
- obsługa systemów wymiany informacji i danych oraz systemów łączności znajdujących się
na wyposażeniu CPR oraz obsługa aplikacji informatycznej Systemu Informatycznego
Centrum Powiadamiania Ratunkowego,
- współdziałanie z innymi stanowiskami służb ratowniczych oraz centrami zarządzania
kryzysowego organów administracji rządowej i samorządowej.
Centrum Powiadamiania Ratunkowego obsługuje zgłoszenie alarmowe, w tym :
1. odbiera zgłoszenie alarmowe,
2. powiązuje zgłoszenie alarmowe a danymi teleadresowymi miejsca
zgłoszenia oraz jego pozycji geograficznej,
3. wybiera odpowiednią grupę podmiotów, do której zostanie skierowane
zgłoszenie alarmowe,
4. przekazuje zgromadzone dane drogą elektroniczną, a w uzasadnionych
przypadkach przekierowuje połączenie telefoniczne,
5. wymienia dane o zgłoszeniu alarmowym przetwarzanych w systemie
teleinformatycznym z Policją, Państwową Strażą Pożarną lub
dysponentami zespołów ratownictwa medycznego.
Stopniowo swoim zasięgiem działania obejmowało kolejne powiaty województwa
mazowieckiego w tym powiat płocki.
Obecnie obsługuje zgłoszenia numeru 112 z całego województwa, poza stolicą, która ma
oddzielne centrum. Docelowo CPR będzie przejmował pozostałe numery alarmowe
(szczególnie 997, 998, 999).
Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Radomiu ma za zadanie obsługę zgłoszeń
alarmowych, czyli odebranie połączenia, zakwalifikowanie go i przekazanie do odpowiedniej
służby, która będzie mogła udzielić pomocy.
Podstawowym celem budowanego systemu jest, aby zgłoszenie od osoby potrzebującej
pomocy zostało możliwie szybko przekierowane do właściwej służby ratunkowej.
CPR w Radomiu będzie również wspierało wszystkie centra w kraju.
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Jeśli, gdzieś dojdzie np. do katastrofy i zgłoszeń będzie bardzo dużo, a wszystkie linie będą
zajęte, albo dojdzie do awarii w innym centrum, to rozmowy będą automatycznie przełączane
do Radomia.
Docelowo ma tu powstać 100 stanowisk, a przy każdym z nich może pracować pięciu
operatorów.
2) Filia Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
Od m-ca grudnia 2008 r. funkcjonuje Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej,
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie ul. Księżycowa 5,
Filia w Płocku ul. Bielska 60.
Baza Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (Hems Płock) o kryptonimie
RATOWNIK 18 zlokalizowana jest na lotnisku Aeroklubu Ziemi Mazowieckiej.
Dysponuje jednym śmigłowcem ratowniczym EC-135 o następujących parametrach
technicznych :
1. Maksymalna masa startowa : 2910 kg,
2. Moc startowa : 2 x 320 kW (2 x 435 KM),
3. Max. Moc trwała : 2x457 kW ( 2 x 621 KM),
4. 30 sekundowa moc OEI : 513 kW ( 698 KM),
5. 2 minutowa moc OEI : 513 kW ( 698 KM),
6. Pojemność zbiornika paliwa : 610 litrów,
7. Długość : 10,21 m,
8. Długość z obracającym się wirnikiem : 12,19 m,
9. Maksymalna wysokość : 3,62 m,
10. Średnica wirnika nośnego : 10,02 m,
11. Średnica fenestronu : 1,0 m,
12. VNE (przy masie całkowitej 2910 kg) : 259 km/h,
13. Maksymalna prędkość lotu poziomego ( przy masie całkowitej 2910 kg) :
254 km/h,
14. Prędkość wznoszenia (przy masie całkowitej 2910 kg) : 7,6 m/s,
15. Pułap : 13.000 stóp,
16. Maksymalny zasięg (przy masie całkowitej 2910 kg, bez rezerwy paliwa,
przy ekonomicznej prędkości lotu i konfiguracji zbiornika paliwa na daleki
zasięg) : 835 km,
17. Maksymalna długotrwałość lotu (parametry jak w pkt. 16) : 4,45 h,
18. Załoga : pilot/2 pilotów, ratownik, lekarz.
Gotowość do startu HEMS w celu realizacji medycznych czynności ratunkowych wynosi :
- w dzień :
a) w promieniu 60 km do 3 minut,
b) w promieniu powyżej 60 km do 130 km do 6 minut,
c) w promieniu powyżej 130 km do 20 minut.
Gotowość do startu lotniczego transportu sanitarnego (transport międzyszpitalny) wynosi :
w dzień – 30 minut. Dyżury pełnione są od wschodu do zachodu słońca.
W mieście Płocku zlokalizowane jest całodobowe lądowisko przy Wojewódzkim Szpitalu
Zespolonym im. Marcina Kacprzaka ul. Medyczna 19.
Do wezwania zespołu HEMS (śmigłowca) uprawnieni są :
1. Dyspozytor Krajowego Centrum Operacyjnego SP ZOZ LPR.
2. Lekarze koordynatorzy centrum powiadamiania medycznego i dyspozytorzy pogotowia
ratunkowego oraz oddziałów pomocy doraźnej.
3. Operatorzy Centrum Powiadamiania Ratunkowego.
4. Dyspozytorzy innych podmiotów ratowniczych / PSP, GOPR, TOPR,
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WOPR, PRO, MSR) poprzez dyspozytora medycznego pogotowia ratunkowego lub
bezpośrednio na podstawie podpisanych porozumień.
Zadysponowanie zespołu HEMS (śmigłowca) powinno nastąpić w poniżej opisanych
sytuacjach :
czas transportu drogą lotniczą z miejsca zdarzenia/wezwania pacjenta w stanie nagłym , do
Szpitalnego Oddziału Ratunkowego lub innego stosownego, jest krótszy od czasu transportu
innymi środkami lokomocji i może przynieść w dalszym procesie leczenia, występują
okoliczności, które mogą uniemożliwić lub istotnie opóźnić dotarcie przez inne podmioty
ratownictwa do poszkodowanego znajdującego się w stanie nagłym (np. topografia
terenu),zdarzenie masowe (nagłe zagrożenie, w wyniku którego zapotrzebowanie na
medyczne działania ratownicze przekracza możliwości obecnych na miejscu zdarzenia sił i
środków oraz zachodzi konieczność prowadzenia segregacji rozumianej jako ustalanie
priorytetów leczniczo-transportowych),stany nagłe ( inne niż podane poniżej), wymagające
pilnej interwencji zespołu ratownictwa medycznego, chory nieprzytomny, nagłe zatrzymanie
krążenia, ostre stany kardiologiczne, przełom nadciśnieniowy, udar mózgu, wypadki
komunikacyjne, upadek z wysokości, przysypanie, lawina, uraz wielonarządowy, uraz głowy
wymagający pilnej interwencji neurochirurgicznej, uraz kręgosłupa z paraplegią, tetraplegią
lub objawami lateralizacji, uraz drążący szyi, klatki piersiowej, brzucha, złamanie dwóch lub
więcej kości długich, ciężki uraz miednicy, amputacja urazowa kończyny, oparzenia II i III
stopnia przekraczające 20 % powierzchni ciała, podejrzenie oparzenia dróg oddechowych,
oparzenia elektryczne, eksplozje i pożary, hipotermia, tonięcie.
Istnieje możliwość niewykonania transportu z miejsca zdarzenia/wezwania ze
względu na ryzyko w zakresie bezpieczeństwa lotu, ograniczenia operacyjne
lub prawne.
Zdarzenie masowe – nagłe zagrożenie, w wyniku którego zapotrzebowanie na medyczne
działania ratownicze przekracza możliwości obecnych na miejscu zdarzenia sił i środków oraz
zachodzi konieczność prowadzenia segregacji rozumianej jako ustalanie priorytetów
leczniczo – transportowych.
W przypadku zdarzeń masowych istnieje możliwość użycia do działań ratowniczych na
miejscu zdarzenia/wezwania więcej niż jednego zespołu HEMS (śmigłowca). Dysponowanie
zespołu HEMS z innych obszarów operacyjnych odbywa się poprzez zgłoszenie do
Krajowego Centrum Operacyjnego SP ZOZ LPR.
Zakład może brać udział w organizacji transportu znacznej liczby poszkodowanych obywateli
polskich do kraju środkami transportu nie będącymi w dyspozycji Krajowego Centrum
Operacyjnego SP ZOZ LPR.
3) Lokalizacja i wyposażenie wojewódzkiego szpitala zespolonego w Płocku
Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku, ul. Medyczna 19 posiada następujące oddziały:
- Szpitalny Oddział Ratunkowy z Izbą Przyjęć
- Anestezjologii i Intensywnej Terapii (OIOM)
- Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Dzieci
- Chirurgiczny I
- Chirurgiczny II
- Neurotraumatologiczny
- Urazowo – Ortopedyczny
- Chirurgii Dziecięcej

