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1. Zadania w zakresie monitorowania zagrożeń i reagowania na zdarzenia. 
 

Monitorowaniem sytuacji na obszarze Województwa Lubuskiego zajmują się służby, straże  
i inspekcje administracji zespolonej i niezespolonej z wojewodą.  

Monitorowanie zagrożeń jest realizowane w systemie całodobowym.  
W przeciwnym wypadku uzyskane dane nie pozwolą na dokonanie właściwej interpretacji 
wyników oraz wyciągnięcie prawidłowych wniosków końcowych. Ma to zasadnicze znaczenie przy 
podejmowaniu decyzji strategicznych, oraz podejmowaniu bieżących działań.  

Monitorowaniu podlegają również sytuacje kryzysowe.  
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Zadania w zakresie monitorowania poszczególnych zagrożeń. 

Lp. 
Rodzaj 

zagrożenia 

Podmiot 
odpowiedzialny za 

monitoring 
zagrożenia 

Tryb pracy podmiotu odpowiedzialnego  
za monitoring zagrożenia 

Zakres informacji, jakie może przesłać 
podmiot odpowiedzialny za monitoring 

zagrożenia  

Tryb raportowania przez 
podmiot odpowiedzialny  

za monitorowanie zagrożenia  

Osoby do kontaktu w 
podmiocie w sytuacji 

wystąpienia zdarzenia 

System wymiany informacji 
między podmiotem 

odpowiedzialnym za 
monitorowanie a WCZK 
 w sytuacji wystąpienia 

zdarzenia 

1. 

Pożary: 
 ogólne, 
 obszarów 

leśnych, 

KW PSP w 
Gorzowie Wlkp. 

PCZK 
 

24 h 
7 dni w tyg. 

1. Miejsce. 
2. Czas.  
3. Wielkość zdarzenia. 
4. Jakie siły i środki prowadzą działania. 
5. Prognozy rozwoju sytuacji.  

Całodobowo - na bieżąco  
o zdarzeniach: dużych,  
z poszkodowanymi lub 

ofiarami, mających wpływ na 
bezpieczeństwo publiczne itp.  

codzienne: zestawienie 
doraźne i dobowe zdarzeń 

Oficer dyżurny WSKR PSP 
w Gorzowie Wlkp. 
Tel.: 95 73 38 300 
95 720 89 90 
Fax: 95 720 83 60 
 

 
Poczta elektroniczna, 
telefonia stacjonarna, 

telefonia GSM, łączność 
radiowa UKF-sieć 

wojewody 

2. 
Katastrofa 
budowlana 

Wojewódzki 
Inspektorat 

Nadzoru 
Budowlanego w 
Gorzowie Wlkp. 

PCZK 
 

Urzędowy czas pracy 7.30 – 15.30 w dni 
powszednie Pn-Pt. 
Tryb alarmowy – charakter i zakres 
osobowy dyżuru do ustalenia / pod 
telefonem lub obecności w siedzibie 
Inspektoratu – ilość osób wyznacza 
kierownik jednostki 
 
Monitoring stanu bezpieczeństwa 
użytkowania obiektów podwyższonego 
ryzyka (obiekty wielkopowierzchniowe).                   
Kontrole prewencyjne w okresach 
występowania potencjalnego zagrożenia 
dla bezpieczeństwa konstrukcji obiektu 
budowlanego (duże opady śniegu, 
powódź, w ramach zadań tzw. specjalnych  
oraz kontrole wynikające z przepisów 
ustawy Prawo budowlane (kontrole 
budowy, kontrole utrzymania obiektu 
budowlanego). 

Przeciwdziałanie: 
1. Liczba wykonanych kontroli;                                 
2. Liczba skontrolowanych obiektów.                           
3. Ogólna ocena stanu technicznego 

skontrolowanych obiektów.                                
4. Liczba obiektów będących w złym stanie 

technicznym.                         
5. Liczba obiektów w których występuje 

potencjalne zagrożenie wystąpienia 
katastrofy budowlanej. 

Wg zasad określonych przez 
Wojewodę a w sytuacjach 
szczególnych bezzwłoczne 

przesyłanie informacji. 

 
 
 

WINB 
tel. 95 7115 463 
sekretariat@gorzow.winb.
gov.pl 

 
Oficer dyżurny WSKR PSP 
w Gorzowie Wlkp. 
Tel.: 95 73 38 300 
95 720 89 90 
Fax: 95 720 83 60 
 
 
 
 
 
 
 
 

telefon                             
 fax                          

poczta elektroniczna 
Katastrofa budowlana: 
1. Miejsce i data zdarzenia katastrofy 

budowlanej. 
2. Przyczyny powstania katastrofy 

budowlanej. 
3. Skutki katastrofy budowlanej. 
4. Oględziny miejsca katastrofy. 

