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CZĘŚĆ I. 
INFORMACJE OGÓLNE 

 
1. PODSTAWY PRAWNE OPRACOWANIA PLANU. INFORMACJE OGÓLNE. 

 
Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) „Starosta opracowuje plan operacyjny 

ochrony przed powodzią oraz ogłasza i odwołuje pogotowie i alarm 

przeciwpowodziowy”. 

Zgodnie z art. 163. 1 ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566, 2180) 

„Ochrona przed powodzią jest zadaniem Wód Polskich oraz organów 

administracji rządowej i samorządowej.” 

Jednostki samorządu terytorialnego zapewniają, w zakresie swojej właściwości, 

ochronę ludności i mienia przed powodzią wywołaną przez wody publiczne stanowiące 

własność Skarbu Państwa. 

Ochronę przed powodzią prowadzi się z uwzględnieniem map zagrożenia 

powodziowego, map ryzyka powodziowego oraz planów zarządzania ryzykiem 

powodziowym. Ochronę przed powodzią realizuje się, uwzględniając wszystkie 

elementy zarządzania ryzykiem powodziowym, w szczególności: 

➢ zapobieganie,  

➢ ochronę,  

➢ stan należytego przygotowania i reagowanie w przypadku wystąpienia 

powodzi,  

➢ usuwanie skutków powodzi,  

➢ odbudowę i wyciąganie wniosków w celu ograniczania potencjalnych 

negatywnych skutków powodzi dla zdrowia ludzi, środowiska, dziedzictwa 

kulturowego oraz działalności gospodarczej.  

Zgodnie z art. 165. ust. 1 ustawy Prawo wodne, ochronę przed powodzią 

realizuje się w szczególności przez: 

➢ kształtowanie zagospodarowania przestrzennego dolin rzecznych lub 

terenów zalewowych, w szczególności obszarów szczególnego zagrożenia 

powodzią, 
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➢ racjonalne retencjonowanie wód oraz użytkowanie budowli 

przeciwpowodziowych, a także sterowanie przepływami wód, 

➢ zapewnienie funkcjonowania systemu wczesnego ostrzegania przed 

niebezpiecznymi zjawiskami zachodzącymi w atmosferze i hydrosferze 

oraz prognozowanie powodzi, 

➢ zachowanie, tworzenie i odtwarzanie systemów retencji wód, 

➢ budowę, przebudowę i utrzymywanie budowli przeciwpowodziowych, 

➢ prowadzenie akcji lodołamania, 

➢ prowadzenie polityki informacyjnej w zakresie ochrony przed powodzią 

oraz ograniczania jej skutków. 

 

2. CEL OPRACOWANIA PLANU. 
 
Plan określa warianty działania w czasie zagrożenia powodziowego na obszarze 

Powiatu Obornickiego, zawiera Moduły Zadaniowe (MZ) – stałe czynności realizowane 

w sytuacji wystąpienia danego zagrożenia na terenie powiatu, procedury wprowadzenia 

przez Starostę Obornickiego stanu pogotowia lub alarmu przeciwpowodziowego oraz 

kierowania działaniami związanymi z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem  

i usuwaniem skutków zagrożeń powodziowych na terenie powiatu. 

Plan operacyjny ochrony przed powodzią jest dokumentem określającym zakres 

działań podmiotów zaangażowanych w działania przeciwpowodziowe na terenie 

Powiatu Obornickiego od momentu wystąpienia zagrożenia powodziowego do usunięcia 

skutków powodzi. 

W planie uwzględniono także działania zmierzające do ochrony ludności i mienia 

przy lokalnych podtopieniach. 

W planie uwzględniono najważniejsze podmioty, które biorą udział w ochronie 

przeciwpowodziowej lub udzielają wsparcia w działaniach w trakcie wystąpienia 

zagrożenia powodziowego. 

Organem pomocniczym Starosty Obornickiego, w przypadku działań związanych 

z ochroną przed powodzią jest Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego  

w Obornikach, którego skład określa Zarządzenie Nr 1.15 Starosty Obornickiego z dnia 
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19 Stycznia 2015 r. w sprawie określenia składu Powiatowego Zespołu Zarządzania 

Kryzysowego. 

Szczegółowe sposoby realizacji poszczególnych przedsięwzięć realizowanych  

po wprowadzeniu stanu pogotowia lub alarmu przeciwpowodziowego zostały zawarte  

w procedurze reagowania kryzysowego (PRK) „Postępowanie w przypadku zagrożenia 

powodziowego i powodzi” oraz „Modułach Zadaniowych – stałych czynnościach 

realizowanych w sytuacji wystąpienia danego zagrożenia na terenie powiatu 

obornickiego” będących również częścią składową „Planu zarządzania kryzysowego 

Powiatu Obornickiego”. 

 

3. ZASADY AKTUALIZACJI PLANU. 
Aktualizacji planu dokonuje się każdorazowo po zaistnieniu zmian mających 

bezpośredni wpływ na zasadniczą treść planu oraz po ukazaniu się nowych map 

zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego, jednak nie rzadziej niż raz 

na 6 lat, po dokonaniu przez Wody Polskie przeglądu map zagrożenia i map ryzyka 

powodziowego. 

 

4. OBJAŚNIENIE SKRÓTÓW I NAZW UŻYWANYCH W PLANIE 
 

DP – Dyrektywa Powodziowa, 

Dyżurny Operacyjny – należy przez to rozumieć Dyżurnego Operacyjnego Stanowiska 

Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Obornikach, 

Dyżurny PCZK – należy przez to rozumieć pracownika Starostwa Powiatowego 

pełniącego dyżur w ramach PCZK Oborniki, 

IMGW PIB – Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, 

ISOK – Informatyczny System Osłony Kraju, 

KZGW – Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, 

MZ – Moduł Zadaniowy, 

PCPR – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach, 

PCZK – Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Obornikach, 

PGW WP – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, 

PRK – Procedura Reagowania Kryzysowego, 
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PRZ – Procedury Realizacji Zadań, 

PZRP – Plan Zarządzania Ryzykiem Powodziowym, 

PZZK – Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego Powiatu Obornickiego, 

RZGW – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, 

WCZK – Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Poznaniu, 

WIOŚ – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, 

WZM i UW – Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, 

 

5. PODMIOTY ZAANGAŻOWANE W DZIAŁANIA PRZECIWPOWODZIOWE  
NA TERENIE POWIATU OBORNICKIEGO. 
 

➢ Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Obornikach, 

➢ Komenda Powiatowa Policji w Obornikach, 

➢ Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, 

➢ Stacja Hydrologiczno – Meteorologiczna (wodowskaz w Obornikach), 

➢ Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego,  

➢ Wydział Geodezji i Nieruchomości Starostwa Powiatowego, 

➢ Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Obornikach, 

➢ Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Poznaniu, 

➢ Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, 

➢ Powiatowy Zarząd Dróg z s. w Rogoźnie, 

➢ Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Obornikach, 

➢ Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Obornikach, 

➢ Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Obornikach, 

➢ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach, 

➢ Urząd Miejski w Obornikach, 

➢ Urząd Miejski w Rogoźnie, 

➢ Urząd Gminy Ryczywół, 

➢ SP ZOZ w Obornikach, 

➢ Operatorzy telekomunikacyjni, 

➢ Środki masowego przekazu, 
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Dane teleadresowe powyższych podmiotów zostały zawarte w „Planie zarządzania 

Kryzysowego Powiatu Obornickiego” oraz dokumentacji Stałego Dyżuru Starosty 

Obornickiego. 

 
 

CZĘŚĆ II. 
 

GŁÓWNE ZAGADNIENIA I DEFINICJE 
 

1. PODSTAWOWE DEFINICJE ZWIĄZANE Z ZAGROŻENIEM POWODZIOWYM 

Dyrektywa powodziowa (DP)1 – Jest podstawowym dokumentem określającym 

cele i zasady gospodarki wodnej w krajach Unii Europejskiej. Celem dyrektywy jest 

ustanowienie ram dla oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim, w celu 

ograniczenia negatywnych konsekwencji dla zdrowia ludzkiego, środowiska, dziedzictwa 

kulturowego oraz działalności gospodarczej, związanych z powodziami na terytorium 

Wspólnoty (Państw Unii Europejskiej). Dyrektywa powodziowa wymagała sporządzenia: 

1) Wstępnej oceny ryzyka powodziowego. 

2) Map zagrożenia powodziowego. 

3) Map ryzyka powodziowego. 

4) Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla obszarów dorzeczy 

opracowywanych na podstawie ww. map. 

Mapy zagrożenia powodziowego – zostały sporządzone dla obszarów 

narażonych na niebezpieczeństwo powodzi, wskazanych we wstępnej ocenie ryzyka 

powodziowego. 

W ramach projektu Informatycznego Systemu Osłony Kraju (ISOK) zostały opracowane, 

przez Wody Polskie, mapy zagrożenia powodziowego przedstawiające obszary 

zagrożone powodzią o określonym prawdopodobieństwie wystąpienia: 

1) Obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie  

i wynosi 0,2 % lub na których istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia 

ekstremalnego (czyli raz na 500 lat); 

2) Obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie  

i wynosi 1 %, (czyli raz na 100 lat); 
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3) Obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie  

i wynosi 10 %, (czyli raz na 10 lat). 

4) Ponadto: obszary szczególnego zagrożenia powodzią i obszary obejmujące 

tereny narażone na zalanie w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia: 

a. wału przeciwpowodziowego, 

b. wału przeciwsztormowego, 

c. budowli piętrzącej. 

Na mapach zagrożenia powodziowego przedstawia sią następujące elementy: 

➢ zasięg powodzi, 

➢ głębokość wody lub rzędną zwierciadła wody, 

➢ w uzasadnionych przypadkach – prędkość przepływu wody lub natężenie 

przepływu wody. 

Dla ww. obszarów Wody Polskie sporządzają mapy ryzyka powodziowego, na 

których przedstawia się potencjalne negatywne skutki związane z powodzią 

uwzględniające: 

1) szacunkową liczbę mieszkańców, którzy mogą być dotknięci powodzią, 

2) rodzaje działalności gospodarczej wykonywanych na wskazanych 

obszarach, 

3) instalacje mogące, w razie wystąpienia powodzi, spowodować znaczne 

zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo 

środowiska jako całości, 

4) występowanie: 

a. ujęć wody, stref ochronnych lub obszarów ochronnych, 

b. kąpielisk, 

c. obszarów Natura 2000, parków narodowych oraz rezerwatów 

przyrody, 

5) w uzasadnionych przypadkach: 

a. obszary, na których mogą wystąpić powodzie, którym towarzyszy 

transport dużej ilości osadów i rumowiska, 

b. potencjalne ogniska zanieczyszczeń wód. 
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Obszary zagrożone powodzią stanowią obszary szczególnego zagrożenia 

powodzią, w rozumieniu ustawy Prawo wodne, na których zabrania się wykonywania 

robót oraz czynności utrudniających ochronę przed powodzią lub zwiększających 

zagrożenie powodziowe. Dodatkowo na mapach zagrożenia powodziowego 

przedstawiono obszary obejmujące tereny narażone na zalanie w przypadku 

zniszczenia lub uszkodzenia wału przeciwpowodziowego lub budowli ochronnych pasa 

technicznego. 

Przy wyznaczaniu tych obszarów uwzględniono w obliczeniach przepływ  

o prawdopodobieństwie wystąpienia 1%. 

Mapy zagrożenia powodziowego, oprócz granic obszarów zagrożonych 

powodzią, zawierają również informacje na temat głębokości wody oraz prędkości  

i kierunków przepływu wody, określających stopień zagrożenia dla ludzi i sposób 

oddziaływania wody na obiekty budowlane. 

Mapy zagrożenia powodziowego dla Powiatu Obornickiego zostały przygotowane jako  

„MAPY ZAGROŻENIA POWODZIOWEGO WRAZ Z GŁĘBOKOŚCIĄ WODY”  

– załącznik nr 13, 

Mapy ryzyka powodziowego – uzupełnieniem map zagrożenia powodziowego 

są mapy ryzyka powodziowego określające wartości potencjalnych strat powodziowych 

oraz przedstawiające obiekty narażone na zalanie w przypadku wystąpienia powodzi  

o określonym prawdopodobieństwie wystąpienia. 

 

Wersje map ryzyka powodziowego zostały przygotowane w dwóch zestawach 

tematycznych: 

a) Mapy ryzyka powodziowego – „NEGATYWNE KONSEKWENCJE DLA 

LUDNOŚCI ORAZ WARTOŚCI POTENCJALNYCH STRAT POWODZIOWYCH” 

– załącznik nr 11, 

b) Mapy ryzyka powodziowego – „NEGATYWNE KONSEKWENCJE DLA 

ŚRODOWISKA, DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I DZIAŁALNOŚCI 

GOSPODARCZEJ” – załącznik nr 12. 

Plan Zarządzania Ryzykiem Powodziowym – Plany zarządzania ryzykiem 

powodziowym wykonuje się dla obszarów dorzeczy i dla regionów wodnych,  
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z uwzględnieniem obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi wyznaczonych 

we wstępnej ocenie ryzyka powodziowego, bazując na przygotowanych dla tych 

obszarów mapach zagrożenia i ryzyka powodziowego. 

Za opracowanie Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym odpowiada Prezes 

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. 

Ryzyko powodziowe – to kombinacja prawdopodobieństwa wystąpienia powodzi  

i potencjalnych negatywnych skutków powodzi dla życia i zdrowia ludzi, środowiska, 

dziedzictwa kulturowego oraz działalności gospodarczej. 

Powódź (prawo Unii Europejskiej) – oznacza czasowe pokrycie wodą terenu, 

który normalnie nie jest pokryty wodą. Definicja ta obejmuje powodzie wywołane przez 

rzeki, potoki górskie, śródziemnomorskie okresowe cieki wodne oraz powodzie 

sztormowe na obszarach wybrzeża, natomiast może nie uwzględniać powodzi 

wywołanych przez systemy kanalizacyjne. 

Powódź (prawo krajowe) – rozumie się przez to czasowe pokrycie przez wodę 

terenu, który w normalnych warunkach nie jest pokryty wodą, wywołane przez 

wezbranie wody w ciekach naturalnych, zbiornikach wodnych, kanałach oraz od strony 

morza, z wyłączeniem pokrycia przez wodę terenu wywołanego przez wezbranie wody  

w systemach kanalizacyjnych. 

Powódź opadowa – powodzie opadowe są spowodowane intensywnymi 

opadami deszczu, powodującymi wezbranie wód m.in. w rzekach, ale także lokalne 

podtopienia. 

Powódź roztopowa – powodzie roztopowe spowodowane są tajaniem pokrywy 

śnieżnej i lodowej. Pojawiają się na wszystkich rzekach w kraju, ale najgroźniejsze 

rozmiary osiągają na dużych rzekach nizinnych. Jeśli obfity śnieg leży na zamarzniętym 

gruncie, a w okresie roztopowym nastąpi gwałtowny wzrost temperatury powietrza, 

pokrywa śnieżna topi się szybko i w krótkim czasie dopływa do rzek, powodując powódź 

lub lokalne podtopienia z powodu rozmarzającego śniegu. 

Powódź sztormowa – przyczyną takich powodzi są silne wiatry, sztormy 

występujące na zalewach i wybrzeżach. Maja mały zasięg występowania. Powodziami 

tymi zagrożone są obszary wybrzeża morskiego oraz doliny ujściowych odcinków rzek. 
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Powódź zimowa (zatorowa) – spowodowana jest zablokowaniem koryta rzeki 

śryżem lub lodem, a w konsekwencji spiętrzenie wody i zalanie okolicznych terenów. 

Stan wody w rzece – wzniesienie zwierciadła wody w cieku ponad umowny 

poziom odniesienia (co nie jest równoznaczne z głębokością cieku). Należy rozróżnić 

pojęcia stan wody i poziom wody. Są to te same wielkości fizyczne, jednak podawane 

względem różnych odniesień. Poziomy terenu liczymy od przyjętego poziomu morza, 

dlatego wysokość, na której znajdują się obiekty na Ziemi wyrażamy w metrach nad 

poziomem morza. W Polsce sieć wodowskazowa odniesiona jest obecnie do poziomu 

morza w Kronsztadzie w Rosji. 

Na podstawie wieloletnich pomiarów można określić charakterystyczny rozkład stanów 

wody dla danej rzeki w danym miejscu. Wyznacza się wówczas następujące strefy 

stanów wody: strefę stanów niskich, strefę stanów średnich, strefę stanów wysokich, 

stan ostrzegawczy, stan alarmowy. 

Stan ostrzegawczy – umowny stan wody, który zapoczątkowuje wzmożenie 

dyżurów i obserwacji poziomu lustra wody oraz kampanię informacyjną na zagrożonym 

obszarze. Może być przyczyną ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego (stanu 

zagrożenia hydrologicznego). Wielkość różnicy pomiędzy stanem ostrzegawczym  

i alarmowym zależy od danej rzeki i najczęstszej szybkości przyboru wody w cieku –  

im zazwyczaj woda szybciej przybiera, tym większa różnica pomiędzy stanem 

alarmowym a ostrzegawczym. Stan ostrzegawczy jest niższy od stanu alarmowego. 

Stan alarmowy – umowny stan wody zagrażający zalaniem infrastruktury  

i zabudowań, będący zagrożeniem dla życia i zdrowia ludzi. Może być powodem 

ewakuacji ludności z zagrożonych terenów. Jest sygnałem do wszczęcia alarmu 

powodziowego (ogłoszenia stanu alarmu hydrologicznego). Stan alarmowy jest wyższy 

od stanu ostrzegawczego. 

Stan klęski żywiołowej – rozumie się przez to katastrofę naturalną lub awarię 

techniczną, których skutki zagrażają życiu lub zdrowiu dużej liczby osób, mieniu  

w wielkich rozmiarach albo środowisku na znacznych obszarach, a pomoc i ochrona 

mogą być skutecznie podjęte tylko przy zastosowaniu nadzwyczajnych środków, we 

współdziałaniu różnych organów i instytucji oraz specjalistycznych służb i formacji 

działających pod jednolitym kierownictwem. 
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Wodowskaz – przyrząd służący do określenia stanu wody w korycie rzeki, 

jeziorze lub zbiorniku wodnym. Jest to przymiar centymetrowy przymocowany do tzw. 

łaty mierniczej, umieszczony na brzegu albo np. przymocowany do mostu. 

Lokalne podtopienia – są to zalania terenów powstałe w wyniku nawalnego 

deszczu. Podtopienie może wystąpić, jeśli obfity śnieg leży na zamarzniętym gruncie,  

a w okresie roztopowym nastąpi gwałtowny wzrost temperatury powietrza, pokrywa 

śnieżna stopi się szybko i w krótkim czasie pojawi się duża ilość wody. 

 

2. BUDOWLE PRZECIWPOWODZIOWE 

Do budowli przeciwpowodziowych zaliczamy: 

a) kanały ulgi, 

b) kierownice w ujściach rzek do morza, 

c) poldery przeciwpowodziowe, 

d) sztuczne zbiorniki przeciwpowodziowe, 

e) suche zbiorniki przeciwpowodziowe, 

f) wały przeciwpowodziowe, 

g) budowle regulacyjne, 

h) wrota przeciwpowodziowe i przeciwsztormowe, 

i) falochrony, 

j) budowle ochrony brzegów morskich – wraz z obiektami związanymi z nimi 

technicznie i funkcjonalnie lub nieruchomościami przeznaczonymi na potrzeby 

ochrony przed powodzią. 

Na terenie powiatu nie występują zbiorniki retencyjne służące do regulowania 

przepływu wody podczas intensywnych opadów i powodzi.  

Istnieje jeden wał przeciwpowodziowy o długości 0,35 km (pełni on funkcję grobli)  

w okolicach Muzeum Młynarstwa w Jaraczu przy rz. Wełnie.  

 

3. ZAGROŻENIE POWODZIOWE. WARUNKI HYDROLOGICZNO – 

METEOROLOGICZNE 

W regionie wodnym Warty zagrożenia powodziowe występują w sposób mało 

gwałtowny, są za to długotrwałe. W półroczu letnim pojawiają się powodzie opadowo-
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nawalne, obejmujące zlewnie cząstkowe i powodowane gwałtownymi opadami 

atmosferycznymi. W półroczu zimowym występują najczęściej powodzie roztopowe 

powodowane gwałtownym topnieniem śniegu przeważnie zwiększonym przez 

jednoczesne opady deszczu. Podczas zim z dużą pokrywą śniegową i z długo 

utrzymującymi się temperaturami ujemnymi, spływ wód powodziowych może trwać 

nawet 2-3 miesiące. Powodzie roztopowe obejmują zwykle znaczną część powierzchni 

zlewni. Zdarza się, że powodzie te są powodowane lub potęgowane przez zatory 

lodowe. Typowym dla regionu Warty okresem występowania powodzi jest marzec-

kwiecień, z wyjątkiem górnej Noteci, gdzie takim okresem jest maj-czerwiec. Dla małych 

zlewni największe zagrożenie w postaci zwielokrotnienia skutków wezbrania stanowią 

zjawiska lodowe i zarastanie. 

Przez teren powiatu przepływają następujące rzeki:  

• Warta,  

• Wełna, 

• Mała Wełna, 

• Struga Sokołowska 

• Flinta, 

• Sama, 

• Samica, 

• Rudka (Ciemnica). 

Długość Warty na terenie powiatu wynosi 33,5 km (stan ostrzegawczy na Warcie 

w m. Oborniki wynosi 420 mm, natomiast stan alarmowy 560 mm). Do Warty wpływa 

rzeka Wełna o długości 41 km ze swym prawym dopływem rzeką Flintą. Długości Flinty 

wynosi 26,9 km.  

 

Teren powiatu przecinają liczne kanały o łącznej długości ponad 65 km, 

najdłuższe z nich to: 

• Kanał Bobrowski – 5,2 km, 

• Kanał Kiszewski – 2,9 km, 

• Kanał Kończak – 12,7 km, 

• Kanał Ludomicki – 6,7 km, 
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• Kanał Orłowski – 9,0 km, 

• Kanał Parkowski -11,7 km, 

• Kanał Przecławski – 9,8 km, 

• Kanał Zaganka – 7,4 km. 

W powiecie jest 9 jezior o łącznej powierzchni 491,71 ha. Największe z nich to 

jeziora: Budziszewskie (177,14 ha) i Rogozińskie (148,20 ha). Pozostałe jeziora to: 

Prusieckie (lub też Starskie 72,65 ha), Nienawiskie Duże (29,65 ha), Czarne (24,76 ha), 

Małe (lub Wydarte 16,45 ha), Boguniewskie (9,65 ha), Nienawiskie Małe (6,21 ha)  

i Sycyńskie (7 ha). 

Powiat leży w pasie umiarkowanych zjawisk atmosferycznych, niepowodujących 

większych zagrożeń dla życia i zdrowia ludności. Wiatry wiejące w tym rejonie 

charakteryzują się średnią siłą, z przewagą kierunku zachodniego. 

Terenami zalewowymi są naturalne obszary, na których dochodzi do wylewania 

głównie rz. Warta. Są to przede wszystkim nieużytki i ziemia orna, które są podtapiane 

na terenie gminy Oborniki podczas okresowych wezbrań wody między 192 a 217 km 

biegu rzeki. Łącznie jest to ok. 850 ha. 

Według danych z obserwacji rzeki Warta najwyższe stany wody odnotowuje się  

w I i II kwartale roku, kiedy to na wskutek ocieplenia dochodzi do topnienia śniegu na 

południu kraju oraz podczas występowania intensywnych i długotrwałych opadów 

deszczu na terenie południowej i zachodniej Polski. 

Na podstawie analizy rozkładu przestrzennego zagrożenia powodziowego 

(zawartego w „Planie zarządzania ryzykiem powodziowym dla regionu wodnego Warty”) 

w regionie wodnym Warty poziom wysoki i bardzo wysoki zintegrowanego ryzyka 

powodziowego (w Powiecie Obornickim) występuje tylko na obszarze gminy Oborniki. 

Na podstawie oceny zdarzeń powodziowych zaistniałych po 1945 r. możemy 

założyć, że zagrożenie powodziowe pozostałych miejscowości położonych na terenie 

powiatu nie występuje, jednakże ze względu na nieprzewidywalność sił natury 

wytypowano obiekty i osoby zagrożone powodzią (podtopieniem) zawyżając skalę 

zagrożenia.  

Łącznie na terenie gminy Oborniki planuje się do ewakuacji ok. 60 osób, 

natomiast na terenie gminy Rogoźno ok. 25 osób. 
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Gmina Oborniki: 

- Oborniki – budynki prywatne nad rzeką Wartą – zagrożonych ok. 12 osób, 

- Gołaszyn – gospodarstwa nad rzeką Wartą – 8 osób, 

- Słonawy – gospodarstwa nad rzeką Wartą – 6 osób, 

- Uścikowo – gospodarstwa nad rzeką Wartą – 12 osób, 

- Kiszewo, Kiszewko – gospodarstwa nad rzeką Wartą – 14 osób, 

- Stobnica – gospodarstwa nad rzeką Wartą – 8 osób. 

Gmina Rogoźno: 

- Rogoźno – budynki mieszkalne nad rzeką Wełną – 6 osób, 

- Cieśle – gospodarstwa nad rzeką Wełną – 5 osób, 

- Nowy Młyn – gospodarstwa nad rzeką Wełną – 3 osoby, 

- Ruda – gospodarstwa nad rzeką Wełną – 11 osób. 

 

Obiekty, które mogą być zagrożone powodzią (podtopieniem) to: 

➢ ZPH GUMA Oborniki (dwa budynki służące, jako magazyny 

materiałów budowlanych) położony po prawej stronie Warty, 

➢ Hurtownia RAJBUD (budynki oraz namioty służące, jako magazyny 

materiałów budowlanych) położona po prawej stronie Warty, 

➢ Oczyszczalnia ścieków w Słonawach położona po prawej stronie 

Warty. 

 Do tej pory nie wystąpiło bezpośrednie zagrożenie budynków użyteczności 

publicznej, budynków wielorodzinnych lub innych obiektów, których zalanie wodą 

wezbraniową spowodowałoby zagrożenie dla ludzi oraz środowiska. 

 Inne, nagle pojawiające się, groźne zjawiska meteorologiczne są o wiele 

trudniejsze do przewidzenia, jeśli chodzi o ich siłę, przebieg, miejsce ich wystąpienia 

oraz skutki. 
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4. DANE HISTORYCZNE DOTYCZĄCE POWODZI NA TERENIE OBORNIK 

 

Z materiałów historycznych wynika, że główne zagrożenie powodzią na 

przestrzeni lat występowało przede wszystkim na terenie miasta i gminy Oborniki. 

W historii Oborniki znanych jest wiele zagrożeń spowodowanych wysokim stanem 

rzek: Warta i Wełna. 

Najważniejsze z nich wydarzyły się ok. 1607, 1736, 1747 r. lub krótko przedtem. 

W 1888 r. Oborniki nawiedziła powódź, w wyniku której zalana została dolna część 

miasta i rynek. Zniszczeniu uległ również drewniany most na Warcie spinający prawy  

i lewy brzeg rzeki. Woda osiągnęła w punkcie kulminacyjnym wysokość 8,8 m. 

W dniu 02 kwietnia 1924 r. woda w Warcie przekroczyła stan alarmowy i zalała 

dolną część miasta do wysokości 1 m. 28 rodzin zamieszkujących posesje położone 

przy brzegu rzeki musiały opuścić swoje domostwa. Dnia 03.04.1924 r. powódź 

osiągnęła swój punkt kulminacyjny. Wówczas woda w Warcie podniosła się do poziomu 

8,64 m. oznacza to, że przekroczyła ona normalny stan o ok. 6,44 m., woda sięgała do 

ul. Nadbrzeżnej (dochodząc prawie do rynku), ul. Czarnkowskiej (od strony Wełny). 

Most na rzece Wełna był zalany. Po lewej stronie Warty powódź zniszczyła urządzenia 

ogrodnicze i dom mieszkalny miejscowego ogrodnika. 

Powódź wyrządziła wielkie szkody. Zalała połowę rynku, a także ul. Nadbrzeżną, 

Czarnkowską, Poznańską, Szamotulską i Gołaszyńską (na odcinku ok. 0,5 km.) powódź 

ta ustąpiła w drugiej połowie kwietnia. 

Do kolejnego zagrożenia powodzią doszło w styczniu 1938 roku. Poziom wody na 

Warcie i Wełnie podniósł się do stanu ostrzegawczego. 24 stycznia 1938 r. woda 

osiągnęła poziom 3,6 m. czyli przekroczyła wówczas stan normalny o 1,4 m. Woda  

w Wełnie w niektórych miejscach wystąpiła i zalała okoliczne pola oraz osady. Podobna 

powódź wystąpiła również w 1979 r. 

Ostatnie poważne zagrożenie powodzią w Obornikach miało miejsce na 

przełomie maja i czerwca 2010 r. Wzrost wody w Warcie i przekroczenie stanu 

ostrzegawczego i alarmowego spowodował, że 24 maja 2010 r. Wojewoda Wielkopolski 

ogłosił alarm przeciwpowodziowy dla Poznania i 30 gmin województwa wielkopolskiego. 
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30 maja poziom Warty w Obornikach przekroczył stan alarmowy o 39 cm. Niedługo 

potem Warta w okolicach Obornik miała już 6,8 m. wysokości. 

Fala kulminacyjna przeszła przez Oborniki w dniu 31 maja 2010 r. Rzeka wylała się 

m.in. na teren toru motocrossowego oraz podtopiła niektóre posesje prywatne i firmy 

znajdujące się w pobliżu rzeki. Wystąpiły lokalne podtopienia. 