-

6 łóżek
10 łóżek
6 łóżek
45 łóżek
61 łóżek
16 łóżek
66 łóżek
40 łóżek
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- Ginekologiczno – położniczy
- Chorób płuc i gruźlicy
- Wewnętrzny
- Neurologiczny
- Reumatologiczny
- Okulistyczny
- Laryngologiczny
- Urologiczny
- Dermatologiczny
- Kardiologiczny
- Nefrologiczny
- Obserwacyjno - zakaźny
- Dziecięcy
- Patologii noworodka
- Onkologiczny
- Stanowiska dializacyjne
Razem

-

80 łóżek
58 łóżka
61 łóżek
32 łóżka
30 łóżek
27 łóżek
31 łóżka
31 łóżka
35 łóżek
63 łóżka
25 łóżek
59 łóżek
36 łóżek
20 łóżek
32 łóżka
15 łóżek
885 łóżek

Szpitalny Oddział Ratunkowy z Izbą Przyjęć posiada sale zabiegowe, salę restytucyjną
z niezbędną aparaturą, 6-cio łóżkową salę chorych z systemem monitorowania funkcji
życiowych i sztucznej wentylacji. Zlokalizowany na poziomie „0” (parter) budynku głównego
w pobliżu bloku operacyjnego, oddziałów anestezjologii i intensywnej terapii (OIOM),
zakładów: laboratoryjnego i diagnostyki obrazkowej. Szpitalny Oddział Ratunkowy zapewnia
całodobową diagnostykę, monitorowanie i podtrzymywanie funkcji życiowych.
Szpital posiada stacjonarną łączność telefoniczną z Komendą Miejską Państwowej Straży
Pożarnej, Policji oraz Pogotowia Ratunkowego. Dodatkowo Izba Przyjęć (Sz.O.R.) posiada
łączność

radiową

z

Pogotowiem

Ratunkowym.

Całodobowe

dyżury

personelu

poszczególnych oddziałów szpitalnych oraz Izby Przyjęć zapewniają mieszkańcom powiatu
ciągły dostęp do świadczeń lekarskich.
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Liczba, rodzaj i rozmieszczenie w terenie zespołów ratownictwa
medycznego
z określeniem rejonu operacyjnego dla każdego zespołu
(Rozmieszczenie zespołów wyjazdowych ratownictwa
medycznego
Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu
Sanitarnego)
Liczba, rodzaje, rejony operacyjne, obszary
ratownictwa medycznego na terenie powiatu.

działania

zespołów

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja
Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku, jako dysponent
zespołów ratownictwa medycznego rozmieszczała zespoły ratownictwa
medycznego w trzech rejonach operacyjnych. Decyzją Wojewody
Mazowieckiego w roku 2012 rejony te zostały połączone w jeden rejon
operacyjny 14-02. Rejon ten obejmuje: miasto Płock oraz powiaty: płocki,
sierpecki, gostyniński, mławski, żuromiński, płoński, ciechanowski, nowodworski.
SP ZOZ WSPRiTS w Płocku jest dysponentem 12 zespołów wyjazdowych, w
tym: 7 specjalistycznych
zespołów ratownictwa medycznego, 4
podstawowych zespołów ratownictwa medycznego oraz 1 zespołu
neonatologicznego.
Obecnie wszystkie zespoły ratownictwa medycznego działają w składach
trzyosobowych.
Zmniejszenia składów zespołów
z czteroosobowych na
trzyosobowe
dokonano w oparciu o przepisy ustawy
o Państwowym
Ratownictwie Medycznym.
Rejon Operacyjny 14-02 SP ZOZ oraz miejsca stacjonowania zespołów
ratownictwa medycznego Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i
Transportu Sanitarnego w Płocku przedstawia Mapa 1.
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MAPA
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Rozmieszczenie Zespołów Ratownictwa Medycznego SP ZOZ WSPRiTS w Płocku na
terenie powiatu płockiego:
Lp.

Dane teleadresowe

1.

Nazwa i miejsce dyslokacji
Zespołu Ratownictwa
Medycznego
02-01-zespół specjalistyczny
(Płock, ul. Gwardii Ludowej 5)
02-02 – zespół specjalistyczny
(Płock, ul. Strzelecka 3)

24 366-78-06

2.

02-03 – zespół specjalistyczny
(Płock, ul. Armii Krajowej 62)

24 366-78-97

3.

02-21 – zespół specjalistyczny
(Gąbin, ul. Płocka 19a)

24 277-13-17

4.

02-31 – zespół specjalistyczny
(Wyszogród, ul. Płocka 29)

24 231-22-23

5.

02-07 – zespół podstawowy
(Płock, ul. Strzelecka 3)

24 366-78-06

6.

02-16 – zespół podstawowy
(Staroźreby, ul. Płocka 34)

24 260-33-22

7.

02-51 – zespół specjalistyczny
(Sierpc, ul. Braci Tułodzieckich
19)

24 275-21-22

Dane teleadresowe

10.

Nazwa i miejsce dyslokacji
Zespołu Ratownictwa
Medycznego
02-56 – zespół podstawowy
(Sierpc, ul. Braci Tułodzieckich
19)
02-41 – zespół specjalistyczny
(Gostynin, ul. Przemysłowa 1)

24 235-22-22

11.

02-46 – zespół podstawowy
(Gostynin, ul. Przemysłowa 1)
Zespół noworodkowy
(Płock, ul. Strzelecka 3)

24 366-78-06

12.

8.
Lp.

9.

24 267-84-29

24 275-21-22

24 235-22-22

Możliwości działania w tym
dane o posiadanym sprzęcie
i zasobach osobowych
Gotowość całodobowa
Skład trzyosobowy.
1 Karetka specjalistyczna
Gotowość całodobowa.
Skład trzyosobowy.
1 Karetka specjalistyczna
Gotowość całodobowa.
Skład trzyosobowy
1 Karetka specjalistyczna
Gotowość całodobowa.
Skład trzyosobowy
1 Karetka specjalistyczna
Gotowość całodobowa
Skład trzyosobowy
1 karetka specjalistyczna
Gotowość całodobowa.
Skład trzyosobowy
1 karetka podstawowa.
Gotowość całodobowa.
Skład trzyosobowy
1 karetka podstawowa.
Gotowość całodobowa.
Skład trzyosobowy
1 karetka specjalistyczna.

Rejon
obsługiwany
przez ZRM

Możliwości działania w tym
dane o posiadanym sprzęcie
i zasobach osobowych
Gotowość całodobowa.
Skład trzyosobowy
1 karetka podstawowa.
Gotowość całodobowa.
Skład trzyosobowy.
1 karetka specjalistyczna.
Gotowość całodobowa.
Skład trzyosobowy,
1 karetka podstawowa.
Gotowość całodobowa.

Rejon
obsługiwany
przez ZRM

14-02

14-02

Skład trzyosobowy,
1 karetka neonatologiczna.

Funkcjonowanie Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (charakterystyka
zespołu HEMS)
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe dysponuje na terenie województwa mazowieckiego
dwoma śmigłowcami ratowniczymi typu EC 135: w Warszawie i w Płocku. Aktualnie oba
śmigłowce dyżurują od świtu do zmierzchu. Planuje się rozszerzenie funkcjonowania do całej
doby przez 7 dni w tygodniu.
Filia Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Płocku działa od stycznia 2009 roku.
Kompleks mieści się w południowej części lotniska, w pobliżu obiektów Aeroklubu Ziemi
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Mazowieckiej. Składa się z dużego budynku, w którym mieści się hangar oraz pomieszczenia
dla dyżurującego zespołu ratowniczego. Działa system nawigacyjny, napełnione są zbiorniki
podziemnej stacji paliw.
Od czerwca 2010 r., wyremontowanego Mi – 2, zastąpił fabrycznie nowy Eurocopter,
spełniający standardy specjalistycznej karetki naziemnej, szybszy od swojego poprzednika,
zużywający mniej paliwa i mogący odbywać dalsze loty. Oprócz tego, ma więcej miejsca w
kabinie, potrzebuje mniej miejsca do lądowania i co najważniejsze – może latać nocą.
Rejonem operacyjnym śmigłowca jest teren w promieniu 130 km od Płocka.
Obejmuje to rejon całego powiatu płockiego oraz wykracza znacząco poza jego obszar m.
innymi na teren powiatów ościennych - będą to także rejony Kutna, Raciąża, Żuromina,
Włocławka i Ciechanowa.
Rejon jest obsługiwany w trybie gotowości do startu odpowiednio do odległości i
rodzaju śmigłowca z uwzględnieniem pory dnia i nocy. Zespół HEMS (śmigłowiec) w
trakcie wykonywanych operacji nawiązuje łączność na ogólnopolskim kanale ratowniczym nr
8 pasmo 169,00MHz (częstotliwość służby zdrowia). Zespół HEMS (śmigłowiec) posiada
własny, indywidualny kryptonim w zależności od bazy, w której stacjonuje. Nawiązując
łączność radiową należy wywoływać zespół HEMS (śmigłowiec) posługując się
następującym kryptonimem: Płock HEMS – kryptonim: „Ratownik 18.”
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe pracuje w systemie od świtu do zmierzchu. Dyżury
w bazie na zmiany pełni kilka trzyosobowych zespołów. Obsadę jednego Zespołu stanowi
lekarz, ratownik medyczny oraz pilot.
Dane teleadresowe Lotniczego Pogotowia Ratunkowego

Lp.

Nazwa służby/instytucji

Numery telefonów

Alarmowy
1.

2.

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe,
ul. Księżycowa 5
01-934 Warszawa

-

Dyspozytornia Lotniczego Pogotowia
Ratunkowego
22 568 19 99

3.
Kierownik Filii Płock

605 885 366

Miejski/komórkowy
Tel.
22 568 19 30
22 568 19 31
Fax:
22 568 19 29
Tel.
22 568 19 99
22 568 19 98
Fax
22 835 19 19
24 366 24 99
605 885 366
(Tel służbowy osób
pełniących dyżury)
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Lokalizacja centrów powiadamiania ratunkowego i centrum zarządzania
kryzysowego. Centrum Powiadamiania Ratunkowego
SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego jest
dysponentem jednego Centrum Dyspozytorskiego w Płocku, zintegrowanego stanowiska
służb, mieszczącego się w Komendzie Miejskiej PSP w Płocku przy ul. Wyszogrodzkiej 1A.
Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Płocku

Lp

Nazwa i miejsce dyslokacji
centrów powiadamiania
ratunkowego

Dane teleadresowe

Tel. 24-267-84-02
Fax. 24-267-84-15
e-mail:
sekretariat@wspritsplock.pl

Administracja

Uwagi
Możliwości
działania, w tym
dane o posiadanym
sprzęcie
i
zasobach
osobowych

Rejon
obsługiwany
przez ZRM

W dni powszednie od
godz. 7.00 do godz.
14.25

1.
Dyrekcja
/Wewnątrzzakładowy
Zarządzania Kryzysowego

Zespół

Dyrektor
603 183 584
Z-ca
Dyrektora
ds.
Medycznych
507 159 828
Z-ca Dyrektora ds. Techn.
Eksploatacyjnych
609 839 009

2.

3.

Oddział w Płocku, ul Strzelecka 3
Administracja

Centrum Dyspozytorskie
Płock
Ul. Wyszogrodzka 1 A

4.

Oddział w Sierpcu
Ul. Braci Tułodzieckich 19
Administracja

5.

Oddział w Gostyninie
Ul. Przemysłowa 1
Administracja

Kierownik Oddziału
24 268 22 37
Lub 693 831 459
Fax i Piel. Koord. 366 78 74
Tel. 366 78 03 (04)
Fax 366 78 50 Wyszogrodzka
Fax 366 78 74 Strzelecka
Pokój lekarzy NPL

Tel. 24 275-28-77
Fax 24 275-30-52
Kierownik 601 987 707

Tel. 24 235-43-23
Kierownik 665 975 845

Na
placu
przy
Gwardii Ludowej 5
zgromadzona
rezerwa samochodów
w ilości 3 pojazdów
do wykorzystania w
przypadku awarii lub
akcji w masowych
zdarzeniach.
W dni powszednie od
godz. 07.00 do godz.
14.35

14-02

Całodobowo
4 stanowiska
dyspozytorskie
+
lekarz koordynator
i dyspozytor ds.
transportu do 14.35
W dni powszednie od
godz. 07.00
do godz. 14.35

W dni powszednie
od godz. 07.00
do godz. 14.35

Gminę Łąck i Gminę Nowy Duninów obsługuje stacja Pogotowia Ratunkowego
w Gostyninie. Miasto i Gminę Drobin obsługuje stacja Pogotowia Ratunkowego w Płońsku.
6.2.

Wykaz szpitali wraz z ilością łóżek szpitalnych wg specjalności.
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Powiat Płocki nie posiada własnego szpitala. Mieszkańcy powiatu korzystają z usług
medycznych Szpitala Wojewódzkiego w Płocku przy ul. Medycznej 19, którego organem
założycielskim jest Marszałek Województwa Mazowieckiego.
Szpital udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie:


lecznictwa zamkniętego w oddziałach zabiegowych i zachowawczych;



ambulatoryjnego lecznictwa specjalistycznego;



podstawowej opieki zdrowotnej;



rehabilitacji leczniczej;



diagnostyki medycznej.

Nowoczesne wyposażenie, rozbudowana baza diagnostyczna i lecznicza gwarantuje wysoki
poziom świadczonych usług, a duże doświadczenie i zaangażowanie personelu zapewnia
bezpieczny pobyt pacjentom w oddziałach szpitalnych.
Rocznie w 23 oddziałach szpitalnych leczonych jest około 50 tys. chorych, wykonuje się ok.
12 tys. operacji i zabiegów, w poradniach udziela się ponad 130 tys. porad.

Baza szpitalna dla potrzeb powiatu płockiego
Lp.

Jednostka

Adres

Telefon

1

2

3

4

Wojewódzki Szpital Zespolony
1. w Płocku
Szpital Miejski im. Św. Trójcy
2. w Płocku

6.3.

ul. Medyczna 19
09- 400 Płock
ul. Kościuszki 28
09- 402 Płock

024/364-61-00
fax: 024/364-61-01
024/364-51-00
fax: 024/364-51-02

Wykaz zakładów opieki zdrowotnej.

Zasoby służby zdrowia powiatu płockiego opierają się na publicznych i niepublicznych
zakładach opieki zdrowotnej w poszczególnych gminach, określonych w poniższej tabeli.
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OŚRODKI ZDROWIA W POWIECIE PŁOCKIM
Ośrodek zdrowia

Lp.