 W styczniu 2011 r. poziom wody w Warcie przekroczył 5,5 m. Wojewoda 

Wielkopolski ogłosił dla Gminy Oborniki alarm przeciwpowodziowy. Powodem był zator 

lodowy, który uniemożliwiał odpływ wody w rzece. Doszło wówczas do lokalnych 

podtopień. 

 W wyniku wystąpienia stosunkowo obfitych (nawalnych) i częstych opadów 

deszczu w roku 2017 oraz na początku 2018 r. nastąpił wzrost poziomu wód gruntowych 

oraz doszło do podtopień terenów (głównie łąk) położonych wzdłuż takich cieków 

wodnych jak: Wełna, Flinta, Kanał Kończak, (przy jednoczesnym utrzymywaniu się 

dodatnich temperatur), w dniu 8 stycznia 2018 r. stan wody w Warcie przekroczył stan 

ostrzegawczy o 12 cm. i osiągnął poziom 4,32 m.  
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CZĘŚĆ III. 

SPRAWY ORGANIZACYJNE 

 

1. ALARMOWANIE, PROCEDURY POSTĘPOWANIA I ORGANIZACJA 
ŁĄCZNOŚCI W CZASIE AKCJI PRZECIWPOWODZIOWEJ 

 

1.1. POGOTOWIE I ALARM PRZECIWPOWODZIOWY NA TERENIE POWIATU 
OBORNICKIEGO 

 

Na podstawie art. 34. ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868.) Starosta Obornicki może ogłosić oraz 

odwołać na terenie powiatu obornickiego pogotowie i alarm przeciwpowodziowy  

w zależności od stanu poziomu rzeki Warty i Wełny oraz prognoz hydrologiczno – 

meteorologicznych. Pogotowie lub alarm przeciwpowodziowy wprowadzane są jak  

i odwoływane zarządzaniem Starosty Obornickiego.  

W przypadku zagrożenia powstania powodzi lub ogłoszenia alarmu 

przeciwpowodziowego Starosta może zwołać Powiatowy Zespół Zarządzania 

Kryzysowego. 

Z chwilą ogłoszenia stanów alarmu lub pogotowia w przeciwpowodziowego, 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Obornikach współdziała ze służbami 

odpowiedzialnymi za monitoring hydrometeorologiczny oraz monitoruje efekty działań 

przeciwpowodziowych na obszarach, gdzie występują zagrożenia powodziowe. Stan 

wody na rzece Warcie w Obornikach odczytywany jest na wodowskazie znajdującym się 

przy moście znajdującym się w ciągu Drogi Krajowej Nr 11. 

 

 

 

 

1.2. ZASADY OGŁASZANIA I ODWOŁYWANIA STANU POGOTOWIA 
PRZECIWPOWODZIOWEGO LUB ALARMU PRZECIWPOWODZIOWEGO 

 

1.2.1. Stan pogotowia przeciwpowodziowego na obszarze powiatu obornickiego 

ogłasza się po przekroczeniu stanu ostrzegawczego na rzece Warcie – 420 cm 

lub po otrzymaniu informacji z Gminnych Centrów Zarządzania Kryzysowego 

(bądź też instytucji współdziałających w zakresie ochrony przeciwpowodziowej) 
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o niebezpiecznym wzroście stanu wód spowodowanych powodziami roztopowymi 

lub ulewnymi deszczami. 

1.2.2. Stan alarmu przeciwpowodziowego ogłasza się po przekroczeniu stanu 

alarmowego na rzece Warcie wynoszącego 560 cm lub po otrzymaniu informacji 

z Gminnych Centrów Zarządzania Kryzysowego (bądź też instytucji 

współdziałających w zakresie ochrony przeciwpowodziowej) o niebezpiecznym 

wzroście stanu wód spowodowanych powodziami roztopowymi lub ulewnymi 

deszczami. 

1.2.3. Wzór ogłoszenia pogotowia / alarmu przeciwpowodziowego stanowi załącznik  

nr 7 do planu. 

1.2.4. Wzór odwołania pogotowia / alarmu przeciwpowodziowego stanowi załącznik  

nr 8 do planu. 

1.2.5. Wzór ogłoszenia / odwołania pogotowia / alarmu opracowuje dyżurny 

Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Obornikach i przekazuje  

po uzgodnieniu z Kierownikiem PCZK, Staroście Obornickiemu. 

1.2.6. Komunikaty ogłaszane będą za pomocą:  

a. technicznych środków alarmowych dźwięk ciągły sygnał trwający 3 minuty, 

b. poprzez urządzenia nagłaśniające na pojazdach straży pożarnej  

i policji (straży miejskiej), 

c. poprzez telewizję lokalną (regionalną),  

d. prasę lokalną i regionalną (w tym jej elektroniczne wydania internetowe), 

e. strony internetowe Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego  

w Obornikach oraz GCZK Oborniki, GCZK Rogoźno I GCZK Ryczywół. 

f. strony internetowe poszczególnych urzędów gmin, służb, inspekcji i straży. 

 

1.3. STAN KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ 
 

Stan klęski żywiołowej wprowadza się na czas niezbędny do zapobieżenia 

skutkom klęski żywiołowej, nie dłuższy jednak niż 30 dni, w drodze rozporządzenia, 

które rada Ministrów wydaje z własnej inicjatywy lub na wniosek właściwego wojewody. 

Okres ten może zostać przedłużony na czas oznaczony, w drodze rozporządzenia Rady 

Ministrów, po wyrażeniu zgody przez Sejm. 
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Szczegóły działania Starosty Obornickiego o stanie klęski Żywiołowej określa 

ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (tj. Dz.U. 2017 poz. 1897). 

 

1.4. ORGANIZACJA ŁĄCZNOŚCI W ZAGROŻENIU POWODZIOWYM 
 

Obieg informacji o zagrożeniu powodziowym pomiędzy podmiotami realizującymi 

zadania z zakresu ochrony przeciwpowodziowej został przedstawiony w załączniku  

Nr 1. 

 Wykaz telefonów organów współdziałających w trakcie realizacji przedsięwzięć 

związanych z zagrożeniem powodziowym oraz objętych systemem powiadamiania  

i alarmowania po wprowadzeniu pogotowia / alarmu przeciwpowodziowego przedstawia 

tabela zamieszczona na stronie 22 i 23 niniejszego dokumentu. 

 

1.5. ORGANIZACJA SYSTEMU MONITOROWANIA ZAGROŻEŃ, OSTRZEGANIA  

I ALARMOWANIA 

Monitorowaniem pogody i kwalifikowaniem stopnia zagrożenia zajmuje się 

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Wydaje on  

w tym celu stosowne komunikaty i ostrzeżenia meteorologiczne, które podawane są do 

publicznej wiadomości poprzez stronę internetową IMGW PIB - www.pogodynka.pl.  

Do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego wpływają z Instytutu 

Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego ostrzeżenia, 

komunikaty oraz prognozy hydrologiczne. Są one przekazywane do wszystkich 

podmiotów w województwie odpowiedzialnych za ochronę przeciwpowodziową za 

pomocą poczty elektronicznej oraz bramki sms. 

Na terenie Powiatu Obornickiego działa system wykrywania, ostrzegania  

i alarmowania o zagrożeniach (SWOiA). Wchodzące w skład systemu elementy 

zapewniają m.in. ostrzeganie i alarmowanie ludności o zagrożeniach oraz informowanie 

o zasadach zachowania się przed i w trakcie ich wystąpienia, a także zapewniają 

powiadamianie właściwych organów administracji publicznej o powstałych zagrożeniach. 

Więcej informacji o organizacji systemu monitorowania zagrożeń, ostrzeganiu  

i alarmowaniu w zagrożeniu powodziowym pomiędzy podmiotami realizującymi zadania 

http://www.pogodynka.pl/
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z zakresu ochrony przeciwpowodziowej znajduje się w „Planie Zarządzania 

Kryzysowego Powiatu Obornickiego”. 

 
 
1.6. WYKAZ NUMERÓW TELEFONÓW ORGANÓW WSPÓŁDZIAŁAJĄCYCH  

PO OGŁOSZENIU POGOTOWIA / ALARMU PRZECIWPOWODZIOWEGO 
 
 

Wykaz numerów telefonów organów współdziałających 

Lp. 
Nazwa organu 
organizującego  

Stały Dyżur 

Łączność 
telefoniczna 

Łączność 
radio-

telefoniczna 
/nr kanału/ 

Uwagi 

1 2 3 4 5 

1. 
Wojewódzki Sztab 
Wojskowy w Poznaniu 

261 57 27 60 
261 57 27 50 

 
Fax 
261 57 27 81 

2. 
Wielkopolski  
Urząd Marszałkowski 

61 626 66 66  
Fax 
61 626 69 69 

3. Starostwo Powiatowe  
w Szamotułach 

61 29 28 700,  
61 29 28 701 

 Fax 
61 29 21 880 

4. Starostwa Powiatowe  
w Wągrowcu 

67 26 80 515  67 26 27 888 

5. Starostwo Powiatowe  
w Chodzieży 

67 28 27 261  67 28 22 469 

6. Starostwo Powiatowe  
w Międzychodzie 

95 748 8711  95 748 2430 

7. Starostwo Powiatowe 
w Poznaniu  

61 84 10 500  61 84 80 556 

8. Starostwo Powiatowe  
w Czarnkowie 

67 253 01 60  67 253 01 61 

9. Komenda Powiatowa 
Państwowej 
Straży Pożarnej 

61 66 48 800  
Fax. 
61 66 48 814 

10. Komenda Powiatowa Policji 
 

61 29 75 200  
Fax. 
61 29 75 215 

11. Komenda Wojewódzka 
Państwowej Straży Pożarnej 

61 22 20 200  
Fax. 
61 22 20 500 

12. 
Komenda Wojewódzka 
Policji 

61 84 13 111  
Fax. 
84 14 011 

13. 
Powiatowy Zarząd Dróg  
w Obornikach z s.  
w Rogoźnie 

67 26 19 307  
Fax. 
67 26 19 307 

14. PSSE w Obornikach 61 29 60 407  
61 29 60 557,  
61 29 60 558 

15. 
Powiatowy Inspektorat 
Weterynarii 

61 29 61 175  
Fax. 
61 29 61 175 
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16. 
SP ZOZ Oborniki 
 

61 29 73 600  
Fax.  
61 29 60 079 

17. 
Liceum Ogólnokształcące  
w Obornikach 

61 29 61 569  61 29 63 072 

18. 
Liceum Ogólnokształcące  
w Rogoźnie 

67 26 17 031  
Fax. 
67 26 10 257 

19. 
Zespół Szkół im. T. Kutrzeby 
w Obornikach 

61 29 70 489 
61 29 60 486 

 
Fax. 
67 29 70 489 

20. 
Zespół Szkół im.  
H. Cegielskiego w Rogoźnie 

67 26 18 096  
Fax. 
67 26 18 096 

21. Zespół Szkół w Objezierzu 61 29 66 276  
Fax. 
61 29 66 276 

22. 
Poradnia Psychologiczno – 
Pedagogiczna w Obornikach 

61 29 60 439  
Fax. 
61 29 60 447 

23. 
Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie 

61 29 73 127   

24. 
Poradnia Psychologiczno – 
Pedagogiczna w Rogoźnie 

67 26 18 316   

25. Urząd Miejski w Obornikach 61 65 59 100  61 65 59 101 

26. Urząd Miejski w Rogoźnie 
785 009 429, 
785 009 428 

 67 26 18 075 

27. Urząd Gminy w Ryczywole 67 28 37 002  67 28 38 990 

28. 
Powiatowe Centrum 
Zarządzania Kryzysowego 

61 29 73 148 
61 29 73 102 
722 323 227 
605 078 278 
605 078 275 

 61 29 73 147 

29. Powiatowy Urząd Pracy 65 36 636  65 36 636 
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1.7. SCHEMAT OSTRZEGANIA I ALARMOWANIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GCZK / 
Stanowisko Kierowania 

Burmistrza, Wójta 

Sołeckie posterunki 
alarmowe 

 

Punkty alarmowe 
 

 

Mieszkańcy 

Legenda: 
- telefon 
- radiotelefon 
- radiowy system sterowania 

syrenami 

*RCB pełni funkcję krajowego centrum 
zarządzania kryzysowego 

 
Wojewódzkie Centrum 

Zarządzania Kryzysowego / 
Główne Stanowisko Kierowania 

Wojewody 

Telewizja, radio, prasa, 
ulotki, Internet, 

konferencje prasowe 

 

Mieszkańcy 

 

STAROSTA 

 

Telewizja, radio, 
prasa, ulotki, Internet 

 

Mieszkańcy 

PCZK / 
Główne Stanowisko 
Kierowania Starosty 

 

 
Rządowe Centrum 
Bezpieczeństwa 

(RCB)* 
 

KCKR  
Sąsiednie WCZK 

 

 
Sąsiednie PCZK 
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1.8. KARTA ZAGROŻENIA KLIMATYCZNEGO – POWÓDŹ (wyciąg z „Planu Zarządzania Kryzysowego Powiatu 
Obornickiego”) 

 

ZAGROŻENIA KLIMATYCZNE 

POWÓDŹ 

 Powódź wg ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne to czasowe pokrycie przez wodę terenu, który w normalnych warunkach nie jest pokryty 
wodą, w szczególności wywołane przez wezbranie wody w ciekach naturalnych, zbiornikach wodnych, kanałach oraz od strony morza, z wyłączeniem 
pokrycia przez wodę terenu wywołanego przez wezbranie wody w systemach kanalizacyjnych. 
 Położenie geograficzne powiatu powoduje, że na jego obszarze mogą występować różnego rodzaju powodzie: opadowe, roztopowe oraz zatorowe. 
Każdy z tych typów powodzi ma inną genezę i przebieg, inna jest też możliwość przewidywania (prognozowania) miejsca i czasu wystąpienia powodzi oraz 
jej zasięgu terytorialnego. Na terenie powiatu występują najczęściej wiosenne, roztopowe wezbrania powodziowe oraz letnie i jesienne wezbrania opadowe, 
spowodowane krócej lub dłużej trwającymi opadami deszczu. 

Wartość ryzyka 
min.            ekstrem. ZAGROŻENIE -  

POWÓDŹ 

Prawdopodobieństwo  RZADKIE  

     Skutki  MAŁE 

Wartość zagrożenia MAŁE 

PRZYCZYNY POWSTANIA ZAGROŻENIA 

- wezbranie wód rzecznych, strumieni, jezior oraz zalanie terenu wodami pochodzącymi bezpośrednio z intensywnych opadów deszczu lub gwałtownego 
topnienia śniegu 

SKUTKI ZAGROŻENIA 

LUDNOŚĆ − bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia, 

− okresowe utrudnienia w przemieszczaniu się, 

− utrudnienia w dostawie żywności, wody pitnej, 

− możliwy wzrost przestępczości m.in. kradzieże, rozboje, 

− niszczenie mienia, 

− możliwość wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego, 

− możliwy tymczasowy brak prądu, 

− możliwa ewakuacja ludności. 

MIENIE, W TYM 
INFRASTRUKTURA 

− straty w hodowli zwierząt i produkcji rolnej, 

− straty w infrastrukturze dotyczyć będą m.in. wałów przeciwpowodziowych, przepompowni i innych urządzeń hydrotechnicznych, 
dróg, mostów, wiaduktów, wodociągów, systemów kanalizacji oraz oczyszczalni ścieków i ujęć wody oraz uszkodzeń konstrukcji 
dróg i urządzeń inżynieryjnych wskutek podmycia gruntu, 

− istnieje ryzyko naruszenia konstrukcji elementów infrastruktury elektroenergetycznej liniowej, w tym konstrukcji słupów 
napowietrznych linii elektroenergetycznych WN i SN, 

− może dojść do podtopienia znacznych obszarów łąk i innych użytków rolnych co będzie przyczyną zmniejszonej produkcji rolnej 
oraz zmniejszonej produkcji zakładów przetwórstwa spożywczego. 

GOSPODARKA  − wzrost cen niektórych artykułów żywnościowych, 

− osłabienie ekonomiczne podmiotów przemysłu spożywczego, 
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− możliwe trudności w zaopatrzeniu ludności i zwierząt w wodę zdatną do picia, 

− zakłócenia w funkcjonowaniu systemu elektroenergetycznego oraz systemów łączności i systemów teleinformatycznych, 

− utrudnienia w dostępie do obiektów użyteczności publicznej. 

ŚRODOWISKO − może dojść do skażeń ujęć wody (głównie studni przydomowych), 

− możliwe skażenie spowodowane fekaliami w wyniku zalania oczyszczalni ścieków czy też przydomowych szamb, 

− skażenia gleby przez przedostanie się do środowiska substancji chemicznych, produktów ropopochodnych, toksycznych środków 
chemicznych i innych, 

− osuwanie gruntu, degradacja środowiska. 

OBSZAR ZAGROŻENIA 

Największe ryzyko wystąpienia powodzi występuje w miejscowościach: OBORNIKI, ROGOŹNO; 
Na terenie powiatu nie występują zbiorniki retencyjne 

 Podmiot  
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ZAPOBIEGANIE                           

PRZYGOTOWANIE                           

REAGOWANIE                            

ODBUDOWA                           

LEGENDA: 

 Podmiot koordynujący działaniami zgodnie z kompetencjami ustawowymi 

 Podmiot wiodący w zakresie ustawowo realizowanych zadań.  

 Podmiot współpracujący w zakresie wspomagania działań podmiotu wiodącego. 
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SCENARIUSZ POWIADAMIANIA 

   

           FORMA 
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STAROSTA, 
WICESTAROSTA 

X X X X        

ZARZĄD POWIATU 
 

X X X     X    

PCZK, podmioty 
z siatki bezpieczeństwa 
wg priorytetu 
powiadamiania i 
rozwoju sytuacji 
kryzysowej oraz opinii 
członków PZZK 

X X X X  X X X  X  

WCZK, WBiZK WUW  
w POZNANIU 
 

X X  X  X X     

GCZK gmin 
wchodzących  
w skład powiatu  

X X X X X X X X    

PCZK powiatów 
sąsiadujących  
z powiatem obornickim, 
które graniczą  
z obszarem zagrożenia 
 

X X  X  X  X    

LUDNOŚĆ 
 

  X  X   X  X X 

ZESTAWIENIE PROCEDUR I MZ NA ZAGROŻENIE 

Procedury reagowania kryzysowego - PRK Procedury realizacji zadań w formie procedur operacyjnych - MZ (starosty) 

PRK-1.1 Postępowanie w przypadku zagrożenia 
powodziowego i powodzi 

MZ – 01 Prowadzenie monitoringu zagrożeń 
MZ – 02 Alarmowanie, ostrzeganie i powiadamianie ludności 
MZ – 03 Zwołanie posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 
MZ – 04 Wnioskowanie do wojewody o wsparcie oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych RP 
MZ – 05 Wnioskowanie o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej na terenie powiatu 
MZ – 06 Wnioskowanie o uruchomienie rezerw strategicznych 
MZ – 08 Prowadzenie komunikacji społecznej urzędu w przypadku wystąpienia sytuacji 
kryzysowej 
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MZ – 09 Przekazanie do publicznej wiadomości aktów prawnych 
MZ – 11 Koordynacja systemu wsparcia psychologicznego dla ofiar sytuacji kryzysowej 
MZ – 12 Ogłoszenie lub odwołanie alarmu i pogotowia przeciwpowodziowego 
MZ – 13 Ocenianie i dokumentowanie szkód 
MZ – 14 Wprowadzenie ograniczeń praw człowieka i obywatela na terenie powiatu 

Procedury realizacji zadań w formie modułów zadaniowych  

 

POWIĄZANE PLANY I INNE DOKUMENTY 

- Plan Zarządzania Kryzysowego Powiatu Obornickiego 
- Wojewódzki plan działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa wielkopolskiego 
- Plan zabezpieczenia medycznego Powiatu Obornickiego 
- Powiatowy plan ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych dla powiatu obornickiego 
- Użycie Sił Zbrojnych RP w sytuacjach wymagających użycia specjalistycznego sprzętu, a także oczyszczania terenu z przedmiotów wybuchowych  
i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego oraz ich unieszkodliwianie na terenie województwa wielkopolskiego, 
- Użycie Sił Zbrojnych RP w naprawie i odbudowie zniszczonej infrastruktury technicznej oraz zapewnieniu przejezdności szlaków komunikacyjnych na terenie 
województwa wielkopolskiego, 
- Plany/procedury SP ZOZ w Obornikach na wypadek wystąpienia masowych zdarzeń w sytuacjach kryzysowych 
- Zarządzenie nr 36 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie zadań realizowanych przez Policję w sytuacjach kryzysowych 
- Pismo IMGW-PIB Warszawa z dnia 26 czerwca 2017 r. NO-532/PB/2017 wprowadzające kryteria wydawania ostrzeżeń meteorologicznych 

ZAŁĄCZNIKI 
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1.9. ZESTAWIENIE MODUŁÓW ZADANIOWYCH (MZ) STAROSTY OBORNICKIEGO – STAŁYCH CZYNNOŚCI 
REALIZOWANYCH W SYTUACJI WYSTĄPIENIA DANEGO ZAGROŻENIA NA TERENIE POWIATU OBORNICKIEGO – 
wyciąg z „Planu Zarządzania Kryzysowego Powiatu Obornickiego” 

 

NR MZ  NAZWA MODUŁU ZADANIOWEGO – MZ STAROSTY OBORNICKIEGO 

MZ-01  Prowadzenie monitoringu zagrożeń 

MZ-02  Alarmowanie, ostrzeganie i informowanie ludności 

MZ-03  Zwołanie posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 

MZ-04  Wnioskowanie do wojewody o wsparcie oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych RP 

MZ-05  Wnioskowanie o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej na terenie powiatu  

MZ-06  Wnioskowanie o uruchomienie rezerw strategicznych 

MZ-08  Prowadzenie komunikacji społecznej urzędu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej 

MZ-11  Koordynacja systemu wsparcia psychologicznego dla ofiar sytuacji kryzysowej 

MZ-12  Ogłoszenie lub odwołanie alarmu i pogotowia przeciwpowodziowego 

MZ-13  Ocenianie i dokumentowanie szkód 

MZ-14  Wprowadzenie ograniczeń praw człowieka i obywatela na terenie powiatu 
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MZ-01 

MODUŁ ZADANIOWY 

Treść zadania Prowadzenie monitoringu zagrożeń  

Koordynator Starosta Obornicki 

Wiodący Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego 

Współdziałający Podmioty ujęte w siatce bezpieczeństwa 

Wykonał: WSOiZ Data 
opracowania: 

05.06.2018 r. Data aktualizacji:  

 

I. Wejście: Bieżące prowadzenie monitoringu informacji i zdarzeń pojawiających się w przestrzeni publicznej. 

 

II. Wyjście: Ustanie zagrożenia, zdarzenia wpływającego na zakłócenie bezpieczeństwa i porządku publicznego. 

 

III. Cel zadania  
(opcjonalnie mierniki): 

Bieżące monitorowanie zagrożeń i zdarzeń na terenie powiatu. Obserwacja, analiza, ocena i wypracowanie 
wniosków odnośnie sytuacji na terenie powiatu ze szczególnym uwzględnieniem występowania zdarzeń mogących 
stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi oraz środowiska na terenie powiatu. 

 

IV. Warunki realizacji zadania: 1. Do PCZK mogą trafiać szczątkowe lub wieloźródłowe informacje od społeczeństwa wymagające potwierdzenia 
lub rozszerzenia we współpracy z podmiotami z siatki bezpieczeństwa w przypadku zaistnienia zagrożenia i jego 
eskalacji. 
2. Może wystąpić rozbieżność informacji w treści i ocenie sytuacji oraz zdarzeń w stosunku do danych 
przekazywanych przez podmioty z „siatki bezpieczeństwa” i przez środki masowego przekazu. 
3. PCZK jest podstawowym elementem systemu obiegu informacji pomiędzy służbami, inspekcjami i strażami 
(podmiotami wymienionymi w siatce bezpieczeństwa) oraz organami samorządu terytorialnego, jak również WCZK 
WUW w Poznaniu i GCZK oraz PCZK sąsiednich powiatów. 
4. PCZK organizuje proces raportowania przebiegu zdarzeń (jeśli zaistnieje taka potrzeba), każdorazowo wskazując 
nadawców i częstotliwość składania raportów. 

 
V. Przebieg / koncepcja działania: 

Lp.  Czynności do wykonania  Realizujący  Uwagi 

WARIANT I – Zadania stałe. 

1.  

Bieżące prowadzenie monitoringu zdarzeń/zagrożeń 
na obszarze powiatu i województwa: 

− na podstawie informacji od podmiotów określonych 
w siatce bezpieczeństwa oraz środków masowego 
przekazu, 

− na podstawie informacji z dostępnych 
(technicznych i informatycznych systemów 

Służba dyżurna PCZK  

Działanie stałe PCZK w wyniku, którego każde indywidualne 
zdarzenie / zagrożenie podlega potwierdzeniu i dalszej analizie 
oraz ocenie. 
 
PCZK wraz z identyfikacją nowego zdarzenia/zagrożenia 
zapewnia dokumentowanie podejmowanych lub zaniechanych 
działań. 
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monitorowania), 
- na podstawie informacji od obywateli. 

2.  

Potwierdzenie informacji o występującym 
zagrożeniu, wstępna analiza możliwych skutków 
zagrożenia. Ocena sytuacji oraz przygotowanie 
wstępnych wniosków. 

Służba dyżurna PCZK  

Wg. zasady potwierdzania jednoźródłowej informacji  
o występującym zagrożeniu wg „siatki bezpieczeństwa”. 
W przypadku uzyskania informacji z podmiotu występującego 
w siatce bezpieczeństwa informacje nie wymagają 
potwierdzenia. 

3.  Informowanie kierownika PCZK.  Służba dyżurna PCZK  
Przy pomocy dostępnych technicznych środków łączności  
z zapewnieniem potwierdzenia odbioru wg. scenariusza 
powiadamiania dedykowanego dla każdego zagrożenia. 

4.  
Informowanie Starosty oraz kadry kierowniczej  
o możliwym lub zaistniałym zagrożeniu. 

Służba dyżurna PCZK  jw. 

5.  
Informowanie GCZK, WCZK i PCZK powiatów 
ościennych o możliwym lub zaistniałym zdarzeniu / 
zagrożeniu. 

Służba dyżurna PCZK  jw. 

6.  

Informowanie podmiotów z siatki bezpieczeństwa  
o zdarzeniu / zagrożeniu - adekwatnie do 
zidentyfikowanego zdarzenia / zagrożenia i 
wniosków z przeprowadzonej analizy sytuacji. 

Służba dyżurna PCZK  jw. 

7.  
Sporządzenie meldunku sytuacyjnego wraz  
z wizualizacją opartą o dostępne materiały. 

Służba dyżurna PCZK 
Meldunek nie podlega zatwierdzeniu przez Kierownika PCZK. 
Składany jest przy pomocy aplikacji CAR. 

 
Kontynuacja monitorowania rozwoju danego 
zdarzenia / zagrożenia oraz innych możliwych 
zdarzeń / zagrożeń jakie mogą wystąpić równolegle. 

Służba dyżurna PCZK  

Możliwość poszerzenia składu PCZK wg. decyzji Starosty 
Obornickiego. Inne szczegółowe zadania w zakresie 
monitorowania zdarzenia / zagrożenia będą każdorazowo 
określane przez Starostę lub na posiedzeniu PZZK. 

8.  
Przejście do realizacji zadań w ramach procedur 
reagowania kryzysowego (PRK) adekwatnych dla 
poszczególnych zdarzeń/zagrożeń. 

Służba dyżurna PCZK  
Według siatki bezpieczeństwa realizowana jest odpowiednia 
PRK. 

WARIANT II – Zadania opcjonalne możliwe do realizacji wg polecenia Starosty. 

1.  
Prowadzenie monitoringu na miejscu 
zdarzenia/zagrożenia.  

Podmiot gospodarczy  
w ramach zleconej 
komercyjnej usługi. 

Istnieje opcja monitorowania zagrożeń na bazie wykonania 
usług zleconych tj.: 
- zdjęć wykonywanych przy użyciu drona, 
- zdjęć lotniczych, 

2.  
Prowadzenie monitoringu na miejscu 
zdarzenia/zagrożenia.  

Wydzielony zespół złożony 
z pracowników starostwa 
oraz podmiotów z siatki 
bezpieczeństwa 

Istnieje opcja uruchomienia mobilnego zespołu monitorowania 
w miejscu zaistnienia zdarzenia / zagrożenia dysponującego 
samochodem, kamerą, środkami łączności i transmisji danych. 

4.  
Prowadzenie monitoringu na miejscu 
zdarzenia/zagrożenia przy użyciu jednostek 
pływających. 

− KP PSP, 

− WOPR Rogoźno, 

− OSP wyposażone  

Istnieje opcja uruchomienia jednostek pływających  
(w zależności od pogody, zasadności ekonomicznej  
i możliwości technicznych) do monitorowania w miejscu 
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w sprzęt pływający zaistnienia zdarzenia/zagrożenia. 

5.  
Prowadzenie monitoringu zdarzeń/zagrożeń przy 
użyciu sprzętu specjalistycznego znajdującego się 
na wyposażeniu podmiotów z siatki bezpieczeństwa. 

Podmioty z siatki 
bezpieczeństwa 

Wykorzystywane będą środki znajdujące się na wyposażeniu 
uczestników działań. 

 
VI. Budżet zadania  

Zadanie finansowane w ramach działalności służbowej. Wykorzystanie specjalistycznych zasobów podmiotów z siatki bezpieczeństwa finansowane  

w ramach budżetów tych podmiotów z możliwością ustaleń doraźnych form refundacji. 