-

1

2

Numer telefonu
kier (024)

Adres

gm. BIELSK
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku:
- Ośrodek Zdrowia
- Gabinet Rehabilitacji
- Gabinet stomatologiczny
Samodzielny Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Zągotach:
- Ośrodek zdrowia
- Gabinet Stomatologiczny w Zagotach

09-230 Bielsk, Pl. Wolności 13

09-230 Bielsk,

261-50-31

Zągoty 18

261-24-34

-

gm. BODZANÓW

3

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Praktyka lekarska Nr 1 w
Miszewie Murowanym

09-471 Bodzanów, Miszewo
ul. Południowa 11b

4

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ALFA - MED" S.c.

09-470 Bodzanów, Chodkowo
Miodowa 17

-

gm. DROBIN

5

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "SAN-MED" s.c.

09-210 Drobin, ul. Przyszłość 18

260-10-21,
260-11-21

6

Ośrodek Zdrowia w Łęgu Probostwie

09-209 Łęg

260-32-66

-

gm. BRUDZEŃ DUŻY

7

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Brudzeniu Dużym

09-414 Brudzeń

8

Ośrodek Zdrowia w Siecieniu

09-414 Siecień

261-26-21

9

Ośrodek Zdrowia w Sikorzu

09-413 Sikórz

261-28-29

Murowane, 260-60-21
Działki, ul.

Probostwo

Duży, Brudzeń Duży 94

260-70-28

260-40-21
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-

gm. BULKOWO

10

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MEDICINES" w Łubkach
Nowych

09-452 Blichowo,

11

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej ‘’ Zdrowie
‘’ w Bulkowie

09-454 Bulkowo, ul. Płocka 59

265-20-26

-

Łubki Nowe 5

265-13-12

gm. GĄBIN

12

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "REMEDIUM" S.c. w Gąbinie

09-530 Gąbin, ul. Płocka 19

277-10-22,
tel/fax 277-12-95

13

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej “ESKULAP” w Dobrzykowie

09-522 Dobrzyków , ul. Słoneczna 24

277-54-20

09-520 Łąck, ul. Gostynińska 4

384-14-16

09-460 Mała

231-40-37

14
15
-

gm. ŁĄCK
Samodzielny Gminny Ośrodek Zdrowia w Łącku
gm. MAŁA WIEŚ
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Małej Wsi

Wieś, ul. Kolbego 13

gm. NOWY DUNINÓW

16

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Duninowie

09-505 Nowy

17

Ośrodek Zdrowia w Soczewce

09-506 Soczewka

261-01-40

-

Duninów, ul. Włocławska 5

261-02-60,

gm. RADZANOWO

19

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "LANCET" w Rogozinie

09-442 Rogozino, ul. Mazowiecka

263-77-90

20

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MEDICINES"

09-451 Radzanowo, ul. Kredytowa 2

tel/fax 265-72-22

09-533 Słubice, ul. Płocka 46

277-80-37

09-472 Słupno, ul. Miszewska 8

261-29-83

18
21
-

gm. SŁUBICE
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "SANUS" w Słubicach
gm. SŁUPNO
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "SALUS" Przychodnia w Słupnie
gm. STARA BIAŁA
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22

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Białej

09-411 Biała, Biała 68

365-04-17

23

Ośrodek Zdrowia w Proboszczewicach

09-412 Proboszczewice, ul. Floriańska 7

365-03-60

-

gm. STAROŹREBY

24

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "REMEDIUM" w Staroźrebach

09-440 Staroźreby, ul. Kościelna 31a

tel/fax 261-70-15

25

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "VITA" s.c. w Staroźrebach

09-440 Staroźreby, ul. Kościelna 31a

tel/fax 261-70-15

26

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Górze

09-431 Nowa

Góra, ul. Płocka 26

261-81-10

-

gm. WYSZOGRÓD

27

Centrum Medyczne BMC Sp. z o.o. w Wyszogrodzie

09-450 Wyszogród, ul. Płocka 29

231-10-92

28

Pogotowie Ratunkowe w Wyszogrodzie

09-450 Wyszogród, ul. Płocka 29

231-21-51
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6.4. Wykaz aptek ogólnodostępnych i punktów aptecznych z terenu powiatu
płockiego.

Lp.

Gmina

Nazwa i adres apteki

Nr telefonu

1

2

3

4

1.
Bielsk
2.

3.

4.
Bodzanów
5.

6.
7.

Brudzeń Duży

8.
9.
Bulkowo
10.

11.
Drobin

12.

13.
Gąbin
14.

Apteka w Bielsku
Pl. Wolności 13
09-230 Bielsk
Punkt apteczny w Bielsku
Pl. Wolności 6
09-230 Bielsk
Apteka w Zągotach
Zągoty 12
09-230 Bielsk
Apteka – właściciel Beata
Trela – Bujanowska
ul. Mickiewicza 8
09-470 Bodzanów
Punkt apteczny – właściciel Beata
Trela – Bujanowska
Miszewo Murowane,ul. Południowa 2
09-470 Bodzanów
Apteka prywatna „AVENA” 4
Chodkowo, ul. Bankowa 14
09-470 Bodzanów
Apteka – właściciel Żaneta Łukomska,
Brudzeń Duży 102 c
Apteka „Pod Lipą” – właściciel Bożena
Jankowska, Brudzeń Duży 93 B
Apteka – mgr farmacji RA Kapczyńska,
B. Szternal
Nowe Łubki 4
09-454 Bulkowo
Punkt apteczny Jerzy Bujnowski
ul. Płocka 7
09-454 Bulkowo
Apteka mgr farmacji Wiesławy ZychMaciąg
ul. Marszałka Piłsudskiego 4
09-210 Drobin
Apteka mgr farmacji Wandy Karlińskiej
ul. Płocka 30
09-210 Drobin
Prywatna Apteka „EMFAR”
ul. Płocka
09-530 Gąbin
Apteka „POD LWEM” – właściciel
Barbara Puternicka

24 261 51 55

24 811 81 63

24 261 18 62

24 260 70 21

24 260 60 36

24 262 05 70
24 260 40 84
501 616 400
24 265 15 77

24 265 27 77

24 260 16 26

24 260 14 87

24 277 10 24

501 524 521
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15.

16.

Łąck

17.

Mała Wieś

18.

Nowy Duninów

19.
Radzanowo
20.

21.

Słubice

22.

Słupno

23.
Stara Biała
24.

25.
Staroźreby
26.

27.

28.

Wyszogród

Ul. Kilińskiego 09-530 Gabin
Prywatna Apteka „AVENA”
ul. Płocka
09-530 Gąbin
Punkt apteczny MEDEST s.j.
Anna Gierula, Krzysztof Stańdo
Ul. Gostynińska 4
09-520 Łąck
Apteka mgr farmacji Jadwigi
Ostrowskiej, ul. Płońska 4,
09-460 Mała Wieś
Punkt apteczny w Nowym Duninowie
ul. Plac Strażacki 1
09-505 Nowy Duninów
Punkt apteczny „MEDICOR”
ul. Spółdzielcza 7,
09-451 Radzanowo
Punkt apteczny „VITA”
Rogozino
ul. Mazowiecka 55
09-410 Płock 12
Prywatna Apteka „VADEMECUM”
Zbigniew Jachowicz i Maria Jachowicz
ul. Płocka 50
09-533 Słubice
Apteka mgr farmacji Ewy Ostrowskiej
ul. Miszewska 8a
09-472 Słupno,
Punkt apteczny VITA 2 w Białej
Technik farmacji Zofia Paduchowska
ul. Jana Kazimierza 1
09-411 Stara Biała
Punkt apteczny
mgr farmacji Izabela Mudrak
i Michał Mudrak
Stare Proboszczewice, ul. Płocka 4a
09-412 Proboszczewice
Apteka „Przy Klasztorze” s.c.
ul. Kościelna 31 a
09-440 Staroźreby;
Punkt apteczny w Nowej Górze,
ul. Dojazd 3
09-440 Staroźreby
Apteka mgr farmacji Jolanty Stec
ul. Rębowska 42
09-450 Wyszogród
KJRB Sp z o.o.
Apteka mgr farmacji Ewy Brzozowskiej

24 277 15 00

24 384 12 41

24 231 40 42

24 261 17 93

24 261 34 92

24 236 77 19

24 277 81 75

24 266 70 55

24 366 51 54

24 364 76 96

24 261 70 14

24 269 84 03

24 231 16 07

24 231 10 35
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5.

ul. Rębowska 54 09-450 Wyszogród
Wykaz podmiotów realizujących działania z zakresu przewożenia, przechowywania
i zabezpieczenia zwłok

L.p.
1
1.

Zakład (właściciel)

2.

2
Zakład Pogrzebowy
Frydrysiak Stanisław
Zakład Pogrzebowy

3.

Zakład Pogrzebowy

4.

Przedsiębiorstwo Pogrzebowe

5

Zakład Pogrzebowy

6.

Zakład Pogrzebowy
Sieradzka Ewa
Zakład Pogrzebowy
Funonovo Sp. z o.o.
Zarmex. Zakład Pogrzebowy
Zarembski Robert

7.
8.

9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

Zakład Pogrzebowy
Zakład Pogrzebowy
Dziewiarz
Zakład Pogrzebowy
Sawicki Bogdan
Horus Zakład Pogrzebowy
P. Lewandowski
Usługi Pogrzebowe
Nowaczyk – Królak Aneta
Zarmex. Zakład Pogrzebowy
Zarembski R.
Zakład Pogrzebowy
Pielaciński Bogumił
Zakład Pogrzebowy
Kusy Rajmund

Adres

Nr telefonu

3
ul. Ostatnia 7
09-400 Płock
Płock – Winiary
ul. Chałubińskiego 35
ul. Bielska
09-400 Płock
ul. Kolejowa 44
09-400 Płock
ul. Kasztanowa 1
09-400 Płock
ul. Sienkiewicza 36
09-400 Płock
ul. Padlewskiego 14/21
09-402 Płock
Nowe Miszewo,
Ul. Chabrowa 5
09-470 Bodzanów
09-414 Brudzeń Duży 10
ul. Cmentarna
09-210 Drobin
Rynek
09-210 Drobin
ul. Kilińskiego 14
09-530 Gąbin

4
24 262 94 63

ul. Kościuszki
09-530 Gąbin
09-470 Nowe Miszewo

627 626 187

ul. Ogrodowa 3
09-450 Wyszogród
ul. Płocka 1
09-454 Bulkowo Kolonia

24 264 06 62
24 262 62 56
24 262 94 63
24 262 36 89
24 268 73 88
24 268 50 66
24 260 62 69

24 260 40 08
24 260 14 19
24 260 11 97
24 277 13 79

24 260 62 69
24 231 16 38
24 265 23 37

Uwaga! Uwzględnienie w wykazie zakładów pogrzebowych z terenu miasta Płocka
związane jest z faktem, że zakłady te z uwagi na znacznie szerszy zakres oferowanych usług,
a także brak dostępności niektórych gmin do tego rodzaju świadczeń, realizują
działania z zakresu przewożenia, przechowywania i zabezpieczenia zwłok także na terenie
powiatu płockiego.
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Wykaz ośrodków pomocy społecznej:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
0-24 261-51-81, fax 0-24 261-51-81
09-230 Bielsk, ul. Płocka 53
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
0 24 260 40 79
09-414 Brudzeń Duży 1
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
0 24 265 20 31
09-454 Bulkowo Kolonia, Szkolna 1
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
0-24 260-10-42
09-210 Drobin, ul. Piłsudskiego 12
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tel. 262-78-37, fax 771-256
09-530 Gąbin, ul. Stary Rynek 1
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
0-22 384-14-02, fax 0-22 384-14-15
09-520 Łąck, ul. Gostynińska 2
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
0 24 269 79 62
09-460 Mała Wieś, Kochanowskiego 1
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
0-24 261-02-36
09-505 Nowy Duninów, ul. Osiedlowa 1
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
0 24 261 34 24 - telefon/fax
09-451 Radzanowo, Płocka 32
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
0-24 277-80-55
09-533 Słubice, ul. Płocka 32
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
0 24 261 95 78
09-472 Słupno, Warszawska 26a
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
0-24 261-32-11, fax 265-61-65
09-411 Stara Biała
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
0 24 261 70 03
09-440 Staroźreby, Płocka 18
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
0 24 231-10-92, fax 231-10-24
09-450 Wyszogród, ul. Płocka 5
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
0 24 364 02 10
09-402 Płock, ul. Wolskiego 4
Polski Komitet Pomocy Społecznej
0 24 364 76 05
09-400 Płock, ul. Misjonarska 32
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Wykaz Domów Pomocy Społecznej.
Lp. Nazwa Domu Pomocy
Społecznej
Nr. telefonu
1 DPS Brwilno
tel. (0...24) 366-25-80
2 DPS Goślice
tel. (0...24) 261-37-70
3 DPS Koszelów
tel. (0...24) 277-10-08
4 DPS Miszewo
tel. (0...24) 260-60-07
5 DPS Wyszogród
tel. (0...24) 267-85-20
6 DPS Zakrzewo
tel. (0...24) 231-41-47
RAZEM

Stan zatrudnionych pracowników
Ogółem
Adm.Opiek.gosp.
terapeut.

Liczba mieszkańcy
Ogółem
Leżący

77

12

56

120

³

101

24

77

147

37

76

25

51

135

13

123

16

107

180

47

26

8

20

37

8

63

4

51

87

4

466

89

362

706
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Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
Zakres działania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie obejmuje szereg
zagadnień, spośród których dla celów zarządzania kryzysowego najistotniejsze są:
1) prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym
oraz umieszczanie w nich skierowanych osób;
2) opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze
szczególnym

uwzględnieniem

programów

pomocy

społecznej,

wspierania

osób

niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup
szczególnego ryzyka;
3) prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej;
4) zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki
rodziców, w szczególności przez organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjnoopiekuńczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych, dla dzieci i młodzieży, w tym
placówek wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym, a także tworzenie i wdrażanie
programu pomocy dziecku i rodzinie;
5) prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami
psychicznymi;
6) pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do
życia, młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego
252

i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży, niepełnosprawnej
intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze
oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolnowychowawcze lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze, mających braki w przystosowaniu
się;
7) organizowanie opieki w rodzinach zastępczych, udzielanie pomocy pieniężnej na
częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci;.
8) podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym tworzenie
i realizacja programów osłonowych;
9) pomoc osobom mającym trudności w integracji ze środowiskiem, które otrzymały status
uchodźcy;
10) zlecanie w drodze konkursu ofert realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej
organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej
oraz osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym działającym na podstawie przepisów
o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego, do kościołów i związków wyznaniowych
oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania jeżeli ich cele statutowe obejmują
prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej;
11) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na
celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego
wsparcia;
12) realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
13) wspieranie osób niepełnosprawnych.
Skład grupy specjalistów pomocy społecznej kierowanej do pomocy gminom.
Nie przewiduje się ustalania stałych grup specjalistów pomocy społecznej kierowanej do
pomocy gminom. W zależności od rodzaju zdarzenia kryzysowego, ilości poszkodowanych
osób i zapotrzebowania na określoną, najbardziej przydatną w danej sytuacji, pomoc zakłada
się, że prowadzenie specjalistycznego poradnictwa, wsparcia psychologicznego, tworzenie
ośrodków interwencji kryzysowej realizowane będzie doraźnie przez Dyrektora Powiatowego
Centrum

Pomocy

Rodzinie

we

współdziałaniu

z

Dyrektorem

Wydział

Zarządzania Kryzysowego.
Pozyskanie

odpowiednich

specjalistów,

w

tym

psychiatrów,

psychologów,

wyspecjalizowanych i wyszkolonych kadr pomocy społecznej, księży oraz przedstawicieli
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organizacji pozarządowych prowadzących działalność w zakresie pomocy społecznej,
następowało będzie w pierwszej kolejności z jednostek organizacyjnych funkcjonujących na
terenie powiatu ( placówki służby zdrowia, DPS-y, MOPS-y itp.), a w przypadku braku osób
o określonych kwalifikacjach, kierowane będą wystąpienia o przekazanie ich z terenów
sąsiednich powiatów lub od Wojewody Mazowieckiego.