 
VII. Podstawy prawne działań:  

1.  Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 
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MZ-02 

MODUŁ ZADANIOWY 

Treść zadania Alarmowanie, ostrzeganie i informowanie ludności 

Koordynator Starosta Obornicki 

Wiodący Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego 

Współdziałający Wszystkie podmioty i jednostki organizacyjne: 
- na terenie których może dojść do zagrożenia / niebezpiecznego zdarzenia stanowiącego zagrożenie 
zdrowiu i życie ludności, 
- które za pomocą posiadanej aparatury potrafią wykryć / przewidzieć zagrożenie / niebezpieczeństwo, 
- które za pomocą posiadanych urządzeń mogą przekazać informacje o zagrożeniu / 
niebezpieczeństwie do społeczeństwa. 

Wykonał: WSOiZ Data 
opracowania: 

05.06.2018 r. Data aktualizacji:  

 

I. Wejście: Potrzeba przekazania informacji dla ludności w związku z zaistnieniem lub możliwością zaistnienia zagrożenia. 

 

II. Wyjście: Poinformowanie ludności. 

 

III. Cel zadania  
(opcjonalnie mierniki): 

Zapewnienie ostrzegania, alarmowania i informowania ludności. 

 

IV. Warunki realizacji zadania: Alarmowanie jest realizowane, gdy istnieje niezwłoczna konieczność przekazania komunikatu alarmującego 
ludność w momencie zaistnienia zdarzenia mogącego stanowić realne zagrożenie zdrowia, życia, mienia  
i środowiska w znacznych rozmiarach. W praktyce planuje się realizować alarmowanie w związku z zagrożeniami 
militarnymi (działania lotnictwa) oraz w sytuacjach nagłego uwolnienia trujących substancji chemicznych, fali 
wezbraniowej po pęknięciu zapory czołowej Jeziorsko czy innych nagłych niosących bezpośrednie zagrożenie życia 
zdarzeniach – nie dotyczy to silnych wiatrów, podtopień i innych zjawisk naturalnych. 
Ostrzeganie jest realizowane zawczasu, ma na celu ostrzeżenie o nadchodzącym zagrożeniu, ze szczególnym 
uwzględnieniem zagrożeń naturalnych np. możliwości podtopień, wystąpienia silnych wiatrów, upałów, długotrwałych 
niskich temperatur. 
Informowanie (nazywane też powiadamianiem) dotyczy informowania społeczeństwa w szerokim zakresie, 
obejmuje wszelkie działania, które nie mieszczą się w definicji ostrzegania, alarmowania. W celu informowania 
planuje się wykorzystanie wielu dostępnych kanałów komunikacji. 

V. Przebieg / koncepcja działania: 

Lp.  Czynności do wykonania  Realizujący  Uwagi 

WARIANT I – Zadania stałe. 

1.  
Za pomocą Radiowego Systemu Włączania Syren 
(RSWS).  

Służba dyżurna PCZK, 
Służba dyżurna GCZK  

Celem uniknięcia zbędnej straty czasu dyżurny PCZK  
w zależności od sytuacji zidentyfikowanej w ramach MZ-01 
Prowadzenie monitoringu zagrożeń może przekazać sygnał 
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nakazujący uruchomienie RSWS do GCZK oraz SK KP PSP. 
Włączenie RSWS musi spełniać przesłanki definicji 
alarmowania zgodnie z przyjętą koncepcją działania i dotyczyć 
np. sytuacji: 
- katastrof i awarii (kiedy włączenie syren alarmowych może 
zaalarmować społeczeństwo o grożącym mu 
niebezpieczeństwie), 
- uwolnienia substancji CBRN (uruchomienie syren na 
potencjalnym obszarze zagrożenia), 
- zagrożenia militarnego z powietrza (nalot ŚNP) wg informacji  
z systemu nasłuchu prowadzonego przez Siły Zbrojne RP – 
zgodnie z otrzymanym sygnałem z WCZK. 

2.  Przygotowanie i przesłanie komunikatu alarmowego.  Służba dyżurna PCZK  

Równolegle z włączeniem RSWS, do podmiotów z siatki 
bezpieczeństwa, w tym środków masowego przekazu 
przesyłany jest komunikat alarmowy, który był powodem 
włączenia RSWS. W komunikacie obligatoryjnie podaje się 
zalecenia dla społeczeństwa oraz inne niezbędne informacje 
dotyczące zagrożenia. 

3.  Natychmiastowe zwołanie posiedzenia PZZK.  Służba dyżurna PCZK  

Każde włączenie RSWS jest związane z wystąpieniem 
szczególnego zdarzenia/zagrożenia i wymaga obligatoryjnego  
i niezwłocznego zwołania posiedzenia PZZK (wg MZ-03 
Zwołanie posiedzenia PZZK). 

4.  
Alarmowanie poprzez patrole Policji, straży 
gminnych, funkcjonariuszy PSP lub druhów OSP. 

− PCZK, 

− Policja, 

− Straże gminne, 

− PSP, 

− OSP 

We współpracy z podmiotami z siatki bezpieczeństwa możliwe 
jest opcjonalne alarmowanie w szczególnych sytuacjach 
poprzez działania w terenie patroli Policji, straży gminnych czy 
działających lokalnie druhów OSP czy funkcjonariuszy PSP. 

5.  
Zwrotne informacje od podmiotów z siatki 
bezpieczeństwa do PCZK o zidentyfikowanych 
skutkach zagrożeń. 

− służba dyżurna PCZK, 

− podmioty z siatki 
bezpieczeństwa 

Celem jest identyfikacja skutków zjawiska ze szczególnym 
uwzględnieniem niedogodności dla społeczeństwa (ruch 
drogowy, kolejowy, lotniczy, przerwy w zasilaniu w energię 
elektryczną do gospodarstw domowych) oraz występujące 
straty w mieniu osób fizycznych. 
 

6.  
Zwrotne informacje do PCZK od GCZK, PSP i Policji 
o zidentyfikowanych kierunkach przemieszczania się 
zagrożenia/zjawiska. 

− PCZK, /GCZK 

− KW PSP, 

− KW Policji 

Na podstawie posiadanych informacji. 

WARIANT II – Zadania opcjonalne możliwe do realizacji wg polecenia Starosty. 

1.  
Opracowanie komunikatu ostrzegawczego na 
podstawie informacji pozyskanych podczas realizacji 

Służba dyżurna PCZK  
Automatycznie dyżurny PCZK wysyła ostrzeżenia do 
odbiorców określonych w scenariuszu dla każdego 
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zadań w ramach MZ-01 Prowadzenie monitoringu 
zagrożeń. 

zagrożenia/zdarzenia. Scenariusz, o którym mowa obejmuje 
zarówno katalog odbiorców jak i mediów, za pomocą których 
przekazywana jest informacja (wykorzystuje się system 
grupowego wysyłania SMS-ów, pocztę e-mail, łączność 
telefoniczną (PSTN) i inne) np. w sytuacjach: 

− związanych z wystąpieniem zdarzeń 
hydrometeorologicznych wg. komunikatu IMiGW-PIB, 

− związanych z wystąpieniem zdarzeń hydrogeologicznych wg. 
PIGW-PIB, 

− związanych z wystąpieniem zdarzeń środowiskowych wg. 
komunikatu WIOŚ, 

− związanych ze zmianą rzędnej piętrzenia oraz odpływu ze 
zbiornika Jeziorsko, przekazywanych zgodnie z Instrukcją 
gospodarowania wodą. Inne niż ww. komunikaty 
ostrzegawcze wymagają akceptacji w zakresie treści 
Kierownika PCZK lub Starosty / Sekretarza. 
 

2.  
Ostrzeganie poprzez patrole Policji, straży 
gminnych, funkcjonariuszy PSP lub druhów OSP. 

− PCZK, 

− Policja, 

− Straże gminne, 

− PSP, 

− OSP 

We współpracy z podmiotami z siatki bezpieczeństwa możliwa 
jest opcjonalne ostrzeganie w szczególnych sytuacjach 
poprzez działania w terenie patroli Policji, straży miejskich czy 
działających lokalnie druhów OSP czy funkcjonariuszy PSP. 

3.  

Wystąpienie do podmiotów z siatki bezpieczeństwa  
z nakazem sprawdzenia aktualności danych 
kontaktowych wskazanych do ostrzegania  
i alarmowania. 

− PCZK, 

− podmioty z siatki 
bezpieczeństwa. 

 
Celem działania jest weryfikacja baz danych dla uniknięcia 
błędów podczas alarmowania oraz współpracy podczas 
realizacji zadań. 
 

WARIANT III – Informowanie - działania ogólne w przypadku różnych zdarzeń. 

1.  Informowanie społeczeństwa poprzez media.  WOP SP 
Organizacja konferencji prasowych oraz przekazanie informacji 
pisemnych. 

2.  
Informowanie społeczeństwa za pomocą 
Regionalnego Systemu Ostrzegania. 

Służba dyżurna PCZK, 
GCZK 

Działanie do zrealizowania niezwłocznie (możliwe jest także 
umieszczanie informacji przekazanych przez JST i inne 
podmioty). 

3.  
Przygotowanie i publikowanie informacji dla 
społeczeństwa na stronie internetowej SP, PCZK  
i w mediach społecznościowych. 

WOP SP, WSOiZ, PCZK  
Projekt publikowanej treści należy uzgodnić we współpracy  
z Sekretarzem i Kierownikiem PCZK. 

4.  
Zorganizowanie briefingu nt. prognozowanej 
sytuacji.  

WOP SP, Sekretarz, 
Naczelnik Wydziału KiR 

Ponadto, w briefingu mogą uczestniczyć przedstawiciele 
podmiotów wymienionych w siatce bezpieczeństwa. 

5.  Przygotowanie i dystrybucja ulotek.  WOP SP, Sekretarz, Przygotowanie ulotek i ich druk wymaga zlecenia usług - 
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Naczelnik Wydziału KiR szacowany czas około 10 dni wraz z czasem rozpoznania 
rynku, sporządzenia i akceptacji wniosku. 
Dystrybucja może być uruchomiona w dzień roboczy po 
akceptacji wniosku, a fizycznie druki bezadresowe dotrą do 
adresatów w ciągu 7 dni od uruchomienia usługi. 
Wymagana jest także obligatoryjnie umowa z wykonawcą,  
co wydłuża realizacje zadania. 

6.  
Przygotowanie obwieszczenia i dystrybucja 
obwieszczenia.  

WOP SP, Sekretarz, 
Naczelnik Wydziału KiR 

Współdziałanie z WSOiZ SP w zakresie wydruku obwieszczeń  
i jego przekazania do JST. 

7.  Informowanie społeczeństwa poprzez infolinię  WOP SP 

Po uruchomieniu infolinii oraz podaniu do publicznej 
wiadomości nr infolinii. MZ - 08 Prowadzenie komunikacji 
społecznej urzędu w przypadku wystąpienia sytuacji 
kryzysowej. 

 
VI. Budżet zadania  

Szacowany budżet realizacji zadań zawiera się w ramach budżetów poszczególnych podmiotów z siatki bezpieczeństwa, a w przypadku zadań 
PCZK w ramach środków zapewniających ciągłość działania usług telekomunikacyjnych, utrzymania sieci łączności radiowej RSWS. 
W przypadku uruchamiania poszczególnych zadań planuje się: 
1. opracowanie i druk ulotek (do 2000 zł) – doraźny wniosek A; 
2. dystrybucja ulotek (do 500 zł) – doraźny wniosek A; 
3. utrzymanie systemów informatycznych i telekomunikacyjnych PCZK zapewniających realizacje scenariuszy przekazywania informacji; 
4. wykorzystanie specjalistycznych zasobów podmiotów z siatki bezpieczeństwa finansowanych w ramach budżetów tych podmiotów  
z możliwością doraźnych form refundacji (ustalenia dokonane podczas posiedzeń PZZK). 

 
VII. Podstawy prawne działań:  

1.  Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 

2.  Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 Prawo prasowe 

3.  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 

4.  Procedury postępowania w przypadku zdarzeń mnogich/masowych zatwierdzone i wprowadzone do stosowania przez Ministra Zdrowia  
w dniu 11 czerwca 2015 r 

5.  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz 
właściwości organów w tych sprawach 

6.  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 sierpnia 2007 r. w sprawie podmiotów, którym państwowa służba hydrologiczno-meteorologiczna  
i państwowa służba hydrologiczna są obowiązane przekazać ostrzeżenia, prognozy, komunikaty i biuletyny oraz sposobu i częstotliwości ich 
przekazywania 

7.  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie informacji wyprzedzającej dla ludności 

8.  Zarządzenie nr 60/16 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie przygotowania i zapewnienia działania wojewódzkiego 
systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania w województwie wielkopolskim 

9.  Zarządzenie nr 8.16 Starosty Obornickiego z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie: przygotowania i zapewnienia działania powiatowego systemu 
wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania w powiecie obornickim 
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MZ-03 

MODUŁ ZADANIOWY 

Treść zadania Zwołanie posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (PZZK) 

Koordynator Starosta Obornicki 

Wiodący WSOiZ, Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego 

Współdziałający Członkowie PZZK 

Wykonał: WSOiZ Data 
opracowania: 

05.06.2018 r. Data aktualizacji:  

 

I. Wejście: Realizacja decyzji Starosty w zakresie organizacji posiedzenia PZZK 

 

II. Wyjście: Opracowanie dokumentacji z posiedzenia PZZK i przesłanie jej do uczestników 

 

III. Cel zadania  
(opcjonalnie 
mierniki): 

Realizacja ustawowych zadań Starosty w zakresie zarządzania kryzysowego. 

 

IV. Warunki realizacji 
zadania: 

Wystąpienie sytuacji kryzysowej lub sytuacji mającej symptomy sytuacji kryzysowej 

 
V. Przebieg / koncepcja działania: 

Lp.  Czynności do wykonania  Realizujący  Uwagi 

1.  
Ustalenie z Naczelnikiem WSOiZ / Kierownikiem 
PCZK szczegółów dotyczących organizacji 
posiedzenia. 

Zastępca 
przewodniczącego PZZK 

Data, godzina, miejsce, multimedia (laptop, rzutnik, pilot 
multimedialny, dyktafon), catering (woda, kawa, herbata). 

2.  Rezerwacja Sali.  
Zastępca 
przewodniczącego PZZK 

Rezerwacja sali w sytuacji organizacji posiedzenia poza Salką 
Zarządu SP. 
Rezerwację sali potwierdzić telefonicznie w WOP. 

3.  Zamówienie cateringu.  
Wyznaczony pracownik 
WSOiZ 

Catering zamówić w sekretariacie / WOP. 

4.  
Wysłanie zaproszeń e-mailem do członków PZZK 
oraz innych osób, wskazanych przez Starostę  

Dyżurny PCZK  
Wg scenariusza powiadamiania adekwatnego dla danego 
zagrożenia. 

5.  Opracowanie dokumentacji na posiedzenie.  
Zastępca 
przewodniczącego PZZK 

1. ramowy plan posiedzenia, 
2. lista obecności, 
3. inna dokumentacja wg potrzeb 

6.  Zdanie sali po zakończeniu posiedzenia.  
Wyznaczony pracownik 
WSOiZ 

1. wyłączyć nagłośnienie, 
2. wyłączyć i zostawić sprzęt multimedialny wypożyczony  
z BORP 
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7.  Opracowanie dokumentacji z posiedzenia  
Zastępca 
przewodniczącego PZZK 

Do 24 h od posiedzenia: 
1. przygotować projekt notatki / protokołu i przedłożyć do 
zatwierdzenia Przewodniczącemu PZZK, 
2. przesłać e-mailem zatwierdzoną notatkę / protokół do 
uczestników posiedzenia PZZK – opcjonalnie 

 
VI. Budżet zadania  

Szacowany budżet realizacji zadań zawiera się w ramach funduszu reprezentacyjnego Starosty 

 
VII. Podstawy prawne działań:  

1.  Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 

2.  Zarządzenie nr 1.15 Starosty Obornickiego z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie: określenia składu Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. 
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ZAŁĄCZNIK Nr 1 
do MZ – 03 Zwołanie posiedzenia  

Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (PZZK) 
 

WZÓR RAMOWEGO PLANU POSIEDZENIA PZZK 

(PRZYKŁAD) 

 

POSIEDZENIE PZZK W DNIU: 

I. PORZĄDEK OBRAD: 

a. POWITANIE UCZESTNIKÓW I ZAPOZNANIE Z PRZEBIEGIEM POSIEDZENIA, 

b. ZAPOZNANIE Z SYTUACJĄ W ZAKRESIE …, 

c. INFORMACJA O ZAKRESIE UDZIELONEJ POMOCY …, 

d. PRZEDSTAWIENIE PROPOZYCJI ROZWIĄZANIA SYTUACJI …. 

e. DYSKUSJA W ZAKRESIE OMAWIANEGO TEMATU, 

II. POSTAWIENIE ZADAŃ DO REALIZACJI, 

III. SPRAWY RÓŻNE, 

IV. WOLNE WNIOSKI, 

V. PODSUMOWANIE POSIEDZENIA, 

VI. WYKAZ OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POSIEDZENIU – zgodnie z „Wykazem osób …” (w załączeniu), 

VII. DOKUMENTY I MATERIAŁY PRZYGOTOWANE PRZED I W TRAKCIE POSIEDZENIA, 
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ZAŁĄCZNIK Nr 2 
do MZ – 03 Zwołanie posiedzenia  

Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (PZZK) 
 

WYKAZ OSÓB  

UCZESTNICZĄCYCH W ROBOCZYM POSIEDZENIU  

POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 

w dniu: ……………. 

Lp. Stanowisko / Pełniona funkcja  
Imię  

i nazwisko 
Podpis Uwagi 

1 2 3 4 5 

1. 

 
Starosta Obornicki – Przewodniczący 
Zespołu 
 

 

 

 

2. 
Inspektor WSOiZ Starostwa Powiatowego – 
Zastępca Przewodniczącego Zespołu 

 
 

 

CZŁONKOWIE ZESPOŁU  

3. 

 
Komendant Powiatowy Państwowej Straży 
Pożarnej w Obornikach 

   

4. 

 
Komendant Powiatowy Policji  
w Obornikach 
 

   

5. 

 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Obornikach 
 
 

   

6. 

Powiatowy Lekarz Weterynarii  
w Obornikach 
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Lp. Stanowisko / Pełniona funkcja  
Imię  

i nazwisko 
Podpis Uwagi 

1 2 3 4 5 

7. 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 
w Obornikach 
 

   

8. 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Obornikach 

   

9. 

 
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg  
w Obornikach 

   

10. 

Kierownik Powiatowego Centrum 
Zarządzania Kryzysowego – Naczelnik 
Wydziału Spraw Obywatelskich  
i Zdrowia 

   

 
OSOBY ZAPROSZONE / UCZESTNICZĄCE W POSIEDZENIU 

11. 
 
 

   

12. 
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MZ-04 

MODUŁ ZADANIOWY 

Treść zadania Wnioskowanie do wojewody o wsparcie oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych RP 

Koordynator Starosta Obornicki 

Wiodący Wydział Organizacyjno - Prawny 

Współdziałający Członkowie PZZK, PCZK / GCZK, służby, inspekcje, straże i inne podmioty biorące udział w usuwaniu 
skutków sytuacji kryzysowej. 

Wykonał: WSOiZ Data 
opracowania: 

05.06.2018 r. Data aktualizacji:  

 

I. Wejście: Wniosek do Wojewody / Decyzja Wojewody w zakresie wnioskowania o wsparcie jednostek samorządu terytorialnego siłami i środkami  
SZ RP. 

 

II. Wyjście: Otrzymanie Decyzji Wojewody w zakresie wnioskowania o odwołanie sił i środków SZ RP. 

 

III. Cel zadania  
(opcjonalnie mierniki): 

Uruchomienie sił i środków Sił Zbrojnych RP w sytuacjach kryzysowych. 

 

IV. Warunki realizacji zadania: 1. Sytuacja wymagająca wykorzystania specjalistycznych sił i środków. 
2. Wydzielenie pododdziałów i oddziałów Sił Zbrojnych RP jest opcją działania w sytuacjach kryzysowych,  
w zależności od zagrożenia, wg decyzji PZZK. 

 
V. Przebieg / koncepcja działania: 

Lp.  Czynności do wykonania  Realizujący  Uwagi 

WARIANT I – Użycie sił i środków SZ RP w sytuacjach kryzysowych 

1.  
Wysłanie wniosku w zakresie wsparcia siłami  
i środkami Sił Zbrojnych RP w usuwaniu skutków 
sytuacji kryzysowej. 

Starosta   
Starosta w uzasadnionych sytuacjach przesyła wniosek do 
Wojewody Wielkopolskiego o wsparcie siłami i środkami SZ 
RP. 

2.  

Przygotowanie i przesłanie wniosku do Wojewody  
o użycie sił i środków Sił Zbrojnych RP do 
wykonywania zadań z zakresu zarządzania 
kryzysowego. 

WOP SP  Wg wzoru nr 1. 

3.  
Współpraca z MON w zakresie użycia sił i środków 
Sił Zbrojnych RP. 

Starosta   

4.  
Przygotowanie i przesłanie wniosku do WBiZK WUW   
o odwołanie Sił Zbrojnych RP z wykonywania zadań 
z zakresu zarządzania kryzysowego. 

WOP SP Wg wzoru nr 2 

WARIANT II – Udzielenie specjalistycznych usług wojskowych do wsparcia administracji publicznej w sytuacji kryzysowej 

1.  Opracowanie wniosku w zakresie wsparcia Kierownik PCZK / WOP PCZK/ WOP opracowuje wykaz usług wojskowych, które mogą 
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specjalistycznymi usługami wojskowymi być realizowane podczas usuwania skutków sytuacji 
kryzysowych – opcjonalnie. 

2.  
Wysłanie wniosku w zakresie wsparcia 
specjalistycznymi usługami wojskowymi w usuwaniu 
skutków sytuacji kryzysowej. 

Starosta    

3.  
Przygotowanie i przesłanie pisma do Wojewody  
o zakończeniu czynności wsparcia przez SZ RP  
zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. 

Starosta   

 
 

VI. Budżet zadania  

Budżety służb i organów administracji publicznej. 

 
VII. Podstawy prawne działań:  

1.  Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 

2.  Ustawa z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej 

3.  
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 września 2015 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków oraz zawierania umów  
o świadczenie specjalistycznych usług wojskowych 

4.  Plan użycia Sił Zbrojnych RP w monitorowaniu i ocenie zagrożeń niemilitarnych na terenie województwa wielkopolskiego 

5.  
Plan użycia Sił Zbrojnych RP w naprawie i odbudowie zniszczonej infrastruktury technicznej oraz zapewnieniu przejezdności szlaków 
komunikacyjnych na terenie województwa wielkopolskiego 

6.  
Plan użycia Sił Zbrojnych RP w sytuacjach wymagających użycia specjalistycznego sprzętu, a także oczyszczania terenu z przedmiotów 
wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego oraz ich unieszkodliwianie na terenie województwa wielkopolskiego 

7.  Plan udziału Sił Zbrojnych RP w akcji odśnieżania w województwie wielkopolskim 

8.  Plan udziału Sił Zbrojnych RP w działaniach przeciw epizootycznych na terenie województwa wielkopolskiego 

9.  Plan udziału Sił Zbrojnych RP w zwalczaniu powodzi i zjawisk lodowych na terenie województwa wielkopolskiego 

10.  Plan użycia Sił Zbrojnych RP w akcjach poszukiwawczo – ratowniczych na terenie województwa wielkopolskiego 

11.  Plan użycia Sił Zbrojnych RP w działaniach antyterrorystycznych i utrzymaniu porządku publicznego na terenie województwa wielkopolskiego 

12.  Plan użycia Sił Zbrojnych RP w działaniach przeciwepidemicznych, sanitarnohigienicznych, udzielaniu pomocy medycznej oraz likwidowaniu skażeń 

 

 

VIII. Załączniki: 
1.  Wzór wniosku o użycie sił i środków Sił Zbrojnych RP w sytuacjach kryzysowych 

2.  Wzór wniosku o odwołanie sił i środków Sił Zbrojnych RP z wykonywania zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 

3.  Wzór wniosku w sprawie udzielenia specjalistycznych usług wojskowych do wsparcia administracji publicznej w sytuacji kryzysowej 
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Załącznik nr 1 
do MZ – 04 Wnioskowanie do wojewody o wsparcie oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych RP 

 
Oborniki, dnia …………………… 

STAROSTA OBORNICKI 
……………………………. 
 
SO.5535.XX.20XX. 

 

 

Wniosek w sprawie wsparcia oddziałów i pododdziałów SZ RP 

administracji publicznej w sytuacji kryzysowej 

 
 

WNIOSEK 

 

Dotyczy: wydzielania sił i środków SZ RP do wsparcia administracji publicznej w sytuacji kryzysowej 

 

 

Na podstawie art. 25. 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 209, z późn. zm.), zwracam 

się z wnioskiem do Pana Wojewody o spowodowanie skierowania wydzielonych sił i środków SZ RP do wsparcia administracji samorządowej  

w zaistniałej sytuacji kryzysowej. 

 
 

1. Opis sytuacji: 

2. Zakres działań wymagających wsparcia przez SZ RP*: 

3. Przewidywany termin realizacji zadań: 

4. Przedstawiciel administracji państwowej odpowiedzialny za kierowanie akcją*: 
…………………………………………………………….. 
(stanowisko, Imię i Nazwisko, telefon kontaktowy) 
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5. Punkt przyjęcia wydzielonych sił i środków SZ RP: 

6. Miejsce stacjonowania sił i środków SZ RP: 

7. Telefony kontaktowe: (Policja, Straż Pożarna, i inne służby z regionu objętego działaniem) 

8. Inne informacje: 

 
*Informacje kluczowe 
 

…………………………….. 

 (podpis) 

 

 

 

……………………………..         ……………………………….. 

     (miejscowość, data)                                   (nazwa Instytucji) 
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Załącznik nr 2 
do MZ – 04 Wnioskowanie do wojewody o wsparcie oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych RP 

 
Oborniki, dnia …………………… 

STAROSTA OBORNICKI 
……………………………. 
 
SO.5535.XX.20XX. 
 

 

 

Wniosek w sprawie odwołania oddziałów i pododdziałów SZ RP 

wydzielonych do wsparcia administracji publicznej w sytuacji kryzysowej 

 
 

WNIOSEK 

 

Dotyczy: odwołania sił i środków SZ RP wydzielonych do wsparcia administracji publicznej w sytuacji kryzysowej 

 

 

Na podstawie art. 25. 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 209, z późn. zm.), zwracam 

się z wnioskiem do Pana Wojewody o spowodowanie odwołania wydzielonych pododdziałów i oddziałów SZ RP do wsparcia administracji 

samorządowej. 

 
 
 
 

1. Zakres zadań zrealizowanych przez SZ RP: 

2. Ilość sił i środków SZ RP odwoływanych*: 

3. Przewidywany termin zakończenia realizacji zadań*: 

4. Przedstawiciel administracji publicznej odpowiedzialny za przekazanie sił i środków SZ RP*: 
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…………………………………………………………….. 
(stanowisko, Imię i Nazwisko, telefon kontaktowy) 

5. Telefony kontaktowe: (Policja i inne służby z rejonu objętego działaniami) 

6. Inne informacje: 

 
*Informacje kluczowe 
 

…………………………….. 

 (podpis) 

 

 

 

……………………………..         ……………………………….. 

     (miejscowość, data)                                   (nazwa Instytucji) 
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Załącznik nr 3 
do MZ – 04 Wnioskowanie do wojewody o wsparcie oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych RP 

 
Oborniki, dnia …………………… 

STAROSTA OBORNICKI 
……………………………. 
 
SO.5535.XX.20XX. 
 

 

 

 
 

WNIOSEK 

 

Dotyczy: udzielenia specjalistycznych usług wojskowych do wsparcia administracji publicznej w sytuacji kryzysowej. 

 
 Na podstawie art. 11 a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu  
Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 37) w związku z §2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia  
7 września 2015 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków oraz zawierania umów o świadczenie specjalistycznych usług 
wojskowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1428), zwracam się do Pana Wojewody z prośbą o przesłanie wniosku o udzielenie specjalistycznych usług 
wojskowych do wsparcia administracji publicznej w usuwaniu skutków ……………., które miało miejsce dnia……………………… na obszarze 
powiatu obornickiego. 
 
 
 

1. Rodzaj usługi wojskowej: 

2. Zakres usługi: 

3. Termin realizacji: 

4. Harmonogram realizacji: 

5. Uzasadnienie interesu publicznego: 
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6. Wstępna kalkulacja skutków finansowych usług 

 
*Informacje kluczowe 
 

…………………………….. 

 (podpis) 

 

 

 

……………………………..         ……………………………….. 

     (miejscowość, data)                                   (nazwa Instytucji) 
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MZ-05 

MODUŁ ZADANIOWY 

Treść zadania Wnioskowanie o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej na terenie powiatu 

Koordynator Starosta Obornicki 

Wiodący Sekretarz Powiatu 

Współdziałający Podmioty ujęte w siatce bezpieczeństwa 

Wykonał: WSOiZ Data 
opracowania: 

05.06.2018 r. Data aktualizacji:  

 

I. Wejście: Wprowadzenie stanu klęski żywiołowej na obszarze więcej niż jednej gminy. 

 

II. Wyjście: Realizacja zadań przez podmioty z siatki bezpieczeństwa wynikająca z wprowadzonego stanu i jego zniesienia. 

 

III. Cel zadania  
(opcjonalnie mierniki): 

Wprowadzenie stanu klęski żywiołowej na terenie powiatu lub jego części 

 

IV. Warunki realizacji zadania: 1. W związku z zaistniałą sytuacją w powiecie Starosta przy pomocy PZZK kieruje działaniami w ramach 
zaplanowanych działań określonych w Planie, jednakże pomimo podejmowanych działań może następować 
eskalacja sytuacji kryzysowej a jej opanowanie będzie możliwe jedynie po zastosowaniu ograniczeń wolności i praw 
człowieka i obywatela, które mogą prawnie zaistnieć po wprowadzeniu stanu klęski żywiołowej. 
2. W czasie stanu klęski żywiołowej działaniami prowadzonymi w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub 
ich usunięcia kieruje Starosta, jeżeli stan klęski żywiołowej wprowadzono na obszarze więcej niż jednej gminy 
wchodzącej w skład powiatu. W razie niezdolności do kierowania lub niewłaściwego kierowania działaniami 
prowadzonymi w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia wojewoda może zawiesić 
uprawnienia starosty, burmistrza, wójta oraz wyznaczyć pełnomocnika do kierowania tymi działaniami. 

V. Przebieg / koncepcja działania: 

Lp.  Czynności do wykonania  Realizujący  Uwagi 

1.  
Analiza przesłanek do wprowadzenia stanu klęski 
żywiołowej na terenie powiatu lub jego części na 
posiedzeniu PZZK. 

Starosta  
Wg MZ-03 Zwołanie posiedzenia PZZK. 
 

2.  
Przygotowanie i przesłanie wniosku o wprowadzenie 
stanu klęski żywiołowej do Wojewody 
Wielkopolskiego. 

WOP SP  
Opracowanie wniosku wg załącznika nr 1 we współpracy  
z WSOiZ SP. 

3.  

Przyjęcie rozporządzenia Rady Ministrów  
o wprowadzeniu stanu klęski żywiołowej oraz 
wprowadzeniu ograniczeń wolności i praw człowieka 
i obywatela na terenie powiatu. 

Dyżurny PCZK Czynność może być również wykonana przez WOP SP 

4.  Przekazanie treści rozporządzenia do JST i mediów.  − służba dyżurna PCZK, Wg MZ - 02 Alarmowanie, ostrzeganie i informowanie 
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- WSOiZ, 
- WOP 
- media 

ludności, MZ - 08 Prowadzenie komunikacji społecznej 
urzędu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej. 

5.  
Przejście do realizacji zadań w ramach procedur 
reagowania kryzysowego (PRK) adekwatnych dla 
poszczególnych zdarzeń / zagrożeń. 

Służba dyżurna PCZK  Wg karty zagrożenia realizowana jest odpowiednia PRK. 

6.  Monitorowanie realizacji zapisów rozporządzenia.  Służba dyżurna PCZK  

Wg MZ - 01 Prowadzenie monitoringu zagrożeń. 
Poszerzenia składu PCZK wg. decyzji sekretarza powiatu oraz 
Kierownika PCZK. 
Inne szczegółowe zadania w zakresie monitorowania 
zdarzenia / zagrożenia będą każdorazowo określane przez 
Starostę lub PZZK na jego posiedzeniu. 

7.  
Prowadzenie nadzoru w zakresie respektowania 
ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela na 
terenie powiatu. 

− WOP SP, 

− podmioty z siatki 
bezpieczeństwa 

Wg MZ - 14 Wprowadzenie ograniczeń wolności praw 
człowieka i obywatela na terenie powiatu (w związku ze 
stanem nadzwyczajnym). 

8.  
Złożenie wniosku do Wojewody o wsparcie działań  
z zakresu zarządzania kryzysowego siłami i 
środkami wojska. 

Starosta  
Wg MZ - 04 Wnioskowanie do wojewody o wsparcie 
oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych RP (opcja). 

9.  Szacowanie szkód i strat.  

− WOŚLiR SP, 

− WOP SP, 

− WSOiZ SP 

Wg MZ - 13 Ocenianie i dokumentowanie szkód. 

10.  
Wydanie rozporządzenia przez Radę Ministrów  
o zniesieniu stanu klęski żywiołowej w związku  
z ustaniem przyczyn jego wprowadzenia. 

Rada Ministrów  

11.  
Przekazanie do publicznej wiadomości 
rozporządzenia Rady Ministrów. 

− służba dyżurna PCZK, 

− WOP SP, 

− WSOiZ SP, 

− media, 

Wg MZ - 02 Alarmowanie, ostrzeganie i informowanie 
ludności. 

 
VI. Budżet zadania  

Budżety służb i organów administracji publicznej i JST 

 
VII. Podstawy prawne działań:  

1.  Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 

2.  Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 o stanie klęski żywiołowej 

3.  
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad udziału pododdziałów i oddziałów Sił Zbrojnych 
Rzeczypospolitej Polskiej w zapobieganiu skutkom klęski żywiołowej lub ich usuwaniu 

VIII. Załączniki: 
1.  Wzór wniosku o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej 
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MZ-06 

MODUŁ ZADANIOWY 

Treść zadania Wnioskowanie o uruchomienie rezerw strategicznych 

Koordynator Starosta Obornicki 

Wiodący Sekretarz powiatu 

Współdziałający Podmioty ujęte w siatce bezpieczeństwa 

Wykonał: WSOiZ Data 
opracowania: 

05.06.2018 r. Data aktualizacji:  

I. Wejście: Decyzja Starosty w zakresie wnioskowania do Wojewody o uruchomienie rezerw strategicznych. 

 

II. Wyjście: Rozdysponowanie rezerw strategicznych. 

III. Cel zadania  
(opcjonalnie mierniki): 

Użycie rezerw strategicznych w celu wsparcia realizacji zadań na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa  
i porządku publicznego oraz zagrożenia zdrowia i życia ludzi w przypadku wystąpienia zdarzenia nadzwyczajnego na 
terenie powiatu obornickiego. 

IV. Warunki realizacji zadania: Sytuacja wymagająca wsparcia zasobami rezerw strategicznych. 

 
V. Przebieg / koncepcja działania: 

Lp.  Czynności do wykonania  Realizujący  Uwagi 

1.  
Współpraca z Dyrektorem WBiZK w zakresie 
potrzeb w ramach rezerw strategicznych. 

Starosta   W zależności od rozwoju sytuacji i potrzeb na terenie powiatu. 

2.  
Przygotowanie i przesłanie wniosku do Wojewody 
o udostępnienie asortymentu z rezerw 
strategicznych. 

− pracownik 
merytoryczny WSOiZ, 

− służba dyżurna PCZK 

Wg załącznika nr 1. 

3.  
Otrzymanie decyzji Wojewody w sprawie zgody na 
udostepnienia rezerw. 

Starosta  
Ministerstwo Energii przesyła decyzję do realizacji Prezesowi 
Agencji Rezerw Materiałowych, który ustala warunki przekazania 
rezerw. 

4.  

Przyjęcie informacji z Agencji Rezerw Materiałowych 
poprzez WBiZK WUW w Poznaniu o warunkach 
przekazania rezerw tj. 

− miejscu i terminie ich wydania, 

− wymagania dotyczących przetransportowania oraz 
przetrzymania, jeżeli jest taka potrzeba, 

− wydania udostępnionych rezerw strategicznych, 

− dokonania sprawdzenia warunków 
przetransportowania udostępnionych rezerw 
strategicznych oraz ich przetrzymania, jeżeli 
jest taka potrzeba, a odrębne przepisy nie stanowią 
inaczej, 

Służba dyżurna WCZK  
i PCZK  

Przekazanie informacji dotyczących rezerw materiałowych  
do poszczególnych gmin 
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-  zapewnienia przetworzenia udostępnionych 
rezerw strategicznych, jeżeli jest to konieczne. 

5.  
Przygotowanie upoważnień dla osób 
zaangażowanych do odbioru, dystrybucji i zwrotu 
rezerw strategicznych. 

Sekretarz powiatu, 
Dyrektor SP ZOZ Oborniki 

Wg załącznika nr 2. 

6.  
Zadysponowanie samochodu(ów) do odbioru, 
dystrybucji i zwrotu rezerw strategicznych. 

Sekretarz powiatu, 
Dyrektor SP ZOZ Oborniki 

 

7.  
Dokonanie odbioru udostępnionych rezerw 
strategicznych z Agencji Rezerw Materiałowych,  
z zachowaniem odpowiednich warunków. 

Sekretarz powiatu, 
Dyrektor SP ZOZ Oborniki, 

− wskazana firma 
transportowa 

 

8.  
Zapewnienie asysty dla transportu rezerw 
strategicznych.  

KPP  Opcjonalnie  

9.  
Zapewnienie warunków przetrzymania 
udostępnionych rezerw strategicznych. 

Sekretarz powiatu, 
Dyrektor SP ZOZ Oborniki 

 

10.  
Przekazanie informacji do zainteresowanych  
o warunkach przekazania rezerw. 

− Sekretarz powiatu, służba 
dyżurna PCZK 

 

11.  
Transport rezerw strategicznych do 
zainteresowanych.  

− Sekretarz powiatu, 
Dyrektor SP ZOZ Oborniki, 

− wskazana firma 
transportowa 

 

12.  
Zapewnienie asysty dla transportu rezerw 
strategicznych do zainteresowanych. 

KPP Opcjonalnie  

13.  
Przekazanie rezerw zainteresowanym na podstawie 
protokołu zdawczo - odbiorczego. 

Pracownik merytoryczny 
SP ZOZ Oborniki 
upoważniony do 
odbioru rezerw 

 

14.  
Dystrybucja udostępnionych rezerw strategicznych 
do odbiorców ostatecznych. 

Zainteresowane podmioty  

VI. Budżet zadania  

Koszty realizacji zadania dotyczyć będą kosztów odbioru i dystrybucji rezerw strategicznych. 

VII. Podstawy prawne działań:  

1.  Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 

2. Ustawa z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych 

 

VIII. Załączniki: 

1.  Wniosek o udostepnienie asortymentu z rezerw strategicznych 

2.  Wzór upoważnienia dla osób zaangażowanych do odbioru, dystrybucji i zwrotu rezerw strategicznych 
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Załącznik nr 1 
do MZ-06 Wnioskowanie o uruchomienie rezerw strategicznych 

                Egz. Nr …. 

 

 SO.5560.20XX                      Oborniki, dnia …. września 20…….. r 

 

    

       Szanowny Pan 

 

 

WOJEWODA WIELKOPOLSKI 

 

 

WNIOSEK 

Starosty Obornickiego nr……./……. z dnia………………………….. 

o udostępnienie rezerw strategicznych 

W związku z …………………………………………………. oraz niewystarczającą ilością sił i środków na ……………………………………………, 

na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 29 października 2010 roku o rezerwach strategicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1846), 

proszę o udostępnienie z rezerw strategicznych następującego asortymentu rezerw strategicznych w celu ……………… 

……….………………………………………………………………………………………………..: 

1) …………………………………… (nazwa asortymentu wraz z jego ilością), 

2) …………………………………… (nazwa asortymentu wraz z jego ilością), 

3) …………………………………… (nazwa asortymentu wraz z jego ilością). 

Określone powyżej rezerwy strategiczne zostaną przekazane następującym podmiotom: 

1) …………………………………… , 

POWIAT OBORNICKI 

STAROSTWO POWIATOWE  
W OBORNIKACH 

STAROSTA OBORNICKI 
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2) …………………………………… , 

Do odbioru zwolnionych rezerw strategicznych upoważnieni są wyznaczeni pracownicy SP ZOZ w Obornikach (Wydziału Spraw 

Obywatelskich i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Obornikach), posiadający stosowne upoważnienia. 

 
UZASADNIENIE 

 
W związku z wystąpieniem na obszarze powiatu / jego części ……………………………………………oraz w związku z niewystarczającymi 
siłami i środkami będącymi w dyspozycji Starosty Obornickiego na………………………………………………………………………, zachodzi 
konieczność zawnioskowania poprzez Wojewodę Wielkopolskiego do ministra właściwego do spraw energii o udostępnienie rezerw 
strategicznych w celu ………………………………………………. . 
Zgodnie z art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia z dnia 29 października 2010 roku o rezerwach strategicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 
1846) wojewoda jest organem upoważnionym do zawnioskowania do ministra właściwego do spraw energii o zwolnienie 
rezerw strategicznych. 
 
 
 

…………………………….. 
(podpis) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Starostwo Powiatowe w Obornikach, ul. 11 Listopada 2a, 64-600 Oborniki 
Tel. 61 29 73 100 Fax. 61 29 73 101 sekretariat: 61 29 73 117 

http://powiatobornicki.pl;  e-mail: sekretariat@powiatobornicki.pl 
Powiat Obornicki: NIP: 606-00-72-331;  REGON: 631258017 

Godziny urzędowania Starostwa: Poniedziałek 8:00-17:00; Wtorek-Piątek: 7:00-15:00; w soboty nieczynne 
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Załącznik nr 2 

do MZ-06 Wnioskowanie o uruchomienie rezerw strategicznych 
 
 

UPOWAŻNIENIE 
Starosty Obornickiego nr……. / ……. z dnia………………………….. 

do odebrania rezerw strategicznych 
 
W związku z decyzją …………………..…………………………… ministra właściwego ds. energii upoważniam niżej wskazanego / wskazanych 
pracownika / pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich i Zdrowia: 
1) …………………………………………………… , 
2) …………………………………………………… , 
do odbioru, w imieniu Starosty Obornickiego, wskazanego w ww. decyzji asortymentu rezerw materiałowych w ………………..……….. 
(miejsce odbioru). Upoważnienie jest ważne w dniu………………/ w okresie od dnia……………… do dnia……………….  
Niniejsze upoważnienie nie upoważnia do udzielania dalszych pełnomocnictw i może być w każdym czasie zmienione lub cofnięte. 

 
 
…………………………….. 
               (podpis) 

 
 
 
 

 
Starostwo Powiatowe w Obornikach, ul. 11 Listopada 2a, 64-600 Oborniki 

Tel. 61 29 73 100 Fax. 61 29 73 101 sekretariat: 61 29 73 117 
http://powiatobornicki.pl;  e-mail: sekretariat@powiatobornicki.pl 

Powiat Obornicki: NIP: 606-00-72-331;  REGON: 631258017 
Godziny urzędowania Starostwa: Poniedziałek 8:00-17:00; Wtorek-Piątek: 7:00-15:00; w soboty nieczynne 

 
 
 

STAROSTWO POWIATOWE  
W OBORNIKACH 

STAROSTA OBORNICKI 

POWIAT OBORNICKI 
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MZ-08 

MODUŁ ZADANIOWY 

Treść zadania Prowadzenie komunikacji społecznej urzędu w przypadku wystąpienia sytuacji 
kryzysowej 

Koordynator Starosta Obornicki 

Wiodący Burmistrzowie, wójt,  

Współdziałający Sekretarz Powiatu, podmioty ujęte w siatce bezpieczeństwa oraz media 

Wykonał: WSOiZ Data 
opracowania: 

23.07.2018 r. Data aktualizacji:  

 

I. Wejście: Powstanie i utrzymywanie się sytuacji / zagrożenia o charakterze kryzysowym wymagającym informowania społeczeństwa, budzącym 
zainteresowania mediów 

 

II. Wyjście: Likwidacja zagrożenia / skutków sytuacji kryzysowej. 
 

III. Cel zadania  
(opcjonalnie mierniki): 

Przygotowanie osób funkcyjnych do zarządzania komunikacją, zapewnienie właściwego obiegu informacji. 
Zapewnienie koordynacji działań, w tym prowadzenie polityki informacyjnej wszystkich zaangażowanych instytucji, 
funkcjonujących nie tylko w ramach administracji publicznej. Niedopuszczanie do rozprzestrzeniania się informacji 
nieprawdziwych związanych z występowaniem zdarzeń nadzwyczajnych. 
Przeciwdziałanie panice w społeczeństwie i utraty wiarygodności organów administracji publicznej. 

 

IV. Warunki realizacji zadania: Powstanie sytuacji kryzysowej / zagrożenia wystąpieniem wymagającego informowania opinii publicznej oraz mediów. 
Wystąpienie nieprawdziwych informacji w przestrzeni publicznej mających związek z powiatem  
i odnoszących się do zadań administracji samorządowej szczebla JST realizowanych pod nadzorem lub koordynacją 
Starosty w zakresie zarządzania kryzysowego. 

 
V. Przebieg / koncepcja działania: 

Lp.  Czynności do wykonania  Realizujący  Uwagi 

1.  
Monitoring oraz analiza zdarzeń. 
Ocena kierunku rozwoju danej sytuacji o charakterze 
kryzysowym. 

− PCZK, 

− podmiot wiodący z siatki 
bezpieczeństwa. 

Przedsięwzięcie realizowane całodobowo przez podmioty 
utrzymujące stałe dyżury / służby. Szef podmiotu wiodącego 
dokonuje oceny kierunku rozwoju danej sytuacji i przedstawia 
rekomendacje do dalszego działania Staroście Obornickiemu. 

2. 
Aktualizacja danych kontaktowych osób / podmiotów 
/ zespołów włączonych / uczestników procesu 
komunikacji włączonych w obieg informacji. 

− PCZK, 

− uczestnicy procesu 
komunikacji, 

W ramach prowadzonych treningów i ćwiczeń oraz każdorazowo 
po zmianie danych, a także z chwilą powstania zagrożenia / 
sytuacji kryzysowej. 

3. 
Bieżąca analiza przestrzeni publicznej  
i identyfikowanie nieprawdziwych informacji. 

− PCZK, 

− podmiot wiodący z siatki 
bezpieczeństwa. 

Zidentyfikowane nieprawdziwe informacje kierowane są od 
podmiotu wiodącego z siatki bezpieczeństwa i PCZK oraz do 
Sekretarza Powiatu. Wg MZ-01 Prowadzenie monitoringu 
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zdarzeń. 

4. 

Nawiązanie ścisłej współpracy Sekretarza Powiatu 
(rzecznika prasowego Starosty Obornickiego)  
z rzecznikami podmiotów wiodących z siatki 
bezpieczeństwa. 

Sekretarz Powiatu 
(rzecznik prasowy Starosty 
Obornickiego). 

 

5.  
Wyznaczenie koordynatora odpowiedzialnego za 
politykę informacyjną na szczeblu powiatu. 

Przewodniczący PZZK. 

Opcjonalnie. Każda z instytucji zaangażowanych  
w rozwiązywanie kryzysu może przekazywać informacje  
w zakresie swoich kompetencji, chyba że rzecznik podmiotu 
wiodącego zdecyduje inaczej. W początkowej fazie kryzysu 
głównym komunikatorem dla mediów jest rzecznik głównego 
wykonawcy, czyli rzecznik podmiotu / służby w największym 
stopniu zaangażowanej w rozwiązywanie danej sytuacji 
kryzysowej. 

6. 
Wyodrębnienie grup docelowych, do których będzie 
kierowana komunikacja w zagrożeniu / sytuacji 
kryzysowej. 

Przewodniczący PZZK. 

Przykładowe grupy docelowe: 
• poszkodowani; 
• rodzina i bliscy poszkodowanych; 
• osoby zagrożone; 
• osoby zaangażowane w rozwiązywanie sytuacji kryzysowej: 
- służby ratownicze, porządkowe itp.; 
- pracownicy administracji publicznej; 
• szeroko rozumiana opinia społeczna. 

7.  

Ocena potencjalnych negatywnych skutków 
zidentyfikowanej nieprawdziwej informacji oraz 
informacji mającej na celu dezinformację 
społeczeństwa. 

Podmiot wiodący określony 
w siatce bezpieczeństwa. 

Ocena musi zostać dokonana niezwłocznie i przekazana do 
Sekretarza Powiatu, a w razie konieczności członkom PZZK. 

8. Przygotowanie komunikatów prostujących.  
−WOP, WKiR; 
− podmiot wiodący z siatki 
bezpieczeństwa. 

Komunikat przygotowuje Sekretarz Powiatu na bazie oceny 
potencjalnych negatywnych skutków zidentyfikowanej 
nieprawdziwej informacji uzyskanych od podmiotu wiodącego  
z siatki bezpieczeństwa. 

9. Uruchomienie infolinii.  Sekretarz Powiatu  

Opcjonalnie. Realizacja przedsięwzięcia uzależniona od 
charakteru i skali zagrożenia / sytuacji. W przypadku 
uruchomienia infolinii – podanie do publicznej wiadomości 
numerów telefonicznych. 

10. 
Dystrybucja komunikatów prostujących w przestrzeni 
publicznej.  

PCZK przy współudziale 
podmiotu wiodącego  
z siatki bezpieczeństwa. 

W ramach MZ-02 Alarmowanie, ostrzeganie i informowanie 
ludności. Podmiot wiodący z siatki bezpieczeństwa ustala 
dystrybucję z Sekretarzem Powiatu. 

11. 
Udział ekspertów (przedstawicieli podmiotów z siatki 
bezpieczeństwa) w procesie komunikowania ze 
społeczeństwem. 

Sekretarz Powiatu. 

Podmiot wiodący z siatki bezpieczeństwa oraz PCZK zapewniają 
udział ekspertów i pracowników w procesie komunikowania ze 
społeczeństwem np. udział w wywiadach dla mediów 
elektronicznych, udzielania informacji prasie, briefingach 
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prasowych, konferencje prasowe, dyżur przy infolinii (po jej 
uruchomieniu). 

12. 

Prowadzenie działań informacyjnych poprzez media 
oraz w pozostałych obszarach, takich jak: 
- bezpośrednie komunikowanie się  
ze społeczeństwem,  
- komunikowanie się wewnątrz podmiotów, 
- komunikowanie się pomiędzy podmiotami 
zaangażowanymi w rozwiązywanie sytuacji 
kryzysowej. 

Sekretarz Powiatu, 
szefowie podmiotów 
zaangażowanych  
w rozwiązywanie sytuacji 
kryzysowej. 

Zgodnie z wewnętrznymi procedurami. 

13. 
Publikowanie informacji na portalach 
społecznościowych. 

Sekretarz Powiatu, 
szefowie podmiotów 
zaangażowanych  
w rozwiązywanie sytuacji 
kryzysowej. 

Informacje muszą być one spójne z tymi, które są przekazywane 
mediom tradycyjnym (prasa, radio, telewizja). Pozwala to szybko 
dostosować politykę informacyjną do bieżących potrzeb 
zainteresowanych osób. Tego typu media wymagają 
natychmiastowej reakcji na pojawiające się wpisy. Dlatego trzeba 
zapewnić ciągłą, kompetentną obsługę profili. 

14. 
Bezwzględne przestrzeganie zasady nieudzielania 
mediom informacji związanych z danymi osobowymi 
poszkodowanych lub ofiar. 

Sekretarz Powiatu, 
szefowie podmiotów 
zaangażowanych  
w rozwiązywanie sytuacji 
kryzysowej. 

Rzecznik / osoby wyznaczone do komunikacji poprzez media 
powinny przekazywać opinii publicznej informacje o działaniach, 
jakie są podejmowane w celu likwidacji sytuacji kryzysowej oraz 
sposobach właściwego postępowania w danej sytuacji, aby 
zapewnić bezpieczeństwo osobom dotkniętym sytuacją 
kryzysową oraz wspomóc działania służb ratowniczych. 

15. 
Wyznaczenie zastępców rzeczników prasowych na 
czas trwania wydarzenia. 

Sekretarz Powiatu, 
szefowie podmiotów 
wiodących z siatki 
bezpieczeństwa. 

W przypadku wystąpienia przedłużających się sytuacji 
kryzysowych lub takich, w których zapotrzebowanie na 
informacje ze strony mediów utrzymuje się przez całą dobę. 

16. 

Uaktualnienie bazy danych ekspertów, którzy będą 
mogli wypowiadać się dla mediów w razie 
wystąpienia sytuacji kryzysowej – eksperci 
zewnętrzni lub z instytucji / podmiotów 
zaangażowanych w usuwanie skutków. 

Sekretarz Powiatu, 
szefowie podmiotów 
wiodących z siatki 
bezpieczeństwa. 

Nie dotyczy rzeczników prasowych. Każda instytucja 
przygotowuje bazę danych ekspertów w zakresie swoich 
kompetencji. 

17. 

Wstrzymanie urlopów rzeczników prasowych oraz 
pracowników wyznaczonych do obsługi prasowej 
wszystkich instytucji zaangażowanych  
w przygotowanie informacji na czas trwania 
wydarzenia. 

Sekretarz Powiatu, 
szefowie podmiotów 
wiodących z siatki 
bezpieczeństwa. 

Opcjonalnie w zależności od charakteru zagrożenia / sytuacji 
kryzysowej. 

18. 

Zapewnienie w miarę możliwości alternatywnego 
systemu łączności (np. drugi telefon komórkowy  
z dostępem do Internetu) pomiędzy rzecznikami 
podmiotów zaangażowanych w rozwiązywanie 

Sekretarz Powiatu, 
szefowie podmiotów 
wiodących z siatki 
bezpieczeństwa. 

System łączności powinien zapewnić przepływ informacji  
w relacjach: rzecznik podmiotu wiodącego – rzecznicy 
podmiotów wspierających – koordynator odpowiedzialny za 
politykę informacyjną na szczeblu powiatu – media. 
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sytuacji kryzysowej. 

19. 

Aktualizacja bazy danych dziennikarzy / mediów 
(aktualne telefony komórkowe, e-maile do redakcji) 
zajmujących się relacjonowaniem przebiegu 
zagrożenia / sytuacji kryzysowej. 

PCZK / GCZK.  

 
VI. Budżet zadania  

W ramach wykonywania czynności służbowych. 

 
VII. Podstawy prawne działań:  

1.  Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 

2.  Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 Prawo prasowe 
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MZ-11 

MODUŁ ZADANIOWY 

Treść zadania Koordynacja systemu wsparcia psychologicznego dla ofiar sytuacji kryzysowej 

Koordynator Starosta Obornicki 

Wiodący PCZK, WSOiZ 

Współdziałający GCZK, PCPR, GOPS, Poradnie Psychologiczno - Pedagogiczne, jednostki organizacyjne Kościoła, 
organizacje pozarządowe 

Wykonał: WSOiZ Data 
opracowania: 

05.06.2018 r. Data aktualizacji:  

 

I. Wejście: Wystąpienie zdarzenia wymagającego pomocy psychologicznej. 
 

II. Wyjście: Ewentualne wsparcie działań gmin przez organizacje pozarządowe. 

 

III. Cel zadania  
(opcjonalnie mierniki):  

Koordynacja systemu wsparcia psychologicznego dla ofiar sytuacji kryzysowej. 
Określenie sposobu działania w sytuacji potrzeby udzielenia wsparcia psychologicznego poszkodowanym. 

 

IV. Warunki realizacji zadania: System wsparcia psychologicznego oparty jest o Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Gminne Ośrodki 
Pomocy Społecznej. Pomoc psychologiczna udzielana w ramach interwencji kryzysowej udzielana jest w przypadku 
konfliktów rodzinnych, samobójstwa, bezrobocia, przemocy, wypadków jednak nie w przypadku konieczności 
wsparcia psychologicznego podczas sytuacji kryzysowych. Nie można więc zagwarantować, że pomoc 
psychologiczna będzie skuteczna na bazie tych środków. Należy zaplanować inne alternatywne działania 
koordynacji pomocy psychologicznej przedstawione wariantowo. W związku z powyższym planuje się wykorzystanie 
pracowników poradni psychologiczno – pedagogicznych z terenu powiatu. 

 
V. Przebieg / koncepcja działania: 

Lp.  Czynności do wykonania  Realizujący  Uwagi 

WARIANT I – Wsparcie psychologiczne dla ofiar sytuacji kryzysowej przez PCPR / GOPS. 

1.  
Przyjęcie informacji o konieczności uruchomienia 
pomocy psychologicznej. Uruchomienie działań 
Pracowników PCPR / GOPS. 

PCZK, 
GCZK  

Informacja może wpłynąć od Dyżurnego SK KP PSP, KPP, 
Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego. 

2. 

Przeanalizowanie zasobów powiatu w zakresie 
możliwości udzielenia wsparcia psychologicznego, 
powiadomienie dyżurnych psychologów / 
pedagogów o potrzebie zgłoszenia się w 
wyznaczonych miejscach celem udzielenia pomocy 
psychologiczno -pedagogicznej poszkodowanym / 
ich rodzinom. 

PCPR 

PCPR informuje PCZK o liczbie dostępnych psychologów / 
pedagogów oraz przekazuje imienny wykaz skierowanych do 
miejsca zdarzenia / szpitala / miejsca zamieszkania rodzin 
poszkodowanych. 

3. Zapewnienie wsparcia psychologicznego przez PCPR Wsparcia udziela psycholog zatrudniony w jednej z dwóch 
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pracownika Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej 
w zakresie udzielania pomocy psychologicznej 
poszkodowanym (osobom bliskim ofiar) w wyniku 
zaistnienia sytuacji kryzysowej. 

Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej (w zależności od 
miejsca wystąpienia zdarzenia oraz dostępności 
psychologów). 

4. 
Monitorowanie przebiegu działań wsparcia 
psychologicznego.  

PCZK, 
GCZK  

Informację o podjętej pomocy psychologicznej lub braku 
możliwości jej podjęcia (niewystarczających możliwości) GCZK 
przekazuje natychmiast do PCZK, które przekazuje tą 
informację niezwłocznie do WCZK. 

WARIANT II – Wsparcie psychologiczne dla ofiar sytuacji kryzysowej organizowane przez Starostę Obornickiego. 

1.  
Współpraca z GCZK i przyjęcie informacji o braku 
możliwości wsparcia psychologicznego lub 
niewystarczających możliwościach ze strony gminy. 

PCZK,  
GCZK. 

W ramach ogólnych zasad współpracy. 

2.  
Powiadomienie psychologów przez Służbę dyżurną 
PCZK. 

PCZK,  
GCZK. 