7. Organizacja ochrony przed zagrożeniami charakterystycznymi
dla obszaru powiatu
Organizacja ochrony przed zagrożeniami charakterystycznymi dla obszaru powiatu
płockiego opiera się o działania związane z zapobieganiem, przygotowaniem i reagowaniem
na wypadek wystąpienia zagrożeń wcześniej zidentyfikowanych

jako możliwe do

wystąpienia.
W planie głównym został określony katalog zagrożeń powiatu, podzielony na trzy
główne grupy zagrożeń:
 uderzenia broni klasycznej;
 awarie, katastrofy, terroryzm;
 działanie sił przyrody.
Zidentyfikowane

zagrożenia

poddano

ocenie

ryzyka

oraz

określeniu

prawdopodobieństwa ich wystąpienia. Poznanie możliwych scenariuszy zidentyfikowanych
zagrożeń oraz skutków jakie mogą wystąpić pozwoliło na określenie celów strategicznych
zapobiegania ich wystąpienia, jak również określeniu zadań w zakresie poprawy
bezpieczeństwa. W momencie wystąpienia sytuacji kryzysowej reagowanie opiera się na
postępowaniu zgodnym z procedurami opracowanymi w części II planu. Określone są w nich
zadania oraz wskazane osoby/instytucje odpowiedzialne za ich wykonanie.
Dodatkowo siatka bezpieczeństwa określa w jasny i przejrzysty sposób zadania
podmiotów wiodących i pomocniczych z uwzględnieniem poszczególnych faz reagowania
kryzysowego.
Na podstawie przeprowadzonej analizy i oceny, wymienionych w katalogu zagrożeń
charakterystycznym zagrożeniem dla powiatu płockiego – jednocześnie negatywnie
wpływającym na poziom bezpieczeństwa ludności w zakresie ich życia i zdrowia, mienia w
znacznym rozmiarze i środowiska oraz wywołującym ograniczenia w działaniu właściwych
organów administracji publicznej – jest zagrożenie skażeniem chemiczno - ekologicznym.
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Zagrożenie chemiczne mogą spowodować substancje chemiczne, które wprowadzone do
organizmu człowieka mogą wywołać stany zatrucia chemicznego. Na terenie powiatu istnieje
Polski Koncern Naftowy „ORLEN“, który stwarza realne zagrożenie dla mieszkańców.
Oprócz zagrożenia ze strony zakładów pracy istnieje realne niebezpieczeństwo
skażenia powstałego na skutek wypadku drogowego lub kolejowego po których odbywa się
transport gazu propan-butan, palnych i wybuchowych gazów technicznych oraz paliw
płynnych. W wyniku rozszczelnienia których istnieje prawdopodobieństwo uwolnienia się
niebezpiecznych substancji i powstania zagrożenia dla dużej liczby mieszkańców szczególnie
przy trasach przewozu tych substancji jak również stacje paliw na obszarze powiatu zagrożenie dla ludności zamieszkałej w ich sąsiedztwie oraz skażenie środowiska
naturalnego, dodatkowo zagrożenie pożarowe dla obszarów leśnych.
Głównymi przyczynami powodującymi awarie z uwolnieniem niebezpiecznej substancji
chemicznej są:
- uszkodzenia mechaniczne instalacji i urządzeń lub środków transportowych,
- a także w wyniku awarii systemów sterujących oraz zamierzonego bądź niezamierzonego
działania człowieka.
Natomiast wśród zagrożeń powodowanych destrukcyjnym oddziaływaniem sił natury
największe niebezpieczeństwo na obszarze powiatu płockiego stwarzają powodzie
występujące w różnych porach roku i spowodowane gwałtownym topnieniem śniegów,
intensywnymi deszczami, zlodzeniem rzek, krótkotrwałymi burzami oraz silnymi wiatrami.
Ponadto Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego posiada w swoich zasobach
opracowane przez centrum oraz inne służby i instytucje szczegółowe procedury, instrukcje,
koncepcje i dokumenty pomocnicze związane z reagowaniem w przypadku wystąpienia
zdarzeń niekorzystnych. Poniżej załączony jest wykaz posiadanych dokumentów:
1. Plan operacyjny ochrony przed powodzią powiatu płockiego.
2. Powiatowy Plan Ratowniczy powiatu płockiego.
3. Powiatowy plan działania na wypadek wystąpienia epidemii na terenie powiatu
płockiego.
4. Plan działań przeciwepidemicznych, sanitarnohigienicznych, udzielenia pomocy
medycznej oraz likwidacji skażeń i zakażeń biologicznych.
5. Plan dystrybucji preparatów jodowych na terenie powiatu płockiego.
6. Polski weterynaryjny plan gotowości.
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7. Instrukcja postępowania w przypadku wystąpienia na terenie powiatu płockiego
niebezpiecznej choroby zakaźnej, masowych zachorowań na choroby zakaźne oraz
ataku bioterrorystycznego.
8. Instrukcja postępowania dyżurnego powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.
9. Tabela danych radiowych systemu łączności Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.
10. Szczegółowe zasady postępowania w przypadku wystąpienia poważnej awarii
w zakresie należącym do właściwości Inspekcji Ochrony Środowiska oraz zasady
współdziałania z innymi organami administracji publicznej.
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8. Wykaz zawartych umów i porozumień
LP.

TREŚĆ POROZUMIENIA
(UMOWY)

DATA
ZAWARCIA
UMOWY

1

Centrum Alarmowe SMS.
Umowa zawarta z Fundacją HIGHTECH
RESCUE.

01.01.2015 r.

2

Telefony stacjonarne. Umowa zawarta z NEW
TELEKOM Sp. z o.o.

30.06.2014 r.

3

Telefon komórkowy. Umowa zawarta z siecią
ORANGE POLSKA S.A.

23.01.2015 r.

UWAGI

4
5
6
7
8
9
10
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9. Zasady i tryb oceniania i dokumentowania szkód.
Podstawy prawne
1. ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.09.175.1362 j.t.);
2. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 1999 r. w sprawie zasad oraz
trybu ustalania i wypłaty odszkodowań za szkody poniesione w związku z
akcjami zwalczania klęsk żywiołowych (Dz.U.99.55.573);
3. Aktualne unormowania prawne dotyczące oceniania i dokumentowania szkód
zawarte są na stronie internetowej MUW http://mazowieckie.pl/pl/urzad/wydzialy/wydzial-bezpieczenstwa/sprawyoddzialu-rolnic/aktualnosci

W wypadku wystąpienia na terenie powiatu płockiego zdarzeń o charakterze
klęski żywiołowej istnieje możliwość uzyskania przez poszkodowanych pomocy w
ramach obecnie obowiązujących przepisów prawnych, w zakresie poniesionych
szkód:
1. w infrastrukturze komunalnej;
2. w rolnictwie.
3. W sferze socjalno-bytowej
Po sporządzeniu odpowiednich wniosków przez jednostki samorządu terytorialnego,
przesyła się je do Wojewody z prośbą o dokonanie ich weryfikacji. W dwóch
pierwszych przypadkach wojewoda powołuje komisję wojewódzką, której zadaniem
jest dokonanie analizy przedłożonych wniosków oraz oceny, czy wysokość szkód jest
zgodna ze stanem faktycznym.
W trzecim wypadku wnioski do weryfikacji wojewoda przekazuje do Wydziału
Polityki Społecznej.
Szczegółowe sposoby postępowania w przedmiotowej sprawie we wszystkich trzech
wypadkach przedstawiono na poniższych schematach.
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PROCEDURA POSTEPOWANIA W PRZYPADKU POWSTANIA SZKÓD NA
POWIERZCHNIACH LEŚNYCH NIE STANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SKARBU
PAŃSTWA ZNISZCZONYCH W WYNIKU KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH
PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r., Nr 12,poz. 59)
2. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007 r., Nr 89, poz. 590 z późn. zm.)
3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)
MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Osobiście:
Warszawa, pl. Bankowy 3/5,
Biuro podawcze – pok. 39 (wejście „B”)
Pocztą:
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Wydział Bezpieczeństwa i zarządzania Kryzysowego
pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
W przypadku możliwości załatwienia sprawy drogą elektroniczną:
e-mail: wbzk@mazowieckie.pl
godziny i dni urzędowania: poniedziałek – piątek godz. 8.00 – 16.00

WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wniosek o przekazanie starostwu dotacji (załącznik nr 1),
2. Sprawozdanie z wykonania prac (załącznik nr 2).
SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Etap I: Przekazanie przez jst wniosku do WBZK
Etap II: Podział dotacji
Etap III: Przekazanie przez WBZK do Wydziału Finansów MUW polecenia wypłaty
Etap IV: Wyplata środków przez Wydział Finansów MUW
Etap V: Przekazanie przez jst dokumentów potwierdzających wykonanie prac
Szczegółowe informacje na stronie www.http://mazowieckie.pl/pl/urzad/wydzialy/wydzialbezpieczenstwa/sprawy-oddzialu-rolnic/odnowienie-powierzchni/12751,Odnowienie-powierzchnilesnych-nie-stanowiacych-wlasnosci-Skarbu-Panstwa-zniszcz.html
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10. Procedury uruchamiania rezerw strategicznych
Zgodnie z pismem nr WBZK-II.640.6.2012 z dnia 4 września 2012 roku Dyrektora
Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu
Wojewódzkiego opracowano Plan Dystrybucji Preparatów Jodowych na terenie
powiatu płockiego na wypadek zagrożenia radiacyjnego.
W celu profilaktycznego zabezpieczenia ludności powiatu płockiego w przypadku
wystąpienia zagrożenia radiacyjnego, została utworzona rezerwa preparatów jodowych
zmagazynowanych w Składnicy Agencji Rezerw Materiałowych w Komorowie.
W razie wystąpienia zdarzenia radiacyjnego wprowadzenie działań
interwencyjnych następuje na podstawie rozporządzenia wydanego przez Wojewodę
Mazowieckiego.
Preparaty jodowe winny być rozdawane przez osoby z wykształceniem medycznym
– średni personel medyczny ( min. pielęgniarka, położna, ratownik medyczny oraz
pokrewne ).
Za realizację w zakresie pobrania i wydawania dla ludności preparatów jodowych na
terenie powiatu odpowiada Starosta.
Do podstawowych zadań Starosty powiatu płockiego w tym zakresie należy:
 Organizacja transportu preparatów jodowych ze Składnicy Agencji Rezerw
Materiałowych,
 Wytypowanie punktów wydawania preparatów jodowych dla ludności ( jeden
punkt wydawania preparatów jodowych powinien przypadać na nie więcej niż
5000 mieszkańców ).
 Organizacja transportu do wytypowanych punktów wydawania preparatów
jodowych.
 Wyznaczenie fachowej obsługi zabezpieczającej realizację powyższych zadań
oraz nadzorowanie sprawnego przebiegu akcji wydawania preparatów.
 Opracowanie szczegółowego planu dystrybucji preparatów jodowych na terenie
powiatu na wypadek wystąpienia zagrożenia radiacyjnego.
Plan Dystrybucji Preparatów Jodowych na terenie powiatu płockiego na wypadek
zagrożenia radiacyjnego stanowi oddzielna teczka.

263

Rodzaj
Dokumentu

PROCEDURA URUCHAMIANIA REZERW

Data

23.10.2014 r.

Podmiot
opracowujący

Biuro Spraw
Obronnych i
Zarządzania
Kryzysowego

PRP - 1
Nazwa
Dokumentu

OGÓLNA PROCEDURA URUCHAMIANIA
REZERW STRATEGICZNYCH

I.

Cel procedury
Określenie sposobu udostępniania rezerw strategicznych w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej, sytuacji kryzysowej,
odtworzenia infrastruktury krytycznej lub zaspokojenia podstawowych potrzeb obywateli, ratowania ich życia i zdrowia, a także potrzebę
wsparcia realizacji celów społecznych.
II.
Lider/ Uczestnicy procedury
Starosta Płocki/ Wojewoda Mazowiecki, Prezes Agencji Rezerw Materiałowych, minister właściwy ds. gospodarki, minister właściwy
ds. transportu, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, gminne jednostki samorządu terytorialnego.
III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury
Wejścia

Wyjścia

Podstawy prawne realizacji procedury

Wystąpienie klęski żywiołowej lub
sytuacji kryzysowej, oraz zakłóceń w
ciągłości dostaw służących
funkcjonowaniu gospodarki narodowej i
zaspokojenia podstawowych potrzeb
obywateli, ratowania ich życia i zdrowia,
a także potrzebę wsparcia realizacji
celów społecznych.

Wykorzystanie/ użytkowanie
udostępnionych rezerw materiałowych
zgodnie z zaistniałą potrzebą i ich
przeznaczeniem oraz dokonanie zwrotu
części niewykorzystanych rezerw.

- ustawa z dnia 29 października 2010 r. o
rezerwach strategicznych (Dz. U. 10.229.1496);
- ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o
zarządzaniu kryzysowym (Dz. U.07.89.590 z
późn. zm.);
- ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o
wojewodzie i administracji rządowej w
województwie (Dz. U. 09.31.206 z późn. zm.)
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IV.

Opis postępowania
Przedsięwzięcia

1. Monitorowanie rozwoju sytuacji kryzysowej, stwarzającej możliwość zaistnienia zagrożenia
życia drastycznego pogorszenia się warunków bytowych ludności lub możliwości znacznych
szkód i strat materialnych, wynikających z nieprzewidzianych zdarzeń i okoliczności oraz klęsk
żywiołowych i sytuacji kryzysowych w przypadku bezwzględnej potrzeby użycia rezerw
strategicznych – przygotowanie i skierowanie stosownego zapotrzebowania do Wojewody,
zawierającego:
 Ilość i nazwę asortymentu,
 Cel wykorzystania danego asortymentu,
 Dane podmiotu, któremu udostępnione będą państwowe rezerwy materiałowe.
2. Monitorowanie zapotrzebowani, opracowanie stosownego/ych wniosku/ów i przesłanie
ministrowi właściwemu ds. gospodarki.
3. Analiza otrzymanego/ych wniosku/ów – przygotowanie i wydanie decyzji o udostępnieniu
rezerw. W przypadku gdy decyzja dotyczyć będzie udostępnienia konstrukcji składanych
wiaduktów, mostów grodowych i kolejowych, minister właściwy ds. gospodarki uzgadnia projekt
tej decyzji z ministrem właściwym ds. transportu.
Decyzja o udostępnieniu rezerw powinna zawierać:
 oznaczenie organu, na rzecz którego rezerwy są udostępniane;
 określenie udostępnionego asortymentu rezerw i jego ilości;
 oznaczenie podmiotu, któremu udostępnione rezerwy będą wydane do użycia;
 zobowiązanie do zwrotu niewykorzystanej części udostępnionych rezerw;

Wykonawcy

- Starosta Płocki

- Wojewoda Mazowiecki

- minister właściwy ds.
gospodarki,
- minister właściwy ds.
transportu.
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 inne szczególne warunki udostępnienia rezerw, jeżeli są konieczne ze względu na
właściwości udostępnionego asortymentu rezerw.
4. Ustalenie warunków oraz łańcucha działań związanych z wydaniem i odbiorem przedmiotu
udostępnienia, jego transportem, instalacją (montażem), deinstalacją (demontażem), eksploatacją i
zwrotem do zasobów rezerw . Poinformowanie stosownego organu administracji samorządowej o
ustaleniach.
5. Wydanie przedmiotu udostępnienia do użytkownika, zgodnie z podjętymi ustaleniami i
otrzymanymi dokumentami.