1. PCZK prowadzi listę psychologów, którzy mogą zostać 
poproszeni o pomoc we wsparciu psychologicznym 
poszkodowanych lub bliskich ofiar. 
2. Psychologom wydaje się identyfikator (ważny z dowodem 
tożsamości) pieczęcią Starosty upoważniającą do świadczenia 
usług psychologicznych, aby służby ratownicze i policyjne 
mogły zidentyfikować psychologa. 
3. Dodatkowo zatrudnionym psychologom przysługuje 
wynagrodzenie (umowę zlecenia ze względu na sytuację 
awaryjną przygotowuje się po realizacji usługi). 

3.  
Koordynacja współpracy z psychologami, określanie 
potrzeb pomocy psychologicznej. 

PCZK  

4. 

Informowanie i kierowanie poszkodowanych / ich 
rodzin do miejsc udzielania pomocy psychologicznej 
oraz powiadomienie Parafii Rzymskokatolickich / 
związków wyznaniowych o konieczności podjęcia 
działań wspierających. 

PCZK, 
GCZK, 
PCPR. 

Opcjonalnie. Przedsięwzięcie realizowane w zależności od 
skali i zasięgu zdarzenia / sytuacji / liczby poszkodowanych  
i ofiar. 

WARIANT III – Wsparcie psychologiczne dla ofiar sytuacji kryzysowej organizowane przez Wojewodę. 

1.  

Współpraca z WCZK i przekazanie informacji o 
braku możliwości wsparcia psychologicznego lub 
niewystarczających możliwościach ze strony 
jednostek organizacyjnych starostwa. 

PCZK – WCZK. 
Dyżurny PCZK przekazuje do WCZK informację o braku 
możliwości wsparcia psychologicznego. 

2.  
Uruchomienie przez dyżurnych WCZK ekspertów 
(psychologów) poprzez system grupowego 
wysyłania SMS. 

WCZK,  

1. WCZK prowadzi listę ekspertów (psychologów), którzy mogą 
zostać poproszeni o pomoc we wsparciu psychologicznym 
poszkodowanych lub bliskich ofiar, 
2. Ekspertom wydaje się identyfikator ze zdjęciem i pieczęcią 
Wojewody upoważniającą do świadczenia usług 
psychologicznych, aby służby ratownicze i policyjne mogły 
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zidentyfikować psychologa, 
3. ekspertom przysługuje wynagrodzenie (umowę zlecenia ze 
względu na sytuację awaryjną przygotowuje się po realizacji 
usługi). 

3.  
Koordynacja współpracy z ekspertami 
(psychologami), określanie potrzeb pomocy 
psychologicznej. 

WCZK,  
PCZK. 

Zgodnie z wewnętrzną procedurą WCZK. 

WARIANT IV – Wsparcie psychologiczne dla ofiar sytuacji kryzysowej przez organizacje pozarządowe. 

1.  

Poinformowanie organizacji pozarządowych, w tym 
związków wyznaniowych, współpracujących  
w zakresie pomocy psychologicznej o potrzebach 
wsparcia. 

PCZK  
Organizacje pozarządowe i wyznaniowe działające na terenie 
powiatu, które mogą zostać poproszone o pomoc we wsparciu 
psychologicznym poszkodowanych lub bliskich ofiar. 

2.  
Bieżąca współpraca z przedstawicielami organizacji 
pozarządowych, w tym związków wyznaniowych, 
określanie potrzeb pomocy psychologicznej. 

Podmioty z siatki 
bezpieczeństwa 

 

WARIANT V – Prośba o wsparcie pomocy psychologicznej do powiatów ościennych. 

1.  
Poinformowanie ościennych powiatów oraz WCZK  
o potrzebach w zakresie pomocy psychologicznej. 

PCZK Opcjonalnie. 

2.  
Bieżąca współpraca z ościennymi powiatami  
i WCZK.  

PCZK  

 

VI. Budżet zadania  

Wynagrodzenie ekspertów wymaga zabezpieczenia środków doraźnych, czego nie można zaplanować w budżecie rocznym. 

 

VII. Podstawy prawne działań:  

1.  Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 

2.  Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MZ-12 
MODUŁ ZADANIOWY 
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Treść zadania Ogłoszenie lub odwołanie alarmu i pogotowia przeciwpowodziowego 

Koordynator Starosta Obornicki 

Wiodący Burmistrzowie, wójt,  

Współdziałający Podmioty ujęte w siatce bezpieczeństwa 

Wykonał: WSOiZ Data 
opracowania: 

23.07.2018 r. Data aktualizacji:  

 

I. Wejście: Otrzymanie od WCZK / IMGW-PIB komunikatu ostrzegawczego o stanie zagrożenia / alarmu hydrologicznego lub ogłoszenie przez 
Wojewodę Wielkopolskiego / Starostę Obornickiego pogotowia / alarmu przeciwpowodziowego. 

 

II. Wyjście: Odwołanie stanu zagrożenia / alarmu hydrologicznego. 
 

III. Cel zadania  
(opcjonalnie mierniki): 

Określenie sposobu postępowania po otrzymaniu komunikatu o stanie zagrożenia / ogłoszenia przez Wojewodę 
Wielkopolskiego / Starostę Obornickiego alarmu przeciwpowodziowego. 

 

IV. Warunki realizacji 
zada
nia: 

Zadanie będzie realizowane w warunkach wystąpienia sytuacji kryzysowej, zagrożenia życia, zdrowia lub mienia.  
Sytuacja może generować zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego. 

 
V. Przebieg / koncepcja działania: 

Lp.  Czynności do wykonania  Realizujący  Uwagi 

I. Ogłoszenie / odwołanie pogotowia przeciwpowodziowego 

1.  

Otrzymanie od WCZK / IMGW-PIB / innych 
podmiotów komunikatu ostrzegawczego o stanie 
zagrożenia hydrologicznego w wyniku: 

1) Przekroczenia stanów ostrzegawczych  
z tendencją wzrostową na wodowskazach; 

2) Zatoru lodowego poniżej wodowskazu 
podstawowej sieci obserwacyjno – 
pomiarowej, powodującego przekroczenie 
stanu ostrzegawczego na tym wodowskazie; 

3) Wystąpienia nawalnego deszczu mogącego 
spowodować sytuację opisaną w ppkt 1). 
 

WCZK – PCZK 
Na podstawie otrzymanego komunikatu / informacji 
przeprowadza się analizę zagrożenia, zasięg wystąpienia 
zjawiska na terenie powiatu oraz możliwe skutki. 

2.  
Powiadomienie Starosty Obornickiego oraz 
Kierownika PCZK.  

PCZK  

3.  
Opracowanie i przekazanie komunikatu: 
- do GCZK ze szczególnym wskazaniem gminy, na 

PCZK 
Właściwy burmistrz / wójt jest zobowiązany do ogłoszenia 
pogotowia przeciwpowodziowego w sytuacji opisanej w pkt I. 1. 
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terenie której może wystąpić zjawisko, a właściwy 
burmistrz / wójt jest zobowiązany ogłosić pogotowie 
przeciwpowodziowe, 
- podmiotom ujętym w siatce bezpieczeństwa, 
- lokalnej prasie, 
- mieszkańcom powiatu. 

niniejszego MZ. 
 

4. 
Rozwinięcie PCZK i przejście do zmianowego trybu 
pracy. 

Starosta   

Decyzję o wprowadzeniu całodobowych dyżurów w PCZK 
podejmuje Starosta Obornicki. Rekomenduje się rozwinięcie 
PCZK w sytuacji wystąpienia zagrożenia na terenie więcej niż 
jednej gminy oraz długiego okresu występowania zagrożenia. 

5. 

Opracowanie i przedstawienie do akceptacji 
Staroście Obornickiemu treści ogłoszenia 
wprowadzającego pogotowie przeciwpowodziowe  
na terenie powiatu. 

Kierownik PCZK  

6. 

Przekazanie do gmin treści komunikatu 
wprowadzającego pogotowie przeciwpowodziowe  
na terenie powiatu, z zaleceniem powielenia oraz 
rozplakatowania w miejscach publicznych ze 
szczególnym uwzględnieniem rejonów zagrożonych. 

Sekretarz Powiatu 
Wraz z komunikatem przesyłane są zalecenia w zakresie 
zachowania się w obliczu zagrożenia, środków zaradczych oraz 
wprowadzonych ograniczeniach. 

7. 

Przekazanie treści komunikatu do powiatowych 
służb, straży oraz inspekcji z jednoczesnym 
podaniem sposobu rozpowszechnienia np. 
zamieszczenie na stronach internetowych, tablicach 
informacyjnych w budynkach administracji publicznej 
itp. 

 - PCZK, 
 - WOP. 

 

8. 
Przesłanie komunikatu do lokalnych mediów wraz  
z informacją o zalecanych sposobach zachowania 
się, ograniczeniach i innych środkach zaradczych. 

 - PCZK, 
 - WOP. 

 

9. 

Zwołanie posiedzenia PZZK: 

− rozpatrzenie na posiedzeniu zaistniałej sytuacji, 
wyciągnięcie wniosków i podjęcie decyzji w zakresie 
dalszego działania. 

Sekretarz Powiatu, 
Zastępca 
Przewodniczącego Zespołu  

Zgodnie z MZ – 03 Zwołanie posiedzenia Powiatowego 
Zespołu Zarządzania Kryzysowego. 

10. 

Bieżące monitorowanie zagrożeń podczas 
wprowadzonego pogotowia przeciwpowodziowego 
(zwłaszcza komunikatów WCZK oraz IMGW-PIB, 
zbieranie informacji z gmin, służb, inspekcji, straży  
i innych podmiotów) i przekazywanie informacji 
Staroście Obornickiemu.  

PCZK  

11. 
Bieżące informowanie, ostrzeganie i alarmowanie 
ludności z zagrożonych terenów. 

PCZK 
Zgodnie z MZ - 02 Alarmowanie, ostrzeganie  
i powiadamianie ludności 
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12. Odwołanie pogotowia przeciwpowodziowego 
 - PCZK, 
 - WOP. 

Realizacja zamierzenia jak w pkt 5-8. 

II. Ogłoszenie / odwołanie alarmu przeciwpowodziowego 

1. 

Otrzymanie od WCZK / IMGW-PIB / innych 
podmiotów komunikatu ostrzegawczego o stanie 
zagrożenia hydrologicznego w wyniku: 

1) Przekroczenia stanów alarmowych  
z tendencją wzrostową na wodowskazach; 

2) Zatoru lodowego poniżej wodowskazu 
podstawowej sieci obserwacyjno – 
pomiarowej, powodującego przekroczenie 
stanu alarmowego na tym wodowskazie; 

3) Wystąpienia nawalnego deszczu mogącego 
spowodować sytuację opisaną w ppkt 1). 

 

PCZK 
 

Na podstawie otrzymanego komunikatu / informacji 
przeprowadza się analizę zagrożenia, zasięg wystąpienia 
zjawiska na terenie powiatu oraz możliwe skutki. 

2. 
Powiadomienie Starosty Obornickiego oraz 
Kierownika PCZK. 

PCZK  

3. 

Opracowanie i przekazanie komunikatu: 
- do GCZK ze szczególnym wskazaniem gminy, na 
terenie której może wystąpić zjawisko, a właściwy 
burmistrz / wójt jest zobowiązany ogłosić alarm 
przeciwpowodziowy, 
- podmiotom ujętym w siatce bezpieczeństwa, 
- lokalnej prasie, 
- mieszkańcom powiatu. 

PCZK 

Właściwy burmistrz / wójt jest zobowiązany do ogłoszenia 
alarmu przeciwpowodziowego w sytuacji opisanej w pkt I. 1. 
niniejszego MZ. 
 

4. 
Rozwinięcie PCZK i przejście do zmianowego trybu 
pracy. 

Starosta   

Decyzję o wprowadzeniu całodobowych dyżurów w PCZK 
podejmuje Starosta Obornicki. Rekomenduje się rozwinięcie 
PCZK w sytuacji wystąpienia zagrożenia na terenie więcej niż 
jednej gminy oraz długiego okresu występowania zagrożenia. 

5. 

Opracowanie i przedstawienie do akceptacji 
Staroście Obornickiemu treści ogłoszenia 
wprowadzającego alarm przeciwpowodziowy  
na terenie powiatu. 

PCZK  

6. 

Przekazanie do gmin treści komunikatu 
wprowadzającego alarm przeciwpowodziowy  
na terenie powiatu, z zaleceniem powielenia oraz 
rozplakatowania w miejscach publicznych ze 
szczególnym uwzględnieniem rejonów zagrożonych. 

Sekretarz Powiatu 

Wraz z komunikatem przesyłane są zalecenia w zakresie 
zachowania się w obliczu zagrożenia, środków zaradczych, 
planowanej ewakuacji (samoewakuacji) oraz wprowadzonych 
ograniczeniach. 

7. 
Przekazanie treści komunikatu do powiatowych 
służb, straży oraz inspekcji z jednoczesnym 

 - PCZK, 
 - WOP. 
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podaniem sposobu rozpowszechnienia np. 
zamieszczenie na stronach internetowych, tablicach 
informacyjnych w budynkach administracji publicznej 
itp. 

8. 

Przesłanie komunikatu do lokalnych mediów wraz  
z informacją o zalecanych sposobach zachowania 
się, planowane ewakuacji (samoewakuacji), 
ograniczeniach i innych środkach zaradczych. 

 - PCZK, 
 - WOP. 

 

9. 

Zwołanie posiedzenia PZZK: 

− analiza dotychczasowego przebiegu sytuacji, 
wyciągnięcie wniosków i podjęcie decyzji w zakresie 
dalszego działania. 

Sekretarz Powiatu, 
Zastępca 
Przewodniczącego Zespołu  

Zgodnie z MZ – 03 Zwołanie posiedzenia Powiatowego 
Zespołu Zarządzania Kryzysowego. 

10. 

Bieżące monitorowanie zagrożeń podczas 
wprowadzonego alarmu przeciwpowodziowego 
(zwłaszcza komunikatów WCZK oraz IMGW-PIB, 
zbieranie informacji z gmin, służb, inspekcji, straży  
i innych podmiotów) i przekazywanie informacji 
Staroście Obornickiemu.  

PCZK 
Zgodnie z MZ - 01 Prowadzenie monitoringu zagrożeń. 
 

11. 
Bieżące informowanie, ostrzeganie i alarmowanie 
ludności z zagrożonych terenów. 

PCZK 
Zgodnie z MZ - 02 Alarmowanie, ostrzeganie  
i powiadamianie ludności. 

12. 
Koordynowanie działań przy pomocy PZZK –  
w przypadku eskalacji zjawiska. 

 Realizacja uzależniona od rozwoju sytuacji. 

13. Odwołanie alarmu przeciwpowodziowego.  - PCZK, WOP Realizacja zamierzenia jak w pkt 5-8. 

 
VI. Budżet zadania  

Zadanie realizowane w ramach własnych budżetów uczestników działań 

 
VII. Podstawy prawne działań:  

1.  Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566, 2180, z 2018 r. poz. 650, 710) 

2.  Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349) 

3. 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podmiotów, którym państwowa służba 
hydrologiczno-meteorologiczna i państwowa służba hydrologiczna są obowiązane przekazywać ostrzeżenia, prognozy, komunikaty i biuletyny oraz 
sposobu i częstotliwości icj przekazywania (Dz. U. 2015 r. poz. 1155)  

4. Plan Operacyjny Ochrony Przed Powodzią dla Powiatu Obornickiego.  

 
 
 

MZ-13 
MODUŁ ZADANIOWY 
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Treść zadania Szacowanie strat i szkód 

Koordynator Starosta Obornicki 

Wiodący GOPS, ARiMR w Rogoźnie, Burmistrzowie, wójt, naczelnicy Wydziałów: RLiOŚ, AiB, KiR 

Współdziałający Jednostki Samorządu Terytorialnego z terenu powiatu, a także RDLP w Pile i Poznaniu, służby, 
inspekcje i straże administracji zespolonej z terenu powiatu, inne podmioty i instytucje w ramach siatki 
bezpieczeństwa 

Wykonał: WSOiZ Data 
opracowania: 

05.06.2018 r. Data aktualizacji:  

 

I. Wejście: Podjęcie czynności w zakresie szacowania strat i szkód. 

 

II. Wyjście: Zakończenie czynności. 
 

III. Cel zadania  
(opcjonalnie mierniki): 

Zapewnienie skutecznego procesu szacowania strat i szkód powstałych w wyniku działania żywiołu. 

 

IV. Warunki realizacji zadania: 1. Realizacja procedury jest elementem działań fazy odbudowy, następuje po reagowaniu na występujące zjawiska 
(działanie żywiołu) wywołującego straty w mieniu w znacznym rozmiarze. 
2. Szacowanie strat i szkód dotyczy: 
- szacowania strat i szkód w infrastrukturze komunalnej, 
- szacowanie strat i szkód w mieniu prywatnym celem pomocy w zakresie wsparcia socjalnego do 6 tys. zł. (pomoc  
w odbudowie budynków mieszkalnych w wysokości do 20 tys. zł, 200 tys. zł oraz gospodarczych do 100 tys. zł), 
- szacowania strat w rolnictwie, w tym w lasach prywatnych. 
3. Starosta, burmistrzowie, wójt monitorują występujące zagrożenia, w tym skutki żywiołu, a w przypadku, gdy do 
gminy zostaną skierowane wnioski mieszkańców o pomoc rozpoczyna się proces szacowania strat i szkód. Proces 
ten realizowany jest zgodnie z Wytycznymi. Jednocześnie rozpoczyna się proces raportowania o podejmowanych 
działaniach przez gminy bezpośrednio do WUW. 

 
V. Przebieg / koncepcja działania: 

Lp.  Czynności do wykonania  Realizujący  Uwagi 

WARIANT I – Szacowanie strat i szkód poniesionych przez osoby fizyczne po wystąpieniu zjawiska naturalnego 

1. 
Niezwłoczne powiadomienie WCZK o wystąpieniu 
zdarzenia mającego charakter klęski żywiołowej. 

PCZK, GCZK  

2.  

Informacja z gminnych ośrodków pomocy społecznej 
o szacowanych stratach w związku z zaistnieniem 
żywiołu. W dalszej kolejności niezwłoczne 
przekazywanie na bieżąco ilości złożonych 
wniosków w poszczególnych typach i rodzajach 
wsparcia. 

JST (gminy)  
Informacje przesyłane są przez GOPS do WPS WUW  
z wykorzystaniem systemu informatycznego CAS. 
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3.  
Wsparcie gmin przez Inspekcję Budowlaną  
w zakresie szacowania strat i szkód w budynkach 
mieszkalnych i gospodarczych. 

Powiatowy Inspektor 
Nadzoru Budowlanego 

Zadanie opcjonalne, możliwe do uruchomienia w zależności od 
wydolności organów JST wg. Załącznika nr 2 i 3. 

4.  
Opracowywanie i przesyłanie danych do PCZK na 
potrzeby opracowania raportu zbiorczego. 

GCZK  
Zadanie cykliczne w przyjętym reżimie czasowym narzuconym 
przez MSWiA. Stosuje się tabele wskazane przez MSWiA 
(wzór w załączeniu). 

5.  
Opracowywanie i przesyłanie raportów zbiorczych  
do WCZK na potrzeby WUW.  

Kierownik PCZK  
Zadanie cykliczne w przyjętym reżimie czasowym narzuconym 
przez MSWiA. Stosuje się tabele wskazane przez MSWiA. 

6.  

Przygotowywanie / przekazywanie projektów / 
wniosków do Wojewody Wielkopolskiego  
o zwiększenie budżetu z rezerwy celowej 
zaplanowanej w ustawie budżetowej na usuwanie 
skutków klęsk żywiołowych z przeznaczeniem na 
wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin 
poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk 
atmosferycznych noszących znamiona klęski 
żywiołowej. 

Burmistrzowie, wójt, 
Naczelnik WRLiOŚ 

 

7.  

Wnioskowanie do Wojewody Wielkopolskiego  
o przekazanie środków na wypłatę zasiłków 
celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych do 
wysokości wynikającej z decyzji podjętych przez 
MRiF. 

Starosta, 
Burmistrzowie, wójt  

 

8.  
Przekazywanie dotacji do gmin na wypłatę zasiłków 
celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych. 

Dyrektor WFiB WUW  
Przekazywanie dotacji następuje na podstawie dyspozycji 
Dyrektora WPS WUW. 

9. 
Rozliczanie gmin w zakresie wydatkowania środków 
z dotacji.  

Dyrektor WPS WUW  

WARIANT II – Szacowanie strat i szkód w rolnictwie po wystąpieniu zjawiska naturalnego. 

1.  
Dokonanie zbiorczej analizy danych otrzymywanych 
z gminnych zespołów komisji szacujących straty  
w rolnictwie. 

Naczelnik WRLiOŚ  

Na terenie powiatu działają stale powołane Zespoły Komisji na 
terenie gmin, które dokonują szacowania szkód  
w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji 
rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, 
grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, 
przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie 
się ziemi lub lawinę. 

2.  
Opracowywanie i przesyłanie danych do PCZK na 
potrzeby opracowania raportu zbiorczego. 

GCZK   

3. 
Opracowywanie i przesyłanie raportów zbiorczych  
do WCZK na potrzeby WUW.  

Kierownik PCZK   

4. 
Wsparcie w szacowaniu strat i szkód w lasach 
prywatnych.  

RDLP  
Regionalne Dyrekcje Lasów Państwowych wspierają  
w szacowaniu strat w lasach prywatnych. 
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WARIANT III – Szacowanie strat i szkód w infrastrukturze komunalnej po wystąpieniu zjawiska naturalnego. 

1.  Ustalenie wykazu gmin objętych skutkami żywiołu.  

Naczelnik WAiB, Naczelnik 
WKiR, Powiatowy  
Inspektor Nadzoru 
Budowlanego 

Wykaz gmin jest niezbędnym elementem do przekazania po 
wystąpieniu każdego żywiołu naturalnego – na bazie którego 
MSWiA opracowuje stosowne rozporządzenie określające 
wykaz gmin dotkniętych żywiołem. 

2.  Szacowanie strat w infrastrukturze komunalnej.  JST, PINB 
Z zachowaniem rzetelności, niezwłocznie po wystąpieniu 
żywiołu. JST opracowuje i przesyła protokół do Wojewody oraz 
do wiadomości Starosty. PINB wspiera działania. 

3.  
Weryfikacja protokołów strat w infrastrukturze 
komunalnej.  

Komisja powołana przez 
Wojewodę – której obsługę 
zapewnia Dyrektor WIiR 
WUW 

Weryfikacja dotyczy wniosków, w których JST wykazały straty 
wymagające wsparcia z budżetu państwa, czyli dla strat 
większych niż 5 % dochodów własnych z roku poprzedniego. 

4.  
Opracowywanie i przesyłanie danych do WCZK na 
potrzeby raportu zbiorczego. 

Kierownik PCZK   

WARIANT IV – Cykliczne szacowanie strat i szkód w infrastrukturze komunalnej 

1.  
Opracowywanie i przesyłanie danych do WCZK na 
potrzeby raportu cyklicznego. 

Kierownik PCZK  

2.  
Opracowywanie i przesyłanie danych do PCZK na 
potrzeby opracowania raportu cyklicznego. 

GCZK   

3. 
Opracowywanie i przesłanie danych do WCZK na 
potrzeby opracowania raportu zbiorczego. 

Kierownik PCZK  
Zadanie cykliczne w przyjętym reżimie czasowym narzuconym 
przez MSWiA. Stosuje się tabele wskazane przez MSWiA. 

4. 
Opracowywanie i przesyłanie danych do PCZK na 
potrzeby opracowania raportu zbiorczego. 

GCZK   

5. Opracowanie raportu zbiorczego.  WCZK  Zadanie cykliczne. 

 
VI. Budżet zadania  

Zadanie finansowane jest w ramach budżetu państwa – dotacje celowe związane z usuwaniem klęsk żywiołowych 

 
 

VII. Podstawy prawne działań:  

1.  Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 

2.  

Wytyczne Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 31 marca 2016 r. w sprawie w sprawie zasad i trybu udzielania jednostkom samorządu 
terytorialnego dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem i odbudową obiektów 
budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, w tym na przeciwdziałanie skutkom 
takich zdarzeń w przyszłości 

3.  

Wytyczne Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 31 marca 2016 r. w sprawie w sprawie zasad i trybu udzielania jednostkom samorządu 
terytorialnego dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych polegających na naprawie, odbudowie, budowie, 
przeniesieniu, stabilizacji i ulepszeniu infrastruktury publicznej zniszczonej, uszkodzonej bądź zagrożonej przez ruchy osuwiskowe ziemi lub 
erozję brzegu morskiego 
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4.  
Wytyczne z 22 maja 2017 r. dla Komisji powołanych przez Wojewodę dotyczące ogólnych zasad szacowania szkód w gospodarstwach rolnych  
i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki 
przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę 

5.  
Zasady udzielania ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pomocy finansowej 
w formie zasiłków celowych, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej, dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących, poszkodowanych w 
wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych z dnia 17 sierpnia 2017 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 

 
VIII. Załączniki  
1.  Tabela nr 1 

2.  Tabela nr 2 

3.  Tabela nr 3 
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Załącznik nr 1 

do MZ-13 Szacowanie strat i szkód 

WZÓR – TABELA NR 1 
 
BUDYNKI 

MIESZKALNE 
 
 

Nazwa 
powiatu 

Ilość zniszczonych 
lub uszkodzonych 
budynków / lokali 

mieszkalnych (sztuk) 

Oszacowano straty w kategorii 
Pozostało do 
oszacowania 

(sztuk) 

do 6 tys. zł do 20 tys. zł do 200 tys. zł razem  

obornicki 

 
(sztuk) 

wartość 
strat (w zł) 

(sztuk) 
wartość 

strat (w zł) 
(sztuk) 

wartość  
strat (w zł) 

(sztuk) 
wartość  

strat (w zł) 
 

         

 
BUDYNKI 

GOSPODARCZE 
 
 

Nazwa 
powiatu 

Ilość zniszczonych 
lub uszkodzonych 

(sztuk) 

Oszacowano straty w kategorii Pozostało do oszacowania (sztuk) 

do 20 tys. zł do 100 tys. zł razem 
 

obornicki 

 
(sztuk) 

wartość 
strat (w zł) 

(sztuk) 
wartość 

strat (w zł) 
(sztuk) 

wartość  
strat (w zł) 
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Załącznik nr 2 

do MZ-13 Szacowanie strat i szkód 

WZÓR – TABELA NR 2 
 

Zawiadomienie wstępne 

o wystąpieniu sytuacji kryzysowej, która miała miejsce w dniu/dniach (wskazać datę) 
 

Informacja o skali zniszczeń 

Inne istotne 
informacje 

 
Liczba gmin objęta 

zniszczeniami 

liczba zgłoszonych do NB obiektów budowlanych objętych zniszczeniami/uszkodzeniami 

ogółem obiekty 
budowlane 

w tym: 

budynki mieszkalne inne budynki 
obiekty 

infrastrukturalne 
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Załącznik nr 3 

do MZ-13 Szacowanie strat i szkód 

WZÓR – TABELA NR 3 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp.  
Nazwa 
organu 

Stan na 
dzień/godzinę
………… 
/………… 

Skala zniszczeń/uszkodzeń Wyniki działań kontrolnych Skala zniszczeń/uszkodzeń Wyniki działań kontrolnych  

liczba gmin 
objęta 

zniszczeniem 

liczba zgłoszonych do NB obiektów budowlanych 
objętych zniszczeniami/uszkodzeniami 

liczba skontrolowanych obiektów budowlanych  
liczba obiektów budowlanych włączonych z 
używania na skutek kontroli 

ogółem 
obiekty 

budowlane 

w tym: 

ogółem 
obiekty 

budowlane 

w tym: 
ogółem 
obiekty 

budowlan
e 

w tym: 

budynki 
mieszkalne 

inne 
budynki 

obiekty 
infra 

strukturalne 

budynki 
mieszkalne 

inne 
budynki 

obiekty 
infra- 
strukturalne 

budynki 
mieszkaln
e 

inne 
budynki 

obiekty 
infra- 
strukturaln
e 
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MZ-14 

MODUŁ ZADANIOWY 

Treść zadania Wprowadzenie ograniczeń praw człowieka i obywatela na terenie powiatu 

Koordynator Starosta Obornicki 

Wiodący Burmistrzowie, wójt  

Współdziałający WOP, WKiR, KPP. 

Wykonał: WSOiZ Data 
opracowania: 

23.07.2018 r. Data aktualizacji:  

 

VIII. Wejście: Ogłoszenie w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej rozporządzenia RM w sprawie wprowadzenia na obszarze powiatu (więcej niż 
gminy) stanu klęski żywiołowej, z uwzględnieniem niezbędnych ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela. 

 

IX. Wyjście: Odwołanie stanu klęski żywiołowej. 
 

X. Cel zadania  
(opcjonalnie mierniki): 

Określenie sposobu wprowadzenia ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela na terenie powiatu (więcej niż 
jednej gminy). 

 

XI. Warunki realizacji 
zada
nia: 

Zadanie będzie realizowane w warunkach wystąpienia sytuacji kryzysowej, zagrożenia życia, zdrowia lub mienia.  
Sytuacja może generować zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego. 

 
XII. Przebieg / koncepcja działania: 

Lp.  Czynności do wykonania  Realizujący  Uwagi 

1.  
Monitorowanie skutków klęski żywiołowej i stanu 
bezpieczeństwa na terenie powiatu. 

 
PCZK Zgodnie z MZ – 01 Prowadzenie monitoringu zagrożeń. 

2.  
Powiadomienie Starosty Obornickiego i WCZK  
o wystąpieniu zjawiska mogącego spowodować 
klęskę żywiołową.  

PCZK 
Obligatoryjnie. Natychmiast po wystąpieniu zjawiska / 
otrzymaniu informacji. 

3.  

Otrzymanie od Wojewody Wielkopolskiego 
Rozporządzenia RM określającego przyczyny, datę, 
obszar oraz czas trwania stanu klęski żywiołowej, a 
także, w zakresie dopuszczonych ustawą, rodzajach 
niezbędnych ograniczeń wolności i praw człowieka i 
obywatela – w formie obwieszczenia. 
 

WOP, PCZK  

4. 
Przekazanie do gmin treści informacji / 
obwieszczenia o wprowadzeniu na obszarze powiatu 

 - PCZK, 
 - WOP. 

Obligatoryjnie. 
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(więcej niż jednej gminy) stanu klęski żywiołowej. 

5. 

Podjęcie decyzji o wprowadzeniu niezbędnych 
ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela,  
w granicach dopuszczonych w rozporządzeniu Rady 
Ministrów o wprowadzeniu stanu klęski żywiołowej, 
jeżeli stan klęski wprowadzono na obszarze powiatu 
– więcej niż jednej gminy, w drodze zarządzenia. 

Starosta   

6. 

Opracowanie treści zarządzenia, w którym należy 
podać: 

1) Podstawę prawną, 
2) Określenie zakresu i rodzaju ograniczeń, 
3) Określenie obowiązanych podmiotów, 
4) Miejsce, dzień i godzinę osobistego 

stawiennictwa do realizacji innych 
ograniczeń, 

5) Czas trwania ograniczeń, 
6) Pouczenie o odpowiedzialności karnej lub 

innych skutkach prawnych naruszenia 
rozporządzenia lub decyzji. 

Sekretarz Powiatu, 
Radca prawny 

Obligatoryjnie. 

7. 
Przedstawienie do akceptacji Staroście 
Obornickiemu treści zarządzenia. 

Sekretarz Powiatu Obligatoryjnie. 

8. 
Redagowanie treści obwieszczenia oraz jego 
bieżące powielanie i kolportaż. 

 - WOP, 
 - WKiR 

Zgodnie z ustaleniami Sekretarza Powiatu. 

9. 
Przekazanie treści obwieszczenia do podmiotów 
ujętych w siatce bezpieczeństwa oraz do publicznej 
wiadomości. 

 - PCZK, 
 - WOP  

Zgodnie z MZ – 09 Przekazanie do publicznej wiadomości 
aktów prawnych. 

10. 
Nadzór nad realizacją zadań wynikających z 
ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela. 

Służby, inspekcje i straże, 
stosownie do kompetencji  
i zadań statutowych. 

Obligatoryjnie. 

11. 

Informowanie ludności o treści Ustawy z dnia  
22 listopada 2002 r. o wyrównaniu strat majątkowych 
wynikających z ograniczenia wolności i praw 
człowieka i obywatela w czasie stanu 
nadzwyczajnego, stanu wojennego, stanu 
wyjątkowego, stanu klęski żywiołowej. 

PCZK  

12. 
Przekazanie informacji o odwołaniu przepisów 
ograniczających wolność i prawa człowieka  
i obywatela. 

 - PCZK, 
 - WOP. 
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XIII. Budżet zadania  

Zadanie realizowane w ramach własnych budżetów uczestników działań 

 
XIV. Podstawy prawne działań:  

1.  Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym  

2.  Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349) 

3. Ustawa z dnia 18 kwietnia o stanie klęski żywiołowej (tj. Dz.U. 2017 poz. 1897)   
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1.10. PROCEDURY REAGOWANIA KRYZYSOWEGO ZWIĄZANE Z WPROWADZENIEM OGŁOSZENIA ORAZ ODWOŁANIA 
NA TERENIE POWIATU OBORNICKIEGO POGOTOWIA I ALARMU PRZECIWPOWODZIOWEGO 

 

 Szczegóły dotyczące działania oraz czynności do wykonania przez poszczególnych wykonawców (od momentu 

wprowadzenia pogotowia przeciwpowodziowego) zostały opisane w poszczególnych Procedurach Reagowania Kryzysowego 

zamieszczonych poniżej: 

  

Nr PRK NAZWA PROCEDURY REAGOWANIA KRYZYSOWEGO 

PRK 1  Postępowanie w przypadku zagrożenia powodziowego i powodzi, 

PRK 2 Procedura rozwinięcia Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, 

PRK 3 Procedura uruchomienia magazynu przeciwpowodziowego, 

PRK 4 Procedura dostarczania materiałów niezbędnych przy zwalczaniu powodzi (piasek, worki), 

PRK 5 Procedura wykorzystania powiatowych / gminnych magazynów przeciwpowodziowych, 

PRK 6 Procedura zaopatrywania w odzież roboczą, narzędzia do pracy oraz środki higieny osobistej, 

PRK 7 Procedura zaopatrywania w produkty spożywcze, osób biorących udział w działaniach, 

PRK 8 Procedura ewakuacji i wsparcia ewakuacji z obszarów zagrożonych, 

PRK 9 Procedura pomocy socjalno – bytowej oraz medycznej dla ewakuowanej ludności. 
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PRK-1 
PROCEDURA REAGOWANIA KRYZYSOWEGO 

Treść zadania Postępowanie w przypadku zagrożenia powodziowego i powodzi 
Koordynator Starosta Obornicki 

Wiodący Starosta Obornicki 

Współdziałający Podmioty ujęte w karcie zagrożenia klimatycznego - powódź 

Wykonał: WSOiZ Data opracowania: 22.11.2018 r. Data aktualizacji:  

 

I. Wejście: Wystąpienie zagrożenia powodziowego obejmującego swoim zasięgiem obszar więcej niż jednej gminy 

 

II. Wyjście: Ustąpienie zagrożenia, zakończenie etapu pomocy dla poszkodowanych. 

 

III. Cel zadania (opcjonalnie 

mierniki): 
Określenie zasad i sposobów postępowania Starosty Obornickiego oraz podmiotów określonych w siatce 
bezpieczeństwa w przypadku wystąpienia zagrożenia powodziowego i powodzi. 

 

IV. Warunki realizacji 

zadania: 

Zadanie może być realizowane przy eskalacji zagrożenia oraz wzroście strat w mieniu, infrastrukturze oraz gospodarce. 
Skuteczność podejmowanych działań będzie zależeć od szybkiego i efektywnego ostrzegania i alarmowania 
społeczeństwa w przypadku zaistnienia zagrożenia i jego eskalacji. 

 
V. Przebieg/koncepcja działania  

 

Lp. Czynności do wykonania Realizujący Uwagi 

Wystąpienie zagrożenia powodziowego na obszarze powiatu 

1.  
Monitorowanie sytuacji, dokonywanie oceny i prognozowanie 
przebiegu ewentualnych zagrożeń. Stwierdzenie wystąpienia 
zagrożenia. 

− służba dyżurna 
PCZK, 

− podmioty z siatki 
bezpieczeństwa 

Wg MZ - 01 Prowadzenie monitoringu zagrożeń. 

2.  
Ostrzeganie i alarmowanie ludności na zagrożonych 
obszarach.  

Służba dyżurna PCZK  
Wg MZ - 02 Alarmowanie, ostrzeganie i powiadamianie 
ludności 

3.  
Polecenie podmiotom z siatki bezpieczeństwa dokonania 
analizy zagrożenia adekwatnie do realizowanych zadań. 

Starosta   Opcja działań - w zależności od sytuacji. 

4.  
Spotkanie robocze Starosty z przedstawicielami wybranych 
podmiotów z siatki bezpieczeństwa (m.in. Wody Polskie, 
PSP). 

Starosta   Opcja działań - w zależności od sytuacji. 

5.  
Ogłaszanie i odwoływanie pogotowia lub alarmu 
przeciwpowodziowego. 

Starosta   
Wg „Planu operacyjnego ochrony przed powodzią powiatu 
obornickiego” oraz ustaleń w MZ - 02 Alarmowanie, 
ostrzeganie i powiadamianie ludności; MZ - 12 
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Lp. Czynności do wykonania Realizujący Uwagi 

Ogłoszenie lub odwołanie alarmu i pogotowia 
przeciwpowodziowego 

6.  Zorganizowanie posiedzenia PZZK.  WSOiZ  

Jako opcjonalne przedsięwzięcie, zgodnie z decyzją 

starosty − organizacja posiedzenia zgodnie z MZ - 03 
Zwołanie posiedzenia Powiatowego Zespołu 
Zarządzania Kryzysowego, 
Ustalenie grupy zadaniowej (złożonej z podmiotów siatki 
bezpieczeństwa) koordynującej przebieg działań 
przeciwpowodziowych. 

7.  Dysponowanie zasobami.  Starosta 

Powiatowy magazyn przeciwpowodziowy funkcjonuje wg 
zasad określonych w „Planie operacyjnym ochrony 
przed powodzią powiatu obornickiego”. 
Zasoby są dysponowane na potrzeby działań, którymi 
bezpośrednio kieruje starosta. Zasoby mogą być 
wykorzystywane do wsparcia działań organów JST. 
Opcja działań - w przypadku braku lub niedostatecznej 
ilości zasobów specjalistycznych, możliwe jest 
uruchomienie zasobów rezerw strategicznych wg MZ - 06 
Wnioskowanie o uruchomienie rezerw strategicznych. 

8.  Zalecenie ewakuacji.  Starosta 

W określonych sytuacjach zagrożenia powodziowego  
w celu ratowania życia i zdrowia ludzi i zwierząt oraz mienia 

starosta może wydać organom JST zalecenie 

przeprowadzenia ewakuacji z terenów zagrożonych. 

9.  
Wnioskowanie do Wojewody Wielkopolskiego o skierowanie 
sił i środków pododdziałów i oddziałów SZ RP.  

Starosta 
Zgodnie z MZ - 04 Wnioskowanie do wojewody o 
wsparcie oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych RP 
– jako opcja wsparcia prowadzących działania. 

10.  Zapewnienie obiegu informacji.  Służba dyżurna PCZK  
Zgodnie z MZ - 08 Prowadzenie komunikacji społecznej 
urzędu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej 
 

11.  Uruchomienie infolinii.  Starosta 
Opcja działań – wg MZ - 08 Prowadzenie komunikacji 
społecznej urzędu w przypadku wystąpienia sytuacji 
kryzysowej 

12.  Udzielanie pomocy poszkodowanym.  Starosta 

Na ogólnie przyjętych zasadach obowiązujących w PRM, 
MZ - 13 Ocenianie i dokumentowanie szkód 
 oraz MZ - 11 Koordynacja systemu wsparcia 
psychologicznego dla ofiar sytuacji kryzysowej. 

13.  Wprowadzenie stanu klęski żywiołowej.  Rada Ministrów  
Starosta, opcjonalnie, na podstawie sytuacji wnioskuje  
o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej wg MZ - 05 
Wnioskowanie o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej 
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na terenie powiatu. 
Dalsze działania realizowane są wg tej procedury oraz  
MZ - 14 Wprowadzenie ograniczeń praw człowieka  
i obywatela na terenie powiatu. 
 

VI. Budżet 

zadania: 

Zadanie realizowane w ramach budżetów podmiotów z siatki bezpieczeństwa. 

VII. Podstawy prawne działań:  

1.  Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 

2.  Ustawa z dnia 05 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym 

3.  Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne 

4.  Plan operacyjny ochrony przed powodzią  
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PRK-2 
PROCEDURA REAGOWANIA KRYZYSOWEGO 

Treść zadania Procedura rozwinięcia Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego 
Koordynator Starosta Obornicki 

Wiodący Starosta Obornicki 

Współdziałający Podmioty ujęte w karcie zagrożenia klimatycznego - powódź 

Wykonał: WSOiZ Data opracowania: 20.11.2018 r. Data aktualizacji:  

 

I. Wejście: Powstanie zdarzenia wymagającego rozwinięcia PCZK. 
 

 

II. Wyjście: Zlikwidowanie zagrożenia i jego skutków. 

 

III. Cel zadania (opcjonalnie 

mierniki): 
Określenie zasad organizacji pracy i działania PCZK. 
 

 

IV. Warunki realizacji 

zadania: 

Zadanie może być realizowane przy eskalacji zagrożenia oraz wzroście strat w mieniu, infrastrukturze oraz gospodarce. 
Skuteczność podejmowanych działań będzie zależeć od szybkiego rozwinięcia PCZK i przystąpienia do dyżurowania  
w systemie ciągłym. 

 
V. Przebieg/koncepcja działania  

 

Lp. Czynności do wykonania Realizujący Uwagi 

1.  
Uzyskanie informacji o zdarzeniu mogącym mieć wpływ na 
bezpieczeństwo publiczne w powiece. 

− służba dyżurna 
PCZK, 

− podmioty z siatki 
bezpieczeństwa 

Wg MZ - 01 Prowadzenie monitoringu zagrożeń. 

2.  
Przekazanie informacji Staroście. 

Kierownik PCZK 
Wg MZ - 02 Alarmowanie, ostrzeganie i powiadamianie 
ludności 

3.  Decyzja o rozwinięciu PCZK. Starosta Opcja działań - w zależności od sytuacji. 

4.  
Powiadomienie obsady PCZK o konieczności objęcia dyżur w 
PCZK – I zmiana.  

Kierownik PCZK Opcja działań - w zależności od sytuacji. 

5.  
Zapoznanie dyżurnego i pomocnika dyżurnego  
z bieżącą sytuacją w powiecie 

Kierownik PCZK Opcja działań - w zależności od sytuacji. 

6.  

Odnotowanie faktu objęcia dyżuru w Dzienniku Ewidencji 
Informacji PCZK oraz powiadomienie gmin  
i powiatowych służb, straży inspekcji o rozwinięciu PCZK. 
 

I zmiana PCZK 
Ustalenie grupy zadaniowej (złożonej z podmiotów siatki 
bezpieczeństwa) koordynującej przebieg działań 
przeciwpowodziowych. 
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7.  
Realizacja zadań zgodnie z Regulaminem funkcjonowania 
PCZK. 

PCZK  

8.  

Bieżąca wymiana informacji z podmiotami biorącymi udział  
w realizacji zadań oraz dokumentowanie uzyskiwanych 
informacji i podejmowanych czynności  
w Dzienniku Ewidencji Informacji PCZK (pomocniczo 
brudnopisie PCZK) przekazywanie informacji Staroście  
i WCZK. 

PCZK  

9.  
Podjęcie decyzji o zakończeniu dyżuru w PCZK – na wniosek 
Kierownika PCZK.  

Starosta  

10.  
Miejscem funkcjonowania PCZK jest stała siedziba Starostwa 
Powiatowego w Obornikach. 

Starosta, 
Kierownik PCZK 

 

11.  
Utrzymanie dokumentacji i sprzętu zapewniające działanie 
PCZK w sytuacji kryzysowej. 

Kierownik PCZK  

12.  Bieżąca aktualizacja dokumentacji PCZK. Kierownik PCZK  

VI. Budżet 

zadania: 

Zadanie realizowane w ramach budżetu własnego starostwa. 

VII. Podstawy prawne działań:  

1.  Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 

2.  Ustawa z dnia 05 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym 

3.  Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne 

4.  Plan operacyjny ochrony przed powodzią  
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PRK-3 
PROCEDURA REAGOWANIA KRYZYSOWEGO 

Treść zadania   Procedura uruchomienia magazynu przeciwpowodziowego  
Koordynator Starosta Obornicki 

Wiodący Starosta Obornicki 

Współdziałający PCZK, WZM i UW w Poznaniu, osoby korzystające ze sprzętu, członkowie komisji, wyznaczone osoby. 

Wykonał: WSOiZ Data opracowania: 20.11.2018 r. Data aktualizacji:  

 

I. Wejście: Zaistnienie sytuacji wymagającej wsparcia sił ratowniczych sprzętem przechowywanym w magazynie przeciwpowodziowym WZM i UW  

 

II. Wyjście: Zwrot sprzęt do magazynu. 

 

III. Cel zadania (opcjonalnie 

mierniki): 
Określenie sposobu wnioskowania do Dyrektora Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych  
w Poznaniu, o przekazanie sprzętu z magazynu przeciwpowodziowego WZM i UW lub innych wskazanych magazynów. 

 

IV. Warunki realizacji 

zadania: 

Zadanie może być realizowane przy eskalacji zagrożenia oraz wzroście strat w mieniu, infrastrukturze oraz gospodarce. 
Skuteczność podejmowanych działań będzie zależeć od szybkiego podjęcia decyzji o wydaniu sprzętu oraz czasu 
przetransportowania do rejonów zagrożonych. 

 
V. Przebieg/koncepcja działania  

 

Lp. Czynności do wykonania Realizujący Uwagi 

1.  
Podjęcie decyzji o konieczności wsparcia działań sprzętem 
ratowniczym zgromadzonym w magazynie 
przeciwpowodziowym.  

Starosta Wg MZ - 01 Prowadzenie monitoringu zagrożeń. 

2.  
Ustalenie z kierującym akcją ilości i rodzaju niezbędnego 
sprzętu, weryfikacja możliwości sprzętowych z Dyrektorem 
WZM i UW w Poznaniu (poprzez WCZK w Poznaniu). 

PCZK W zależności od rozwoju sytuacji. 

3.  
Sporządzenie wniosku do Dyrektora WZM i UW w Poznaniu 
wraz z zestawieniem ilościowym i rodzajowym sprzętu. 

PCZK Opcja działań - w zależności od sytuacji. 

4.  
Przekazanie wniosku do Dyrektora WZM i UW w Poznaniu 
poprzez Wojewodę (WCZK w Poznaniu). 

PCZK Opcja działań - w zależności od sytuacji. 

5.  
Zorganizowanie transportu w celu przewiezienia sprzętu – 
zgodnie z porozumieniami.  

PCZK Opcja działań - w zależności od sytuacji. 

6.  
Odebranie sprzętu z magazynu przeciwpowodziowego  
w Trzciance, po otrzymaniu pozytywnej odpowiedzi 
określającej zasady użyczenia sprzętu, w terminie 

wyznaczona osoba 
Ustalenie grupy zadaniowej (złożonej z podmiotów siatki 
bezpieczeństwa) koordynującej przebieg działań 
przeciwpowodziowych. 
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Lp. Czynności do wykonania Realizujący Uwagi 

określonym przez Dyrektora WZM i UW w Poznaniu.  

7.  
Protokolarne przyjęcie sprzętu – osoba pisemnie 
upoważniona przez Starostę. 

wyznaczona osoba  

8.  
Przekazanie sprzętu osobom biorącym udział w akcji  
(w miarę możliwości za pokwitowaniem lub protokolarnie). 

wyznaczona osoba  

9.  
Zwrot sprzętu osobie wydającej (za pokwitowaniem lub 
protokolarnie). 

osoby korzystające ze 
sprzętu 

 

10.  Powołanie komisji do rozliczenia ubytków oraz uszkodzeń.  Starosta  

11.  Sporządzenie protokołu z czynności i przedłożenie Staroście  
przewodniczący 

komisji 
 

12.  
Ustalenie z Dyrektorem WZM i UW w Poznaniu sposobu 
rozliczenia za ubytki i uszkodzenia. 

Starosta  

13. 
Zwrot sprzętu do magazynu przeciwpowodziowego  
w Trzciance (protokolarnie). 

wyznaczona osoba  

VI. Budżet 

zadania: 

Zadanie realizowane w ramach budżetu własnego starostwa. 

VII. Podstawy prawne działań:  

1.  Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 

2.  Ustawa z dnia 05 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym 
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PRK-4 
PROCEDURA REAGOWANIA KRYZYSOWEGO 

Treść zadania Procedura dostarczania materiałów niezbędnych przy zwalczaniu powodzi (piasek, worki). 
Koordynator Starosta Obornicki 

Wiodący Starosta Obornicki 

Współdziałający PCZK, Wydział Finansów, Skarbnik Powiatu, podmioty zgodnie z porozumieniami. 

Wykonał: WSOiZ Data opracowania: 20.11.2018 r. Data aktualizacji:  

 

I. Wejście: Zaistnienie sytuacji wymagającej pozyskania materiałów niezbędnych przy zwalczaniu powodzi 

 

II. Wyjście: Rozliczenie finansowe z podmiotami. 

 

III. Cel zadania (opcjonalnie 

mierniki): Określenie sposobu pozyskiwania i dostarczania materiałów niezbędnych przy zwalczaniu powodzi na ternie powiatu. 

 

IV. Warunki realizacji 

zadania: 

Zadanie może być realizowane przy eskalacji zagrożenia oraz wzroście strat w mieniu, infrastrukturze oraz gospodarce. 
Skuteczność podejmowanych działań będzie zależeć od szybkiego podjęcia decyzji o zakupie sprzętu /materiłów oraz 
czasu przetransportowania do rejonów zagrożonych. 

 
V. Przebieg/koncepcja działania  

 

Lp. Czynności do wykonania Realizujący Uwagi 

1.  

Podjęcie decyzji o konieczności pozyskaniu materiałów 
niezbędnych przy zwalczaniu powodzi (piasek, worki)  
w przypadku, gdy ilość worków zgromadzonych  
w magazynach OC i przeciwpowodziowych okaże się 
niewystarczająca. 

Starosta Wg MZ - 01 Prowadzenie monitoringu zagrożeń. 

2.  
Ustalenie z kierującym akcją ilości oraz miejsca dostarczenia 
materiałów niezbędnych przy zwalczaniu powodzi.  

PCZK W zależności od rozwoju sytuacji. 

3.  
Powiadomienie podmiotów o konieczności dostarczenia 
materiałów, wskazanie ilości oraz miejsca dostarczenia. 

PCZK Opcja działań - w zależności od sytuacji. 

4.  Dostarczenie materiałów na miejsce akcji. 
podmioty zgodnie z 

porozumieniami 
Opcja działań - w zależności od sytuacji. 

5.  
Pokwitowanie ilości dostarczonych materiałów na miejscu 
akcji. 

kierujący akcją lub 
osoba wskazana przez 

Wydz. Finansów 
Opcja działań - w zależności od sytuacji. 

6.  Rozliczenie finansowe z podmiotami (w razie konieczności Skarbnik Powiatu Skarbnik Powiatu, Wydział Finansów, podmioty zgodnie  
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powołanie komisji). z porozumieniami. 

VI. Budżet 

zadania: 

Zadanie realizowane w ramach budżetu własnego starostwa. 

VII. Podstawy prawne działań:  

1.  Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 

2.  Ustawa z dnia 05 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym 
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PRK-5 

PROCEDURA REAGOWANIA KRYZYSOWEGO 
Treść zadania Procedura wykorzystania powiatowym (-ch) / gminnych magazynów przeciwpowodziowych 
Koordynator Starosta Obornicki 

Wiodący Starosta Obornicki 

Współdziałający PCZK, Wydział Komunikacji i Rozwoju, osoby korzystające ze sprzętu, członkowie komisji, wyznaczone 
osoby. 

Wykonał: WSOiZ Data opracowania: 20.11.2018 r. Data aktualizacji:  

 

I. Wejście: Zaistnienie sytuacji wymagającej wsparcia sił ratowniczych sprzętem przechowywanym w magazynach przeciwpowodziowym innych 
powiatów i gmin. 

 

II. Wyjście: Zwrot sprzęt do magazynu. 

 

III. Cel zadania (opcjonalnie 

mierniki): 
Określenie sposobu wykorzystania sprzętu zgromadzonego w powiatowym (-ch) / gminnych magazynach 
przeciwpowodziowych administrowanych przez Starostę lub Wójta / Burmistrza, 

 

IV. Warunki realizacji 

zadania: 

Zadanie może być realizowane przy eskalacji zagrożenia oraz wzroście strat w mieniu, infrastrukturze oraz gospodarce. 
Skuteczność podejmowanych działań będzie zależeć od posiadanych zasobów oraz ich szybkiego wydania  
z magazynów. 

 
V. Przebieg/koncepcja działania  

 

Lp. Czynności do wykonania Realizujący Uwagi 

1.  
Podjęcie decyzji o wsparciu sprzętem ratowniczym 
zgromadzonym magazynach przeciwpowodziowych innych 
powiatów/gmin. 

Starosta Wg MZ - 01 Prowadzenie monitoringu zagrożeń. 

2.  
Ustalenie z kierującym akcją ilości i rodzaju niezbędnego 
sprzętu. 

PCZK W zależności od rozwoju sytuacji. 

3.  

Nawiązanie kontaktu z osobami odpowiedzialnymi za 
przechowywanie sprzętu w magazynach 
przeciwpowodziowych na terenie konkretnego 
powiatu/gminy. Weryfikacja możliwości wykorzystania sprzętu 
- ilość, rodzaj. Na tej podstawie sporządzenie wniosku do 
Starosty lub Wójta/Burmistrza wraz z zestawieniem ilości  
i rodzaju sprzętu.  

PCZK  

4.  Przekazanie wniosku Staroście lub Wójtowi / Burmistrzowi.  PCZK Opcja działań - w zależności od sytuacji. 

5.  Zorganizowanie transportu w celu przewiezienia sprzętu – Wydz. Komunikacji   
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Lp. Czynności do wykonania Realizujący Uwagi 

zgodnie z porozumieniami.  i Rozwoju 

6.  

Odebranie sprzętu z magazynu przeciwpowodziowego,  
po otrzymaniu pozytywnej odpowiedzi określającej zasady 
użyczenia sprzętu w terminie określonym przez Starostę lub 
Wójta / Burmistrza. 

wyznaczona osoba Naczelnik WKiR 

7. 
Protokolarne przyjęcie sprzętu - osoba pisemnie 
upoważniona przez Starostę. 

wyznaczona osoba Naczelnik WKiR 

8. 
Przekazanie sprzętu osobom biorącym udział w akcji (w 
miarę możliwości za pokwitowaniem lub protokolarnie). 

wyznaczona osoba Naczelnik WKiR 

9. 
Zwrot sprzętu osobie wydającej (za pokwitowaniem lub 
protokolarnie). 

osoby korzystające  
ze sprzętu 

Naczelnik WKiR 

10. Powołanie komisji do rozliczenia ubytków oraz uszkodzeń.  Starosta Skarbnik Powiatu 

11. Sporządzenie protokołu z czynności i przedłożenie Staroście.  
przewodniczący 

komisji 
 

12. 
Ustalenie z danym Starostą lub Wójtem/Burmistrzem 
sposobu rozliczenia za ubytki i uszkodzenia. 

Starosta 
Skarbnik Powiatu, Wydział Finansów, podmioty zgodnie  
z porozumieniami. 

13. 
Zwrot sprzętu do magazynu przeciwpowodziowego 
(protokolarnie). 

wyznaczona osoba Naczelnik WKiR 

VI. Budżet 

zadania: 

Zadanie realizowane w ramach budżetu własnego starostwa. 

VII. Podstawy prawne działań:  

1.  Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 

2.  Ustawa z dnia 05 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym 
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PRK-6 

PROCEDURA REAGOWANIA KRYZYSOWEGO 
Treść zadania Procedura zaopatrywania w odzież roboczą, narzędzia do pracy oraz środki higieny 

osobistej. 
Koordynator Starosta Obornicki 

Wiodący Starosta Obornicki 

Współdziałający PCZK, Skarbnik Powiatu, Wydz. Komunikacji i Rozwoju, podmioty zgodnie z porozumieniami, kierujący 
akcją. 

Wykonał: WSOiZ Data opracowania: 20.11.2018 r. Data aktualizacji:  

 

I. Wejście: Zaistnienie sytuacji wymagającej zaopatrywania w odzież roboczą, narzędzia do pracy oraz środki ochrony osobistej, osób biorących 
udział w działaniach. 

 

II. Wyjście: Zakończenie akcji i rozliczenie z podmiotami 

 

III. Cel zadania (opcjonalnie 

mierniki): 
Określenie sposobu wykorzystania sprzętu zgromadzonego w powiatowym (-ch) / gminnych magazynach 
przeciwpowodziowych administrowanych przez Starostę lub Wójta / Burmistrza, 

 

IV. Warunki realizacji 

zadania: 

Zadanie może być realizowane przy eskalacji zagrożenia oraz wzroście strat w mieniu, infrastrukturze oraz gospodarce. 
Skuteczność podejmowanych działań będzie zależeć od posiadanych zasobów oraz ich szybkiego wydania osobom 
zaangażowanym w akcję ratunkową. 

 
V. Przebieg/koncepcja działania  

 

Lp. Czynności do wykonania Realizujący Uwagi 

1.  
Podjęcie decyzji o zaopatrywaniu w odzież ochronną, 
narzędzia do pracy oraz środki higieny osobistej, osób 
biorących udział w działaniach.  

Starosta Wg MZ - 01 Prowadzenie monitoringu zagrożeń. 

2.  
Ustalenie z kierującym akcją, ilości i rodzaju sprzętu oraz 
ilości środków higieny osobistej, jak również miejsca 
dostarczenia artykułów. 

PCZK W zależności od rozwoju sytuacji. 

3.  
Wyznaczenie grupy osób upoważnionych do odebrania 
artykułów. 

Sekretarz Powiatu Naczelnik WKiR. 

4.  

Powiadomienie podmiotów, z którymi zawarto porozumienie, 
o konieczności przygotowania do wydania, artykułów. 
Podanie ilości oraz asortymentu, jak również terminu odbioru 
i danych personalnych osób upoważnionych do odbioru 
artykułów. 

PCZK Naczelnik WKiR. 
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5.  
Zapewnienie transportu – samochód służbowy, pojazdy – 
podmioty zgodnie z porozumieniami lub pojazdy służb, 
straży. 

Wydz. Komunikacji  
i Rozwoju 

Naczelnik WKiR. 

6.  
Odebranie artykułów wraz z fakturą lub paragonem  
i dostarczenie artykułów na miejsce wskazane przez PCZK. 

wyznaczone osoby Naczelnik WKiR. 