Prezes Agencji Rezerw
Materiałowych

Prezes Agencji Rezerw
Materiałowych.

6. Odbiór przedmiotu udostępnienia zgodnie ze wskazanym przez Wojewodę terminem.
Wykorzystanie przyznanych środków i sprzętu do działań.
7. Dokonanie zwrotu części niewykorzystanych rezerw – zgodnie z przyjętymi ustaleniami i
otrzymanymi dokumentami – w przypadku częściowego ich niewykorzystania.
8. Zwrot przedmiotu udostępnienia do zasobu rezerw po wykorzystaniu, zgodnie z ustaleniami i
otrzymanymi dokumentami – w przypadku udostępnienia rezerw asortymenu specjalistycznego
(np. konstrukcje składanych wiaduktów, mostów drogowych i kolejowych, koparek, spycharek
itp.).

- PCZK, Dyrektor WZK
- Burmistrzowie Wójtowie Gmin
- Kierownicy powiatowych służb
inspekcji i straży
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11. Stopnie alarmowe
Zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U.
Nr 89, poz.590) w zależności od skali zagrożenia atakiem terrorystycznym lub sabotażowym,
Prezes Rady Ministrów, ministrowie i kierownicy urzędów centralnych oraz wojewodowie, w
drodze zarządzenia, mogą wprowadzić odpowiedni stopień alarmowy.
Lp.

1.

2.

3.

4.

Nr stopnia alarmowego

Oznaczenie stopnia alarmowego

Ma zastosowanie w przypadku uzyskania informacji o możliwości
wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym lub
sabotażowym, którego rodzaj i zakres jest trudny do przewidzenia.
Pierwszy stopień
Jego wprowadzenie ma charakter ogólnego ostrzeżenia, a
alarmowy(stopień ALFA
okoliczności nie usprawiedliwiają uruchomienia przedsięwzięć
według terminologii
zawartych w wyższych stopniach alarmowych. Wszystkie organy
NATO)
administracji publicznej i służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo
powinny być w stanie wprowadzić i utrzymać przedsięwzięcia tego
stanu alarmowego na czas nieograniczony.
Ma zastosowanie w przypadku uzyskania informacji o możliwości
wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym lub
sabotażowym. Stopień ten jest wprowadzany w przypadku
zwiększonego
i
przewidywalnego
zagrożenia
Drugi stopień alarmowy zaistnienia
(stopień BRAWO według działalnością terrorystyczną lub aktem sabotażu, jednakże konkretny
cel ataku nie został zidentyfikowany. Wszystkie organy administracji
terminologii NATO)
publicznej i służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo powinny
posiadać możliwość utrzymania tego stopnia do chwili ustąpienia
zagrożenia, nie naruszając swoich zdolności do bieżącego działania.
Ma zastosowanie w przypadku jeżeli zaistniało konkretne zdarzenie,
potwierdzające cel potencjalnego ataku terrorystycznego lub w
przypadku
uzyskania
informacji
o
osobach
(grupach)
Trzeci stopień alarmowy przygotowujących działania terrorystyczna lub sabotażowe, albo też
wystąpiły zdarzenia o charakterze terrorystycznym lub sabotażowym
(stopień CHARLIE
godzące w bezpieczeństwo innych państw i stwarzające potencjalne
według terminologii
zagrożenie dla Polski. Wprowadzenie przedsięwzięć tego stopnia na
NATO)
dłuższy czas może spowodować utrudnienia i będzie miało wpływ na
funkcjonowanie
służb
odpowiedzialnych
za
zapewnienie
bezpieczeństwa.
Ma zastosowanie w przypadku wystąpienia zdarzenia o charakterze
Czwarty stopień
terrorystycznym lub sabotażowym, powodującego zagrożenie
alarmowy (stopień
bezpieczeństwa Rzeczpospolitej Polskiej lub bezpieczeństwa innych
DELTA według
państw i stwarzającego zagrożenie dla Polski, albo też wysokie
terminologii NATO)
prawdopodobieństwo wystąpienia takich działań na terytorium RP.

Wyższy stopień alarmowy może być wprowadzony z pominięciem niższych stopni.
Moduły zadaniowe określające sposób realizacji zadań porządkowo-ochronnych w Starostwie
Powiatowym w Płocku w czasie wprowadzenia jednego ze stopni alarmowych stanowi
oddzielna teczka.

267

12. Ochrona infrastruktury krytycznej
Infrastruktura krytyczna pełni kluczową rolę w funkcjonowaniu państwa i życiu jego
obywateli. W wyniku zdarzeń spowodowanych siłami natury lub będących konsekwencją
działań człowieka, infrastruktura krytyczna może być zniszczona, uszkodzona, a jej działanie
może ulec zakłóceniu, przez co zagrożone może być życie i mienie obywateli. Istota zadań
związanych z infrastrukturą krytyczną sprowadza się nie tylko do zapewnienia jej ochrony
przed zagrożeniami, ale również do tego aby ewentualne uszkodzenia i zakłócenia w jej
funkcjonowaniu były możliwie krótkotrwałe, łatwe do usunięcia i nie wywoływały
dodatkowych strat dla obywateli i gospodarki.
Przez ochronę infrastruktury krytycznej należy rozumieć wszelkie działania
zmierzające do zapewnienia funkcjonalności, ciągłości działań i integralności infrastruktury
krytycznej w celu zapobiegania zagrożeniom, ryzykom lub słabym punktom oraz
ograniczenia i neutralizacji ich skutków oraz szybkiego odtworzenia tej infrastruktury na
wypadek awarii, ataków oraz innych zdarzeń zakłócających jej prawidłowe funkcjonowanie.
Zgodnie z obecnie obowiązującą ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym art. 3 pkt. 2, przez infrastrukturę krytyczną należy rozumieć systemy oraz
wchodzące w ich skład powiązane ze sobą funkcjonalnie obiekty, w tym obiekty budowlane,
urządzenia, instalacje, usługi kluczowe dla bezpieczeństwa państwa i jego obywateli oraz
służące zapewnieniu sprawnego funkcjonowania organów administracji publicznej, a także
instytucji i przedsiębiorców.
Infrastruktura krytyczna obejmuje systemy:


zaopatrzenia w energię, surowce energetyczne i paliwa,



łączności,



sieci teleinformatycznych,



finansowe,



zaopatrzenia w żywność,



zaopatrzenia w wodę,



ochrony zdrowia,



transportowe,



ratownicze,



zapewniające ciągłość działania administracji publicznej,



produkcji, składowania, przechowywania i stosowania substancji chemicznych
i promieniotwórczych, w tym rurociągi substancji niebezpiecznych.
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W Jednolitym wykazie obiektów, instalacji, urządzeń, usług wchodzących w skład
infrastruktury krytycznej otrzymanym od Wojewody Mazowieckiego terenie powiatu
płockiego występują obiekty.
Załącznik – ZASTRZEŻONY – WBZ-1.6513.2.Z-594.2013 z dnia 2 grudnia 2013r.
– zawierający wyciąg z Jednolitego wykazu obiektów, instalacji, urządzeń i usług
wchodzących w skład infrastruktury krytycznej z podziałem na systemy wg. stanu na dzień
14.10.2013 r. znajduje się w Kancelarii Tajnej pod nr Z-48.
Pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 03.01.2014 r. z
Wykazem osób odpowiedzialnych za utrzymanie kontaktów z podmiotami właściwymi w
zakresie infrastruktury krytycznej na terenie województwa mazowieckiego oraz informacje
dotyczące możliwości Starostwa Powiatowego w Płocku w zakresie ochrony infrastruktury
krytyczne znajduje się w oddzielnej teczce.

Kierownik PCZK
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