7. 
Zorganizowanie punktu wydawania oraz powiadamianie osób 
biorących udział w działaniach, o terminie  
i miejscu wydawania sprzętu i środków. 

kierujący akcją Naczelnik WKiR. 

8. 
Wydawanie odzieży ochronnej, narzędzi do pracy  
i środków higieny (w miarę możliwości za pokwitowaniem – 
list osób, którym, przekazano sprzęt). 

wyznaczone osoby Naczelnik WKiR. 

9. 
Przekazanie Skarbnikowi Powiatu faktur lub paragonów  
za artykuły.  

wyznaczone osoby Naczelnik WKiR. 

10. 
Przyjęcie sprzętu od osób biorących udział  
w działaniach (w miarę możliwości za pokwitowaniem). 

wyznaczone osoby 
wydające sprzęt 

Naczelnik WKiR. 

11. 
Powołanie komisji do rozliczenia ilościowego i stanu zużycia 
narzędzi do pracy oraz odzieży ochronnej (wybrakowanie). 

Skarbnik Powiatu  

12. 
Opracowanie, po zakończeniu realizacji zadań, 
sprawozdania, w tym wyliczenia poniesionych nakładów 
finansowych i ich rozliczenie. 

Skarbnik Powiatu 
PCZK 

Naczelnik WKiR. 

VI. Budżet 

zadania: 

Zadanie realizowane w ramach budżetu własnego starostwa. 

VII. Podstawy prawne działań:  

1.  Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 

2.  Ustawa z dnia 05 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym 
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PRK-7 

PROCEDURA REAGOWANIA KRYZYSOWEGO 
Treść zadania Procedura zaopatrywania w produkty spożywcze, osób biorących udział w działaniach. 
Koordynator Starosta Obornicki 

Wiodący Starosta Obornicki 

Współdziałający PCZK, Sekretarz, Skarbnik Powiatu, Wydz. Komunikacji i Rozwoju, Wydz. Organizacyjno – Prawny, 
podmioty zgodnie z porozumieniami, kierujący akcją. 

Wykonał: WSOiZ Data opracowania: 20.11.2018 r. Data aktualizacji:  

 

I. Wejście: Zaistnienie sytuacji wymagającej zaopatrywania w posiłki oraz napoje, osób biorących udział w działaniach 

 

II. Wyjście: Rozliczenie finansowe z podmiotami. 

 

III. Cel zadania (opcjonalnie 

mierniki): Określenie sposobu zaopatrywania w posiłki oraz napoje osób biorących udział w działaniach – w sytuacji kryzysowej. 

 

IV. Warunki realizacji 

zadania: 

Zadanie może być realizowane przy eskalacji zagrożenia oraz wzroście strat w mieniu, infrastrukturze oraz gospodarce. 
Skuteczność podejmowanych działań będzie zależeć od posiadanych zasobów oraz ich szybkiego wydania osobom 
zaangażowanym w akcję ratunkową. 

 
V. Przebieg/koncepcja działania  

 

Lp. Czynności do wykonania Realizujący Uwagi 

1.  
Podjęcie decyzji o zaopatrywaniu w artykuły spożywcze, 
osób biorących udział w działaniach.  

Starosta Obornicki Wg MZ - 01 Prowadzenie monitoringu zagrożeń. 

2.  
Ustalenie z kierującym akcją, ilości oraz miejsca dostarczenia 
artykułów spożywczych (suchy prowiant, napoje, posiłki 
gorące).  

PCZK Opcja działań - w zależności od sytuacji. 

3.  
Wyznaczenie osoby upoważnionej do odebrania artykułów 
spożywczych. 

Sekretarz   

4.  

Powiadomienie podmiotów z którymi zawarto porozumienie, 
o konieczności przygotowania do wydania, artykułów 
spożywczych. Podanie ilości oraz asortymentu (suchy 
prowiant, napoje, posiłki gorące), jak również terminu odbioru 
i danych personalnych osoby upoważnionej do odbioru 
artykułów spożywczych. 

PCZK Sekretarz Powiatu, Naczelnik WKiR. 

5.  Zapewnienie transportu – samochód służbowy, pojazdy – Wydz. Komunikacji  Naczelnik WKiR. 
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Lp. Czynności do wykonania Realizujący Uwagi 

podmioty zgodnie z porozumieniami lub pojazdy służb, 
straży. 

i Rozwoju 

6.  
Odebranie artykułów spożywczych wraz z fakturą lub 
paragonem i dostarczenie artykułów na miejsce wskazane 
przez PCZK. 

wyznaczona osoba Naczelnik WKiR. 

7. 
Zorganizowanie tymczasowego punktu wydawania posiłków 
oraz powiadamianie osób biorących udział w działaniach,  
o terminie i miejscu odbioru artykułów spożywczych. 

Sekretarz, Wydz. 
Organizacyjno - 

Prawny 
 

8. 
Przekazanie Skarbnikowi Powiatu faktur lub paragonów za 
artykuły spożywcze.  

wyznaczona osoba 
odbierająca artykuły 

Sekretarz Powiatu. 

9. 
Rozliczenie finansowe podmiotów (w razie konieczności 
powołanie komisji). 

Skarbnik Powiatu Sekretarz Powiatu. 

10. 
Sporządzenia sprawozdania z udziału w działaniach wraz  
z wyliczeniem poniesionych kosztów oraz wnioskami - 
przedłożenie Staroście. 

Skarbnik Powiatu 
PCZK 

Sekretarz Powiatu. 

VI. Budżet 

zadania: 

Zadanie realizowane w ramach budżetu własnego starostwa. 

VII. Podstawy prawne działań:  

1.   

2.   
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PRK-8 
PROCEDURA REAGOWANIA KRYZYSOWEGO 

Treść zadania Procedura ewakuacji i wsparcia ewakuacji z obszarów zagrożonych. 
Koordynator Starosta Obornicki 

Wiodący Starosta Obornicki 

Współdziałający PCZK, Skarbnik Powiatu, PCPR, podmioty zgodnie z porozumieniami, wyznaczone osoby, komisja. 

Wykonał: WSOiZ Data opracowania: 20.11.2018 r. Data aktualizacji:  

 

I. Wejście: Zarządzenie ewakuacji I i II stopnia, Wniosek Wójta / Burmistrza lub kierującego akcją o wsparcie ewakuacji I i II stopnia, gdy ich użyte 
siły i środki okażą się niewystarczające, Zarządzenie Wojewody lub właściwego ministra do spraw wewnętrznych. 

 

II. Wyjście: Zakończenie ewakuacji z obszarów bezpośrednio zagrożonych. 

 

III. Cel zadania (opcjonalnie 

mierniki): 
Określenie sposobu postępowania w przypadku ewakuacji zarządzonej przez Wójta / Burmistrz lub przez Wojewodę  
w przypadku zdarzenia radiacyjnego – wsparcie ewakuacji z obszarów zagrożonych. 

 

IV. Warunki realizacji 

zadania: 

Zadanie może być realizowane przy eskalacji zagrożenia oraz wzroście strat w mieniu, infrastrukturze oraz gospodarce. 
Skuteczność podejmowanych działań będzie zależeć od posiadanych zasobów oraz ich szybkiego wydania osobom 
zaangażowanym w akcję ratunkową. 

 
V. Przebieg/koncepcja działania  

 

Lp. Czynności do wykonania Realizujący Uwagi 

1.  

Zarządzenie ewakuacji I i II stopnia w przypadku, gdy 
decyzja taka dotychczas nie została wydana przez 
kierującego akcją ratunkową lub Wójta/Burmistrza lub jeżeli 
stan klęski żywiołowej wprowadzono na obszarze więcej niż 
jednej gminy wchodzącej w skład powiatu. 
Decyzja o wsparciu ewakuacji I i II stopnia,  
w przypadku, gdy siły dotychczas użyte przez kierującego 
akcją lub Wójta / Burmistrza okażą się niewystarczające. 
Decyzja o udziale w ewakuacji I i II stopnia zarządzonej 
przez Wojewodę lub właściwego ministra do spraw 
wewnętrznych  

Starosta Wg MZ - 01 Prowadzenie monitoringu zagrożeń. 

2.  

Opracowanie zarządzenia w sprawie ewakuacji,  
w sprawie wsparcia ewakuacji lub w sprawie udziału  
w ewakuacji oraz informowanie ludności o wydaniu 
zarządzenia. 

PCZK 
Wg MZ - 02 Alarmowanie, ostrzeganie i powiadamianie 
ludności 
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Lp. Czynności do wykonania Realizujący Uwagi 

3.  
Ustalenie z kierującym akcją lub Wójtem / Burmistrzem / 
Wojewodą, ilości środków transportu niezbędnych przy 
ewakuacji oraz miejsca skierowania środków transportu. 

PCZK Opcja działań - w zależności od sytuacji. 

4.  
Powiadomienie podmiotów, z którymi zawarto porozumienie, 
o konieczności przygotowania środków transportowych, oraz 
wskazanie miejsca i czasu skierowania tych środków. 

PCZK Opcja działań - w zależności od sytuacji. 

5.  
Powiadomienie w pierwszej kolejności dyrektorów 
powiatowych jednostek oświatowych o konieczności 
przygotowania obiektów do przyjęcia ewakuowanej ludności. 

PCZK Opcja działań - w zależności od sytuacji. 

6.  

Wyznaczenie zespołów (koordynatorów) ds. ewakuacji  
i skierowanie ich na miejsce działania oraz w miejsce 
docelowej ewakuacji. Postępowanie zgodnie z Wytycznymi 
Szefa OC Kraju z dnia 17 października 2008 r.- Instrukcja w 
sprawie ewakuacji ludności, zwierząt i mienia na wypadek 
masowego zagrożenia - warunki transportu zwierząt oraz 
normy żywieniowo -bytowe. 

Starosta 

Realizacja zgodnie z zapisami „Planu ewakuacji I. i II. 
stopnia”.  
Ustalenie grupy zadaniowej (złożonej z podmiotów siatki 
bezpieczeństwa) koordynującej przebieg działań 
przeciwpowodziowych. 

7. 
Rozpoznanie potrzeb ewakuowanej ludności oraz 
zapewnienie obiegu informacji, w tym zakresie z PCZK. 

wyznaczone zespoły 
Realizacja zgodnie z zapisami „Planu ewakuacji I. i II. 
stopnia”. 

8. 
Zapewnienie miejsc noclegowych oraz żywności dla 
ewakuowanej ludności w oparciu o: obiekty oświatowe 
powiatu. 

Dyrektorzy 
powiatowych 

jednostek oświatowych 

Burmistrzowie / Wójt. 
Realizacja zgodnie z zapisami „Planu ewakuacji I. i II. 
stopnia”. 

9. Zapewnienie transportu dla ewakuowanej ludności.  
Podmioty zgodnie  
z porozumieniami 

Realizacja zgodnie z zapisami „Planu ewakuacji I. i II. 
stopnia”. 

10. 
Zapewnienie dalszej pomocy socjalno – bytowej dla 
ewakuowanej ludności. 

PCPR GOPS 

11. 

Rozliczenie finansowe podmiotów (w razie konieczności 
powołanie komisji w skład, której wchodzą dyrektorzy 
powiatowych placówek oświatowych, Dyrektor PCPR, 
Kierownik PCZK, inne wyznaczone osoby). 

Skarbnik Powiatu 
Burmistrzowie / Wójt gmin na terenie których realizowano 
pomoc dla ludności ewakuowanej. 

12. 

Opracowanie, po zakończeniu realizacji zadań, zbiorczego 
sprawozdania, w tym wyliczenia poniesionych nakładów 
finansowych i ich rozliczenie. Przedłożenie sprawozdania 
Staroście Obornickiemu. 

Komisja Sekretarz Powiatu. 

VI. Budżet 

zadania: 

Zadanie realizowane w ramach budżetu własnego starostwa. 

VII. Podstawy prawne działań:  

1.  Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym. (Dz. U. 2013, poz. 1166). 
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Lp. Czynności do wykonania Realizujący Uwagi 

2.  Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej. (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1897). 

3. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868). 

4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. (Dz. U. 2013, poz. 594). 

5. 
Wytyczne Szefa OC Kraju z dnia 17 października 2008 r. - Instrukcja w sprawie ewakuacji ludności, zwierząt i mienia na wypadek masowego 
zagrożenia; Warunki transportu zwierząt oraz normy żywieniowo - bytowe. 

6. Plan ewakuacji / przyjęcia ludności w Powiecie Obornickim. 
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PRK-9 

PROCEDURA REAGOWANIA KRYZYSOWEGO 
Treść zadania Procedura pomocy socjalno – bytowej oraz medycznej dla ewakuowanej ludności 
Koordynator Starosta Obornicki 

Wiodący Starosta Obornicki 

Współdziałający PCZK, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, SP ZOZ, Wydział Oświaty i Kultury, Wydział Spraw 
Obywatelskich i Zdrowia 

Wykonał: WSOiZ Data opracowania: 20.11.2018 r. Data aktualizacji:  

 

I. Wejście: Wystąpienie sytuacji wymagającej udzielenia pomocy socjalno – bytowej oraz medycznej. 

 

II. Wyjście: Udzielenie pomocy socjalno – bytowej oraz medycznej. 

 

III. Cel zadania (opcjonalnie 

mierniki): Określenie sposobu postępowania w udzielania pomocy socjalno – bytowej oraz medycznej dla ewakuowanej ludności. 

 

IV. Warunki realizacji 

zadania: 

Zadanie może być realizowane przy wzroście zagrożenia utratą zdrowia i życia ewakuowanej ludności. Skuteczność 
podejmowanych działań będzie zależeć od posiadanych zasobów i możliwości w zakresie udzielania pomocy socjalno - 
bytowej. 

 
V. Przebieg/koncepcja działania  

 

Lp. Czynności do wykonania Realizujący Uwagi 

1.  
Podjęcie decyzji o udzieleniu pomocy socjalno – bytowej dla 
ewakuowanej ludności. 

Starosta Wg MZ - 01 Prowadzenie monitoringu zagrożeń. 

2.  
Ustalenie z kierującym akcją, Wójtem / Burmistrzem, 
wyznaczonymi osobami - koordynatorami zakresu potrzeb 
socjalno – bytowych ewakuowanej ludności. 

PCZK, PCPR Opcja działań - w zależności od sytuacji. 

3.  

Powiadomienie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie oraz Wydziału Oświaty i Kultury  
o konieczności udzielenia pomocy socjalno – bytowej oraz 
medycznej. 

PCZK Opcja działań - w zależności od sytuacji. 

4.  

Organizowanie artykułów spożywczych oraz wody  
i przygotowania posiłków dla ewakuowanej ludności – 
poprzez zakup lub zbiórki (mogą być wykorzystane stołówki 
szkół ponadgimnazjalnych). 

PCPR Opcja działań - w zależności od sytuacji. 

5.  Organizowanie środków higieny osobistej dla ewakuowanej PCPR Opcja działań - w zależności od sytuacji. 
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Lp. Czynności do wykonania Realizujący Uwagi 

ludności poprzez zakup lub zbiórki. 

6.  
Organizowanie odzieży, koców, śpiworów itp.– poprzez 
zakup lub zbiórki. 

PCPR  

7. 
Organizowanie środków opatrunkowych  
i podstawowych leków.  

WSOiZ SP ZOZ. 

8. Organizowanie miejsc opieki przedmedycznej. SP ZOZ, WSOiZ  

9. Organizowanie pomocy psychologicznej. 

PCPR, Poradnie 
Psychologiczne  
i Pedagogiczne  
w Obornikach  

i Rogoźnie 

 

10. 
Organizowanie dystrybucji artykułów wśród 
poszkodowanych. 

PCPR GOPS. 

11. 
Opracowanie, po zakończeniu realizacji zadań, 
sprawozdania, w tym wyliczenia poniesionych nakładów 
finansowych i przedłożenie Staroście. 

PCPR, 
Wydział Spraw 
Obywatelskich  

i Zdrowia,  
SP ZOZ 

 

VI. Budżet 

zadania: 

Zadanie realizowane w ramach budżetu własnego starostwa oraz podmiotów zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia. 

VII. Podstawy prawne działań:  

1.  Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym. (Dz. U. 2013, poz. 1166). 

2.  Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej. (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1897). 

3. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868). 

4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. (Dz. U. 2013, poz. 594). 

5. 
Wytyczne Szefa OC Kraju z dnia 17 października 2008 r. - Instrukcja w sprawie ewakuacji ludności, zwierząt i mienia na wypadek masowego 
zagrożenia; Warunki transportu zwierząt oraz normy żywieniowo - bytowe. 

6. Plan ewakuacji / przyjęcia ludności w Powiecie Obornickim. 
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1.11. PROCEDURY REALIZACJI ZADAŃ WYBRANYCH PODMIOTÓW ZAANGAŻOWANYCH PODCZAS ZAGROŻEŃ 
HYDROMETEOROLOGICZNYCH 

 

PRZ - PSP 
PROCEDURA REALIZACJI ZADANIA 

Nazwa dokumentu: Działania Państwowej Straży Pożarnej podczas zagrożeń hydrometeorologicznych 

Rodzaj dokumentu: PRZ | Data: 20.11. 2018 r.| Podmiot opracowujący: Starostwo Powiatowe w Obornikach 

I. Cel procedury 
Określenie sposobu działania PSP podczas zagrożeń hydrometeorologicznych 
 

II. Lider / Uczestnicy procedury 
Starosta / Komendant Powiatowy PSP / jednostki KSRG 
 

III. Wejście, wyjście oraz formalne podstawy realizacji procedury 

Wejście Odebranie zgłoszenia przez Dyżurnego Operacyjnego Stanowiska Kierowania KP PSP  

Wyjście Przekazanie miejsca objętego działaniami ratowniczymi 

Podstawy prawne realizacji procedury 

1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 736, 1169). 

2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu 
ratowniczo – gaśniczego (Dz.U. 2011 nr 46 poz. 239). 

3. Plan Ratowniczy Powiatu Obornickiego. 

IV. Przebieg procedury 

Lp. Zadanie Wykonawcy Uwagi Czas 

1 Przyjęcie zgłoszenia PSP   

2 
Przekazanie informacji do Policji i Pogotowia Ratunkowego, SK WK PSP Poznań, PCZK, 
PZZK inne specjalistyczne służby. 

PSP  1 h 

3 Zabezpieczenie miejsca zdarzenia. PSP  2 h 

4 Rozpoznawanie i analizowanie zagrożeń spowodowanych zdarzeniem. PSP  na bieżąco 

5 
 
Ocena rozmiarów i skutków zdarzenia. 
 

PSP  na bieżąco 

6 Ratowanie ludzi, mienia, inwentarza zagrożonego przez żywioł. PSP  na bieżąco 

7 Udzielenie pierwszej, podstawowej pomocy przedmedycznej poszkodowanym. PSP w razie potrzeby  

8 Pomoc w transporcie poszkodowanych. PSP w razie potrzeby  

9 Ewakuacja ludności poza strefę zagrożenia. PSP w razie potrzeby  

10 Dostosowanie sprzętu i technik ratowniczych do rodzaju i miejsca zdarzenia. PSP  na bieżąco 

11 Prowadzenie niezbędnej dokumentacji dot. zdarzenia. PSP  na bieżąco 

12 Przekazanie miejsca objętego działaniami ratowniczymi. PSP   
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PRZ - PPIS 
PROCEDURA REALIZACJI ZADANIA 

Nazwa dokumentu: Działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w czasie powodzi. 

Rodzaj dokumentu: PRZ | Data: 20.11. 2018 r.| Podmiot opracowujący: Starostwo Powiatowe w Obornikach 

I. Cel procedury 
Określenie sposobu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej podczas powodzi. 
 
II. Lider / Uczestnicy procedury 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny / Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna, lekarze, kierownicy laboratoriów wykonujący badania 
mikrobiologiczne, serologiczne lub molekularne. 
III. Wejście, wyjście oraz formalne podstawy realizacji procedury 

Wejście Zagrożenie sanitarno – epidemiologiczne na terenie objętym powodzią 

Wyjście Realizacja działań kontrolnych, profilaktycznych i ochronnych 

Podstawy prawne realizacji procedury 

1. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1261, 2111). 

 

IV. Przebieg procedury 

Lp. Zadanie Wykonawcy Uwagi Czas 

1 
Sporządzenie wykazu zagrożonych urządzeń do zaopatrywania ludności  
w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, na terenie objętym powodzią i objęcie ich 
wzmożonym nadzorem sanitarnym. 

PPIS  na bieżąco 

2 
Przekazywanie informacji do wyższej instancji (WPWIS Poznań) o: 
– wystąpieniu sytuacji stanowiącej zagrożenie sanitarno – epidemiologiczne – natychmiast, 
– w pozostałych sytuacjach – w zależności od potrzeb. 

PPIS  na bieżąco 

3 
Wspólnie z przedsiębiorstwami wodociągowymi ustalenie awaryjnego sposobu 
zaopatrzenia mieszkańców w wodę. 

PPIS  na bieżąco 

4 
Kontrola jakości wody z uruchamianych wodociągów (poprzednio zalanych)  
i przekazywanie, na bieżąco, władzom administracyjnym oraz społeczności lokalnej 
informacji o jakości wody przeznaczonej do spożycia. 

PPIS, wójt, burmistrz,  
 

 na bieżąco 

5 
Przekazywanie społeczeństwu na obszarze objętym powodzią informacji  
o sposobie postępowania w przypadku zalania studni, żywności  
i przedmiotów użytku codziennego. 

PPIS  na bieżąco 

6 
Przygotowanie komunikatów, o jakości wody i przestrzeganiu zasad higieny (przekazywane 
za pomocą środków masowego przekazu: wywiady, konferencje prasowe, spotkania itp.) 
we współdziałaniu z PCZK. 

PPIS  na bieżąco 

7 Ustalenie wskazań i rodzaju niezbędnych szczepień ochronnych. PPIS 
po konsultacji z 
WPWIS Poznań  

i GIS 
na bieżąco 
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Lp. Zadanie Wykonawcy Uwagi Czas 

8 Określenie potrzeb preparatów szczepionkowych. PPIS  na bieżąco 

9 Nadzór nad wykonywanymi szczepieniami. PPIS  na bieżąco 

10 
W zależności od występujących źródeł zagrożenia wody przeznaczonej do spożycia na 
obszarach objętych powodzią podjęcie badań próbek wody  
w celu oceny jej jakości. 

PPIS  na bieżąco 

11 
Informowanie o preparatach owadobójczych i grzybobójczych przeznaczonych do 
stosowania na terenach, na których wystąpiła powódź – stosowanych w pomieszczeniach  
i do ochrony osobistej. 

PPIS  na bieżąco 

12 
Ciągła współpraca w zakresie posiadanych kompetencji z innymi służbami  
i jednostkami uczestniczącymi w akcji ratowniczej. 

PPIS, wójt, burmistrz,  
 

 na bieżąco 

13 

Udzielanie poszkodowanym informacji o sposobie postępowania z przedmiotami zalanymi 
w czasie powodzi (ściany, podłogi, meble, ceramiczne wyroby sanitarne, baterie 
łazienkowe i kuchenne, przedmioty codziennego użytku: wyposażenie kuchenne, bielizna 
pościelowa, odzież itp.).  
Wskazanie właściwych do stosowania preparatów detergentowo – dezynfekcyjnych  
i dezynfekcyjnych – zgodnie z wytycznymi Państwowego Zakładu Higieny, we 
współdziałaniu z PCZK.  

PPIS, wójt, burmistrz,   na bieżąco 
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PRZ - KPP 
PROCEDURA REALIZACJI ZADANIA 

Nazwa dokumentu: Działania Policji podczas zagrożeń hydrometeorologicznych 

Rodzaj dokumentu: PRZ | Data: 20.11. 2018 r. | Podmiot opracowujący: Starostwo Powiatowe w Obornikach 

 

I. Cel procedury 
 
Określenie sposobu działania Policji podczas zagrożeń hydrometeorologicznych 
II. Lider / Uczestnicy procedury 
 
Starosta / Komendant Powiatowy Policji  
III. Wejście, wyjście oraz formalne podstawy realizacji procedury 

Wejście Otrzymanie informacji o zagrożeniu. 

Wyjście Przywrócenie stanu pierwotnego. 

Podstawy prawne realizacji procedury 

1. Zarządzenie Komendanta Głównego Policji nr 1429 z dnia 30 grudnia 2004 w sprawie wprowadzenia w Policji procedur reagowania w sytuacjach 
kryzysowych. 

IV. Przebieg procedury 

Lp. Zadanie Wykonawcy Uwagi Czas 

1 
Stałe monitorowanie stanu przejezdności szlaków komunikacyjnych oraz rejonów 
potencjalnych zagrożeń dla ludności. 

Komendant Powiatowy Policji  na bieżąco 

2 
Nawiązanie współpracy i wymiana informacji z organem administracji publicznej i innymi 
instytucjami właściwymi do działań w sytuacjach zwalczania skutków zagrożeń. 

Komendant Powiatowy Policji  niezwłocznie 

3 
Ułatwianie – poprzez informowanie o dogodnych objazdach oraz pilotowanie – przejazdów 
specjalistycznych służb interwencyjnych i ratowniczych. 

Komendant Powiatowy Policji  niezwłocznie 

4 
Udzielanie bezpośredniej pomocy osobom, które utknęły w drodze i były zagrożone utratą 
zdrowia lub życia. 

Komendant Powiatowy Policji  niezwłocznie 

5 

Organizowanie objazdów, kierowanie ruchem na skrzyżowaniach dróg publicznych oraz 
informowanie kierowców i mieszkańców – poprzez lokalne media - o istniejących objazdach 
i rzeczywistych zagrożeniach dla życia i zdrowia ludzi oraz faktycznych utrudnieniach  
w komunikacji. 

Komendant Powiatowy Policji  niezwłocznie 

6 
Natychmiastowe reagowanie na wypadki i kolizje w transporcie w celu zmniejszenia 
utrudnień na szlakach komunikacyjnych. 

Komendant Powiatowy Policji   

7 
Egzekwowanie wydanych przez właściwe instytucje decyzji, co do przemieszczania się 
pojazdów po drogach publicznych, w tym pojazdów ciężarowych, poprzez kierowanie ich na 
odpowiednio przygotowane parkingi wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych. 

Komendant Powiatowy Policji  niezwłocznie 
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Lp. Zadanie Wykonawcy Uwagi Czas 

8 

W razie potrzeby przygotowanie posiadanego sprzętu logistycznego, który mógłby zostać 
dodatkowo wykorzystany w niesieniu pomocy potrzebującym, np. poprzez udostępnienie 
znajdujących się na stanie Policji m.in. agregatów prądotwórczych, kuchni polowych, 
termosów, koców, śpiworów oraz dodatkowych środków transportu. 

Komendant Powiatowy Policji  niezwłocznie 

9 
Użycie lotnictwa policyjnego obejmujące w szczególności: - rozpoznanie zagrożeń – 
transport pomocy medycznej – dostarczanie żywności i lekarstw potrzebującym. 

KWP Poznań – na wniosek, 
Komendant Powiatowy Policji 

 niezwłocznie 
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CZĘŚĆ IV. 
 

ZADANIA PODMIOTÓW W RAMACH SYSTEMU OCHRONY 
PRZECIWPOWODZIOWEJ 

 
Zagrożenie powodziowe wymaga podjęcia skoordynowanych działań służb 

ratowniczych i komunalnych, mających na celu przeciwdziałanie zagrożeniu 

powodziowemu, dlatego w wypadku zagrożenia, na wiosek Kierownika PCZK, Starosta 

Obornicki zwołuje posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. 

Powiadamianie członków zespołu odbywa się zgodnie z MZ - 02 zawartym w „Planie 

Zarządzania Kryzysowego Powiatu Obornickiego”. 

Starosta Obornicki kieruje i koordynuje akcją przeciwpowodziową przy pomocy 

organu doradczego – Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Obornikach. 

Zespół wypracowuje decyzje i przedkłada do akceptacji Staroście. 

W zależności od stanu poziomu rzeki Warty oraz prognoz hydrologiczno –

meteorologicznych, Starosta Obornicki wprowadza stan pogotowia 

przeciwpowodziowego lub alarmu przeciwpowodziowego, a także przesyła kopię 

stosownych dokumentów do Wojewody Wielkopolskiego. Z chwilą ogłoszenia stanów 

alarmu lub pogotowia na terenie Powiatu Obornickiego, Powiatowe Centrum 

Zarządzania Kryzysowego w Obornikach współdziała ze służbami odpowiedzialnymi za 

monitoring hydrometeorologiczny (np.: WIOŚ, IMGW) oraz monitoruje efekty działań 

przeciwpowodziowych na obszarach, gdzie występują zagrożenia powodziowe. 

W sytuacji eskalacji powodzi i braku dostatecznej ilości sił i środków do jej 

przeciwdziałania, Starosta Obornicki może zwrócić się z wnioskiem do Wojewody 

Wielkopolskiego o wsparcie dodatkowymi siłami i środkami (wzór wniosku o użycie 

pododdziałów Sił Zbrojnych – załącznik nr 9). Sposób aktywacji użycia sił i środków Sił 

Zbrojnych RP wydzielonych do wspierania organów administracji publicznej  

w sytuacjach kryzysowych określony został w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 

2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 209, 1566.). 

W przypadku, gdy powódź obejmie obszar kilku powiatów, Wojewoda 

Wielkopolski przejmuje kierowanie działaniami przeciwpowodziowymi i koordynuje 

działania służb ratowniczych i innych podmiotów. Nie zwalnia to jednak Starosty 
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Obornickiego od dalszych działań w celu ratowania ludzi i mienia na terenie powiatu, 

muszą one jednak być zgodne z wytycznymi Wojewody Wielkopolskiego. 

Poniżej przedstawione zostały szczegółowe zadania podmiotów 

zaangażowanych w działania przeciwpowodziowe we wszystkich fazach zarządzania 

kryzysowego (zapobieganie, przygotowanie, reagowanie, odbudowa). 

1. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Obornikach: 

❖ monitorowanie zagrożeń i ich skutków, 

❖ ciągła wymiana informacji z Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego, 

❖ przyjmowanie ostrzeżeń i prognoz hydrologiczno – meteorologicznych z WCZK, 

❖ analizowanie prognoz hydrologiczno – meteorologicznych i przedstawienie 

wyników sugerujących nadejście zagrożenia Staroście Obornickiemu, 

❖ gromadzenie danych i aktualizacja „Planu operacyjnego ochrony przed powodzią 

dla Powiatu Obornickiego”, 

❖ utrzymanie w gotowości powiatowego systemu wykrywania, ostrzegania  

i alarmowania ludności, 

❖ sprawdzenie stanu zapasów w magazynach przeciwpowodziowych 

poszczególnych gmin oraz zapasów własnych, 

❖ sprawdzenie aktualności danych teleadresowych instytucji i organizacji mogących 

uczestniczyć w działaniach przeciwpowodziowych, 

❖ sprawdzenie gotowości do działania podmiotów mogących uczestniczyć  

w działaniach przeciwpowodziowych, 

❖ prowadzenie szczegółowego dziennika działań dotyczących informacji 

wychodzących i przychodzących, 

❖ pozyskiwanie wolontariuszy na potrzeby udziału ich w akcji przeciwpowodziowej, 

❖ przekazywanie informacji i komunikatów ostrzegawczych o zagrożeniach  

i sposobach postępowania ludności poprzez powiatowy system wykrywania, 

ostrzegania i alarmowania ludności, adekwatnie do zaistniałej sytuacji, 

❖ informowanie ludności o aktualnej sytuacji przeciwpowodziowej oraz zapoznanie 

ludności ze sposobem postępowania w przypadku powodzi (oficjalna strona 

internetowa - www.powiat@powiatobornicki.pl; www.pczk.powiatobornicki.pl; 

https://www.facebook.com/PCZKOborniki/, 

http://www.powiat@powiatobornicki.pl
http://www.pczk.powiatobornicki.pl/
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❖ dokonywanie wizji lokalnych w miejscach zagrożonych, 

❖ informowanie ludności z terenów zagrożonych o bieżącej sytuacji 

przeciwpowodziowej, 

❖ przekazywanie komunikatów o bieżącej sytuacji do podmiotów zaangażowanych 

w działania przeciwpowodziowe, 

❖ pozyskiwanie informacji o stanie wód ze strony internetowej IMGW PIB 

www.pogodynka.pl. 

 

2. Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska: 

❖ kontrola stanu wałów przeciwpowodziowych, urządzeń hydrologicznych, cieków 

wodnych i rowów melioracyjnych oraz udział w planowaniu i przeprowadzaniu 

remontów, 

❖ wzywanie do usunięcia zaniedbań w zakresie gospodarki wodnej mogących 

stworzyć stan zagracający życiu lub zdrowiu ludzi, zwierząt bądź zagrożeń dla 

środowiska, 

❖ prowadzenie wizji lokalnych w terenie oraz zbieranie i analizowanie dokumentów 

w zakresie prowadzonych spraw dotyczących ochrony przeciwpowodziowej, 

utrzymywania cieków oraz zapobiegania lokalnym podtopieniom, 

❖ udział w pracach związanych z ochroną przeciwpowodziową, 

❖ nadzór nad prowadzeniem prac związanych z utrzymaniem drożności koryt 

cieków (poprzez usuwanie roślinności, namułów i przeszkód) w celu 

zapobiegania zatorom, rozlewiskom oraz ochroną mieszkańców przed lokalnymi 

podtopieniami, w ciekach administrowanych na terenie powiatu, 

❖ organizowanie, kierowanie i koordynowanie akcjami zwalczającymi klęski 

żywiołowe oraz nakładanie obowiązku świadczeń rzeczowych i osobistych  

w przypadku niewystarczających środków będących w dyspozycji Starosty dla 

zwalczania tych klęsk, 

❖ prowadzenie akcji prewencyjnej na terenach zagrożonych powodzią, 

❖ przygotowywanie nakazów przywrócenia do stanu poprzedniego w przypadku 

stwierdzenia czynności, które mogą utrudnić ochronę przed powodzią, 

http://www.pogodynka.pl/
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❖ wyznaczanie nieobwałowanych terenów narażonych na niebezpieczeństwo 

powodzi, 

❖ przygotowywanie zwolnień od zakazów obowiązujących na obszarach 

narażonych na niebezpieczeństwo powodzi. 

 

3. Wydział Architektury i Budownictwa: 

❖ monitorowanie zagrożeń, sytuacji powodziowej oraz jej ewentualnych skutków dla 

obiektów zabytkowych znajdujących się na terenie powiatu, 

❖ realizowanie czynności ujętych w „Powiatowym Planie Ochrony Zabytków” oraz 

nadzór nad realizacją zadań zawartych w planach gminnych, 

❖ zawiadomienie służb ratowniczych o zagrożeniach poszczególnych zabytków, 

❖ udział w prowadzeniu prac zabezpieczających. 

 

4. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Obornikach: 

❖ sprawdzanie stanu technicznego podtopionych budynków, budowli 

przeznaczonych do użytkowania przez mieszkańców powiatu, 

❖ wydawanie decyzji o czasowym wyłączeniu z użytkowania budynku lub budowli, 

które uległy podtopieniu / zalaniu, 

❖ wydawanie decyzji o włączeniu do użytkowania budynku lub budowli 

podtopionych. 

 

5. Komenda Powiatowa Policji w Obornikach: 

❖ monitorowanie terenów zagrożonych i wałów przeciwpowodziowych, 

❖ egzekwowanie zakazu wchodzenia na wały przeciwpowodziowe, 

❖ przeanalizowanie procedur własnych dotyczących ochrony przeciwpowodziowej, 

❖ informowanie ludności przebywającej na terenach zagrożenia zalaniem  

o zagrożeniu i sposobach postępowania, 

❖ pomoc przy ewakuacji ludności z terenów zagrożonych. 

 

6. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Obornikach: 

❖ przeanalizowanie procedur własnych dotyczących ochrony przeciwpowodziowej, 
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❖ pomoc przy ewakuacji ludności z terenów zagrożonych, 

❖ sprawdzenie sił i środków potrzebnych do działań przeciwpowodziowych, 

❖ monitorowanie terenów zagrożonych i wałów przeciwpowodziowych, 

❖ utrzymywanie gotowości na wypadek działań związanych z ochroną 

przeciwpowodziową. 

 

7. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Obornikach: 

❖ zintensyfikowanie nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez 

ludzi i produkcji żywności, 

❖ nadzór nad urządzeniami przewożącymi wodę dla powodzian, 

❖ wydanie decyzji o zakresie obrotu zalaną żywnością (utylizację takiej żywności 

przeprowadza jej producent – właściciel), 

❖ po zgłoszeniu przez lekarzy pierwszego kontaktu i pracowników służby zdrowia 

zachorowań na choroby zakaźne przekazanie informacji o tym do 

Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, który określi rodzaj 

niezbędnych szczepień ochronnych, 

❖ nadzór nad wykonawstwem dodatkowych w/w szczepień. 

 

8. Zarząd Dróg Powiatowych w Obornikach: 

❖ zamykanie ulic w zależności od rozwoju sytuacji, 

❖ wprowadzanie ograniczeń prędkości na terenach zagrożonych zalaniem, 

❖ oznakowywanie ulic w miejscach wskazanych przez PCZK, 

❖ utrzymanie drożności mostów i przepustów pod drogami publicznymi. 

 

9. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach: 

❖ koordynowanie działalności Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej w zakresie 

zabezpieczenia pomocy socjalnej oraz psychologicznej dla poszkodowanej 

ludności w czasie powodzi. 

 

10. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Obornikach: 

❖ przyjmowanie ostrzeżeń i prognoz hydrologiczno – meteorologicznych, 
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❖ analizowanie zagrożeń (biorąc pod uwagę wyłącznie ewentualne zagrożenie dla 

życia lub zdrowia zwierząt, a także dla zakładów produkcyjnych znajdujących się 

nad nadzorem Inspekcji Weterynarii), 

❖ stały kontakt z PCZK w sprawie sprawdzenia sił i środków niezbędnych do 

ewakuacji zwierząt / żywności pochodzenia zwierzęcego z terenów zagrożonych, 

❖ nadzorowanie ewakuacji zwierząt i kontrola stanu zdrowia od momentu 

załadunku do wyładunku w miejscach docelowych, nadzór nad dobrostanem 

zwierząt, 

❖ realizowanie zadań (zgodnie z własnym „Planem zwalczania chorób zakaźnych”)  

w wypadku wybuchu choroby zakaźnej u zwierząt w obrębie zagrożonych 

terenów. 

 

11. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Obornikach (pozostałe 

zadania nie ujęte w poszczególnych procedurach):  

 

❖ organizowanie i kierowanie akcją do czasu powołania PZZK, 

❖ zorganizowanie pracy Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, 

❖ kierowanie / nadzór nad przebiegiem akcji ewakuacyjnej, 

❖ udział w zapewnieniu niezbędnych specjalistów i sprzętu, 

❖ koordynowanie przedsięwzięć w zakresie zabezpieczenia dla osób 

poszkodowanych odzieży, wyżywienia i pomocy materialnej, 

❖ udział w zorganizowaniu dozoru terenów zalewowych,  

❖ inicjowanie napraw obwałowań i budowli przeciwpowodziowych, 

❖ przesyłanie do WCZK zbiorczych informacji w zakresie zaistniałych uszkodzeń  

i szkód wyrządzonych podczas podtopień i powodzi. 

 

12. Zadania Kierownika Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz 

osób wyznaczonych do pełnienia dyżurów: 

❖ zapewnienie warunków pracy Staroście Obornickiemu w zakresie zadań: 

o informacyjnych, 

o ostrzegawczych, 
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o koordynacyjnych (w przypadku zapobiegania, przygotowania i zwalczania 

powodzi), 

o decyzyjnych (w przypadku likwidacji skutków powodzi), 

o organizowania całodobowych dyżurów Powiatowego Centrum Zarządzania 

Kryzysowego z udziałem przedstawicieli poszczególnych wydziałów oraz 

członków PZZK w składzie zapewniającym uzyskiwanie informacji, 

wypracowanie decyzji, przekazywanie poleceń i nadzór nad ich realizacją, 

❖ stała wymiana informacji dotyczących zaistniałego zagrożenia ze wszystkimi 

uczestnikami / służbami / strażami / inspekcjami zaangażowanymi podczas 

prowadzenia akcji przeciwpowodziowej oraz usuwania skutków powodzi, 

❖ aktualizacja bazy danych w zakresie posiadanych oraz wykorzystanych 

materiałów oraz zaangażowanych sił i środków,  

❖ całodobowe monitorowanie sytuacji na terenie powiatu, 

❖ informowanie o rozwoju sytuacji oraz współdziałanie w zakresie podejmowanych 

przedsięwzięć w przypadku zaistnienia zagrożenia powodzią z Wojewódzkim 

Centrum Zarządzania Kryzysowego, 

❖ inicjowanie, a w nagłych przypadkach uruchamianie, procedur w zakresie 

ostrzegania i alarmowania oraz ochrony ludności, 

❖ prowadzenie na bieżąco kalkulacji sił i środków możliwych do wykorzystania  

w sytuacji zagrożenia powodzią, 

❖ opracowywanie i aktualizowanie niezbędnej dokumentacji na potrzeby 

funkcjonowania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego (Powiatowego 

Zespołu Zarządzania Kryzysowego). 
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CZĘŚĆ V. 

ZABEZPIECZENIE SOCJALNO – BYTOWE POSZKODOWANEJ 

LUDNOŚCI 

 

1. OPIEKA SOCJALNA 
 

Zakłada się, że Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej będą udzielały pomocy dla 

osób poszkodowanych jako pierwsze, zarówno w formie zasiłków celowych (zgodnie  

z wewnętrznymi procedurami i obowiązującym prawem) jak i w formie rzeczowego 

wsparcia i zabezpieczenia socjalno - bytowego.  

Pomoc dla rodzin i osób będących w trudnej sytuacji życiowej organizowana 

może być również poprzez Polski Komitet Pomocy Społecznej i inne organizacje 

charytatywne. Komitet zapewnia pomoc potrzebującym w postaci: ubrania, butów, 

pościeli, bielizny, żywności oraz artykułów codziennego użytku. 

Koordynacją niesienia pomocy będzie się zajmował Dyrektor Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach. 

 

2. WYŻYWIENIE 
 
W celu zabezpieczenia doraźnego wyżywienia, dla osób poszkodowanych oraz 

osób biorących czynny udział w działaniach przeciwpowodziowych, na szczeblu 

poszczególnych gmin wytypowano lokale gastronomiczne w oparciu, o które będą 

wydawane ciepłe posiłki. W tym celu zostaną podpisane stosowne porozumienia  

o współpracy w sprawie zabezpieczenia wyżywienia poszkodowanym mieszkańcom 

powiatu w sytuacjach szczególnych zagrożeń i zdarzeń nadzwyczajnych.  

Decyzję o rozpoczęciu żywienia osób poszkodowanych podejmują właściwi 

burmistrzowie, a na szczeblu powiatu – Starosta Obornicki. Miejsce i czas dostarczenia 

oraz ilość posiłków określa kierujący akcją ratowniczą i ewakuacją.   
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3. ZAKWATEROWANIE 
 
W przypadku konieczności zapewnienia miejsca pobytu (noclegu) dla dużej liczby 

osób poszkodowanych podczas powodzi, poszczególne gminy powiatu, zorganizowały 

miejsca czasowego pobytu w szkołach i placówkach oświatowych. Ten sposób 

zapewnienia schronienia dla ludności realizowany będzie tylko w przypadku 

konieczności ewakuacji większej niż zakładano liczby mieszkańców oraz wystąpienia 

zagrożenia powodzią we wszystkich miejscach jednocześnie. 

Decyzje w zakresie wskazania konkretnych miejsc przeznaczonych na czasowy 

pobyt ewakuowanych, będą podejmowane przez właściwego burmistrza / wójta na 

wniosek GCZK. 

W celu zapewnienia poszkodowanym mieszkańcom powiatu warunków do 

krótkotrwałego noclegu w szkołach i placówkach oświatowych Starostwo Powiatowe 

zapewnia ok. 100 łóżek wraz z materacami. 

Ponadto osoby poszkodowane będą mogły skorzystać z miejsc w hotelach. 

Baza miejsc noclegowych oraz możliwości poszczególnych gmin w zakresie 

zakwaterowania zostały ujęte w „Bazie danych sił i środków Szefa Obrony Cywilnej” – 

ARCUS 2015 .Net. 

 

4. OPIEKA PSYCHOLOGICZNA 
 
Opieka psychologiczna dla poszkodowanej ludności będzie organizowana przez 

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, w oparciu o Poradnie 

Psychologiczne i Pedagogiczne w Obornikach i Rogoźnie. 
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CZĘŚĆ VI. 

ZESTAWIENIE SIŁ I ŚRODKÓW RATOWNICZYCH 

 

1. ZASOBY SIŁ I ŚRODKÓW PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ  

I OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE POWIATU 

OBORNICKIEGO 

Państwowa Straż Pożarna stanowi główną siłę realizującą zadania z zakresu 

działań przeciwpowodziowych. Na terenie Obornik ma swoją siedzibę Powiatowa 

Komenda Państwowej Straży Pożarnej w skład której wchodzi Jednostka Ratowniczo 

Gaśnicza. Szczegółowe zadania i wyposażenie JRG KP PSP, zostały zawarte w „Planie 

Ratowniczym Powiatu Obornickiego”, oraz poszczególnych Procedurach Reagowania 

Kryzysowego (PRK) i Procedurach Realizacji Zadań. 

Ponadto do likwidacji / usuwania skutków podtopień i powodzi oraz prowadzenia 

akcji ratunkowych przewiduje się wykorzystanie służb ratowniczych, takich jak:  

➢ jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej (zwłaszcza włączone do 

Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego) w ogólnej liczbie 27 

– z czego 9 jednostek wchodzi w skład KSRG, a 18 to jednostki 

spoza KSRG, 

➢ wydzielone siły i środki Policji,  

➢ SP ZOZ w Obornikach, 

➢ wydzielone zespoły Państwowego Ratownictwa Medycznego,  

➢ WOPR, 

➢ wydzielone siły i środki powiatowych inspekcji i służb (Państwowej 

Powiatowej Inspekcji Sanitarnej, Powiatowego Inspektoratu 

Weterynarii, Powiatowej Inspekcji Nadzoru Budowlanego), 

➢ wydzielone siły i środki z NZOZ ujęte w „Planie zabezpieczenia 

medycznego Powiatu Obornickiego”, 

➢ inne służby ratownicze (np. pogotowia energetycznego, gazowego 

itp.). 
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Ponadto przewiduje się zwiększenie szpitalnej bazy łóżkowej oraz rozwinięcie 

Zespołów Zastępczych Miejsc Szpitalnych (4 zespoły o łącznej ilości 450 miejsc 

szpitalnych). 

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż jednostki OSP działające na terenie 

powiatu stanowią bardzo istotną siłę wspierającą działania podmiotów powołanych do 

usuwania skutków klęski żywiołowej. 

Wyposażenie w zasadniczy sprzęt jednostek OSP z terenu powiatu: 

 

Gmina 
Nazwa 

jednostki 

RODZAJ PODSTAWOWEGO SPRZĘTU JEDNOSTEK SPOZA KSRG 

Pojazdy Przyczepy 

Ratownictwa 
technicznego 

(zestawy 
hydrauliczne) 

Ratownictwa 
medycznego 
(zestawy R1) 

Aparaty 
ODO 

Usuwania skutków klęsk żywiołowych 

Pompy 
szlamowe 

Pilarki 
do 

drewna 

Pilarki 
do 

betonu 

Sprzęt 
pływający 

Oborniki 

Bąblin 
GLBA 
0,2/4 

 0 0 0 1 1 0 0 

Chrustowo 
GLBA 
0,2/4 

 0 1 0 2 1 1 0 

Maniewo 
GCBA 
5/32 

 0 1 0 0 1 0 0 

Nieczajna 
GLBA 
0,6/4 

 0 1 2 1 2 0 0 

Nowołoskoniec 
GBA 

2/17/2,5 
 0 1 2 1 2 1 0 

Objezierze 
GCBA 
4/16 

 0 1 0 0 4 0 0 

Pacholewo GLM 8  0 0 0 0 0 0 0 

Rożnowo 
GLBA 
0,2/4 

 0 1 2 1 2 1 0 

Uścikowo 
GLBA 
0,2/4 

 0 1 0 1 1 1 0 

Świerkówki 
GBA 

2,5/16 
 0 1 0 1 1 0 0 

Rogoźno 

Budziszewko GBA 3/16  0 0 0 1 2 0 0 

Owieczki 
GLBA 
0,2/4 

 0 0 2 0 1 0 0 

Ryczywół 

Skrzetusz 
GCBA 
6/32 

 0 0 0 0 0 0 0 

Ninino GLM 8  0 0 0 0 0 0 0 

Ludomy 
GBA 

2,5/16 
 

Nożyco-
rozpieracz 

1 0 0 0 0 0 

Wiardunki GLM 8  0 0 0 0 0 0 0 

RAZEM 16 1 9 8 9 18 4  

ŁĄCZNIE 36 10 25 49 18 34 13  
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Gmina Nazwa 

jednostki 

RODZAJ PODSTAWOWEGO SPRZĘTU JEDNOSTEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD KSRG 

Pojazdy Przyczepy 

Ratownictwa 

technicznego 

(zestawy 

hydrauliczne) 

Ratownictwa 

medycznego 

(zestawy R1) 

Aparaty 

ODO 

Usuwania skutków klęsk żywiołowych 

Pompy 

szlamowe 

Pilarki 

do 

drewna 

Pilarki 

do 

betonu 

Sprzęt 

pływający 

Oborniki 

 

Dąbrówka 

Leśna 

GBA 2,5/16  

Rozpieracz 

ramieniowy 

i nożyce Lukas;  

2 x cylinder 

rozpierający 

1 4 2 3 1 0 

Kiszewo 

 

GCBA 

6/40/5 
 

Nożyce 

hydrauliczne, 

nożyco-

rozpieracz kombi 

1 0 1 2 0 0 

GLBA 

1,5/8/30 
 - 0 2 1 2 1 0 

Ocieszyn 

GCBA 5/35  - 1 3 0 2 0 0 

GLBA 

0,2/40 
 

Nożyce 
hydrauliczne, 

rozpieracz 
ramieniow 

1 0 1 1 1 0 

Rogoźno 

Rogoźno 

SH18  - 0 0 0 1 0 0 

GBA 

2/20/2,5 
 - 1 4 1 1 0 0 

GBA 2,5/16 

Rt 
 

Nożyce 

hydrauliczne, 

rozpieracz 

ramieniowy, 

 2 x cylinder 

rozpierający 

1 2 0 1 1 0 

GCBA 6/40  - 1 4 0 1 0 0 

GLBA 0,2/4  

Nożyce  

i rozpieracz 

ramieniowy 

1 0 0 1 0 0 

SD 37  - 0 0 0 1 0 0 

Gościejewo 

GBA 

2,5/16/2,4 
 - 1 2 1 0 0 0 

SLRt  
Nożyco -

rozpieracz kombi 
1 2 0 2 0 0 

Pruśce 

GCBA 6/32  - 1 4 0 1 0 0 

GLBA 

1,3/20 
 

Nożyco -

rozpieracz kombi 
1 0 0 2 1 0 

Parkowo 

GBA 

3,5/25/4 
 

Nożyce  

i rozpieracz 

ramieniowy,  

2 x cylinder 

rozpierający 

1 4 1 2 1 0 

GLBA 0,2/4  - 0 0 0 0 0 0 

Ryczywół Ryczywół 

GCBA 

6/32/8 
 - 0 6 0 1 0 0 

GBA 2,5/25  

Rozpieracz 

ramieniowy  

i nożyce Lukas;  

2 x cylinder 

rozpierający 

1 0 0 1 2 0 

Lipa GBA 2,5/16   1 4 1 2 1 0 

RAZEM 20  9 16 41 9 26 9 0 
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Stan rezerwy magazynowej (przechowywanej w magazynie OC gmin oraz 

wydzielonych jednostkach OSP) na wypadek prowadzenia działań w poszczególnych 

gminach przedstawia się następująco: 

a) Gmina Oborniki: 

a. Worki jutowe     5.000 szt. 

b. Kamizelki asekuracyjne   31 szt. 

c. Agregaty prądotwórcze   2 szt. 

d. Koła ratunkowe ślizgowe   3 szt. 

e. Pasy ratunkowe    3 szt. 

f. Liny asekuracyjne    2 szt. 

g. Buty gumowe „biodrówki”   10 par 

h. Łódź –ponton gumowy z silnikiem 1 szt. 

i. Łopaty i szypy    40 szt. 

j. Płaszcze p. deszczowe   20 szt. 

k. Buty gumowe    10 par 

l. Sznurek snopowiązałkowy   5 rolek 

m. Siekiery     10 szt. 

n. Kilofy      4 szt. 

b) Gmina Rogoźno: 

a. Kilof      4 szt. 

b. Łom      5 szt. 

c. Łopata     40 szt. 

d. Szypa      10 szt. 

e. Folia budowlana    300 m² 

f. Taśma ostrzegawcza   1 szt. 

g. Plandeki     15 szt. 

h. Buty gumowe    40 par 

i. Wodery     2 pary 

j. Koce ratunkowe    100 szt. 

k. Lina ratunkowa    88 mb. 

l. Karabińczyk     6 szt. 
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m. Kamizelki odblaskowe   5 szt. 

n. Latarki     1 szt. 

o. Worki na piasek  do odbioru w ciągu 6 h bezpośrednio  

z hurtowni w ilości niezbędnej do zabezpieczenia działań. 

c) Gmina Ryczywół: 

a. Łopaty, szypy    10 szt. 

b. Plandeki     3 szt. 

c. Worki na piasek    100 szt. 

d. Lina      100 mb. 

 
d) Starostwo Powiatowe: 

a. Worki      1000 szt. 

b. Kamizelka ostrzegawcza   15 szt. 

c. Kamizelka ochronna   14 kpl. 

d. Peleryna p. deszczowa   7 szt. 

e. Łopaty     3 szt. 

f. Szpadel     3 szt. 

g. Siekiera     1 szt. 

 
 

2. INFORMATYCZNA BAZA DANYCH SIŁ I ŚRODKÓW POWIATU 

OBORNICKIEGO 

 Program „Baza danych sił i środków Szefa Obrony Cywilnej” – ARCUS 2015 .Net, 

służący m.in. do kompleksowego gromadzenia danych od szczebla gminy do szczebla 

województwa, jest własnością Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 

Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, gdzie został opracowany. 

Aplikacja umożliwia pracownikom Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego  

w Obornikach posiadanie informacji m.in. o zasobach i sprzęcie przedsiębiorców  

i innych podmiotów z terenu powiatu, który można wykorzystać (w większości odpłatnie) 

do wsparcia działań przeciwpowodziowych. 

 

 



 118 

CZĘŚĆ VII. 

USUWANIE SKUTKÓW POWODZI 

 

1. ZASIŁKI CELOWE DLA POSZKODOWANEJ LUDNOŚCI 

 Kwestie dotyczące pomocy dla powodzian reguluje ustawa z dnia 16 września 

2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi  

(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 825, z 2017 r. poz. 1566). W sposób szczegółowy określa 

zasady udzielania pomocy poszkodowanym przez powódź. Zapisy ww. ustawy mają 

zastosowanie do gmin, które każdorazowo po powodzi zostaną umieszczone  

w rozporządzeniu wydanym przez Radę Ministrów, na podstawie danych przekazanych 

przez wojewodów (art. 1 ust. 2 pkt 1). Wojewoda sporządza zbiorczą listę zasiłków  

z terenu swojego województwa i wnioskuje do właściwego ministra ds. administracji  

o uruchomieniu środków finansowych z rezerwy celowej budżetu państwa 

przeznaczonej na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Ich 

przekazanie ludności poszkodowanej przez gminne i miejskie ośrodki pomocy 

społecznej następuje na podstawie art. 40 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.  

o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1769, 1985). 

Ustawa zakłada przyznanie zasiłku celowego w celu „zaspokojenia niezbędnej potrzeby 

bytowej”. Organ wypłacający zasiłek dokona weryfikacji prawdziwości danych zawartych 

we wniosku po wypłacie zasiłku. W przypadku ustalenia, że rodzina albo osoba 

samotnie gospodarująca, która otrzymała zasiłek nie poniosła szkody w wyniku powodzi, 

organ wyda decyzje o jego zwrocie. 

 

2. DOTACJE NA NAPRAWĘ MIENIA KOMUNALNEGO JEDNOSTEK SAMORZĄDU 

TERYTORIALNEGO 

 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 31 marca 2016 r. zatwierdził nowe 

wytyczne w sprawie zasad i trybu udzielania jednostkom samorządu terytorialnego 

dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych  

z remontem i odbudową obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych  

w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, w tym na przeciwdziałanie 

skutkom takich zdarzeń w przyszłości. Wytyczne określają zasady i tryb udzielania 



 119 

jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych z budżetu państwa  

na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem i odbudową obiektów 

budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona 

klęski żywiołowej, zwanych dalej „klęską żywiołową”, w tym na przeciwdziałanie skutkom 

takich zdarzeń w przyszłości.  

Warunkiem uzyskania dotacji jest zgłoszenie potrzeb przez Starostę Obornickiego do 

Wojewody Wielkopolskiego. Zgłoszenie potrzeb sporządzane jest na podstawie ustaleń 

komisji do spraw szacowania strat powołanej przez Starostę Obornickiego w drodze 

zarządzenia Starosty. 

Zgłoszenie powinno zawierać: 

1) oznaczenie jednostki, w tym dane adresowe; 

2) rodzaj klęski żywiołowej oraz datę jej wystąpienia; 

3) opis zadania przedstawianego do dofinansowania, zgodny z protokołem szkód 

sporządzonym przez komisję; 

4) szacunkowy koszt realizacji zadania; 

5) wnioskowaną kwotę dotacji; 

6) przewidywany termin wykonania zadania. 

 Po sporządzeniu protokołu strat przez Komisję, Starosta Obornicki występuje do 

Wojewody z prośbą o dokonanie weryfikacji strat oszacowanych przez komisję 

działającą na szczeblu powiatowym. Po zebraniu informacji o stratach spowodowanych 

przez klęskę żywiołową ze wszystkich jednostek samorządu terytorialnego Wojewoda 

Wielkopolski występuje do właściwego ministra ds. administracji z wnioskiem  

o umieszczenie jednostek samorządu terytorialnego w wykazie gmin lub miejscowości 

dotkniętych klęską żywiołową, podając wysokość strat powstałych w wyniku działania 

żywiołu oraz wielkość planowanych dochodów własnych jednostki na rok bezpośrednio 

poprzedzający rok wystąpienia klęski żywiołowej. W wykazie mogą znaleźć się tylko te 

jednostki samorządowe, w których straty wywołane klęską żywiołową są nie mniejsze 

niż 5% wykonanych dochodów własnych jednostki na rok bezpośrednio poprzedzający 

rok wystąpienia klęski żywiołowej. Wysokość dotacji nie może przekroczyć 80 % 

kosztów realizacji zadania, chyba że ustawa stanowi inaczej. Dotacja nie będzie 
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udzielona, jeżeli wartość zadania podlegającego dofinansowaniu jest mniejsza niż  

50 tysięcy złotych. Wartość dotacji nie może być niższa niż 40 tysięcy złotych.
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