Prowadzenie postępowania 
wyjaśniającego w sprawie ustalenia 
przyczyn katastrofy. 

3. 

Zdarzenia 
chemiczno-
ekologiczne: 
 w komunikacji 
 w obiektach 
 na wodach 

WIOŚ  w  

Zielonej Górze 

WCZK 
PSP 

WSzW 

WIOŚ prowadzi monitoring zagrożeń 
chemicznych, który polega na 
kontrolowaniu działalności  ZDR i ZZR 
zgodnie z przepisami o ochronie 
środowiska, co najmniej raz w roku. 
Sprawdzana jest aktualność planów 
ochrony przez awariami. Przekazywanie 
przez Centrum Kierowania Przewozami w 
Warszawie Ekspozytura Kierowania 
Ruchem w Szczecinie należąca do PKP  
Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz przez 
Komendę Wojewódzką: Państwowej 
Straży Pożarnej, Policji, jak również przez 
sąsiednie WCZK (Szczecin, Poznań, 
Wrocław) do WCZK w Gorzowie Wlkp., 
informacji na temat przewozów 
kolejowych niebezpiecznych substancji 
chemicznych (NSCh).  
Na terenie Województwa Lubuskiego  

Informacje przekazywane są o Zakładach 
Zwiększonego Ryzyka i o Zakładach Dużego 
Ryzyka. Ze względu na obszar i zasięg 
oddziaływania zagrożenia chemiczne 
możemy podzielić na: 
a) wewnętrzne – awarie ograniczone do 
danego zakładu przemysłowego,  
b) zewnętrzne – transport drogowy  
i kolejowy. 
Natychmiast przekazywane są dane 
dotyczące awarii, katastrof, skażeń, zakażeń 
 i innych nadzwyczajnych zagrożeń  
dla ludności  i  środowiska.  
Zbieranie i weryfikacja oraz wstępna analiza 
informacji o możliwości wystąpienia 
zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi oraz 
zagrożeń środowiska. 

codzienne: zestawienie 
dobowe zdarzeń 

 
doraźnie w razie wystąpienia 

zagrożenia chemiczno-
ekologicznego 

 
Współpraca pomiędzy OAS 

WSzW w Zielonej Górze  
a Wojewódzkim Centrum 
Zarządzania Kryzysowego  

w Gorzowie Wlkp. obejmuje 
m.in. wymianę informacji  
w formie meldunków wg 

normy  
ATP – 45 D. 

Informacje przekazywane 
przez Kolej, WSKR KW PSP, 

KWP, sąsiednie WCZK o 

WIOŚ tel. 68 454 85 50 
 fax. 68 454 84 59 
 
Oficer dyżurny WSKR PSP 
w Gorzowie Wlkp. 
Tel.: 95 73 38 300 
95 720 89 90 
Fax: 95 720 83 60 
 
 
Dyżurny KWP 
 w Gorzowie Wlkp. 
tel.: 47 791 1 111  
47 791 11 31 
fax: 47 791 12 05 
 
 
 
 

W ramach działań ochrony 
przed zagrożeniami 

biologicznymi, 
chemicznymi 

 i radiacyjnymi zostało 
podpisane Porozumienie 

pomiędzy Dyrektorem 
WBiZK LUW w Gorzowie 

Wlkp. a Szefem WSzW  
w Zielonej Górze  

w sprawie wymiany 
informacji niezbędnych  

do organizowania ochrony 
ludności województwa 

lubuskiego przed 
zagrożeniami związanymi 
 ze stosowaniem środków 

rażenia, awariami 
obiektów technicznych  

mailto:sekretariat@gorzow.winb.gov.pl
mailto:sekretariat@gorzow.winb.gov.pl
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w ramach monitoringu zagrożeń 
chemicznych i ekologicznych prowadzona 
jest wymiana informacji z jednostkami 
MON, Policji, Straży Pożarnej, służb 
sanitarno-epidemiologicznych, 
hydrologiczno-meteorologicznych, 
ochrony środowiska, weterynaryjnych.  

transportach materiałów 
niebezpiecznych. 

Oficer Dyżurny WSzW 
tel.: 261 648 953 
fax: 261 648 317 
kom. 723 694 347 
 
 

z TŚP, skażeniami i 
zakażeniami 

 lub innymi podobnymi 
zdarzeniami.  

 

Lp. 
Rodzaj 

zagrożenia 

Podmiot 
odpowiedzialny  
za monitoring 

zagrożenia 

Tryb pracy podmiotu odpowiedzialnego  
za monitoring zagrożenia 

Zakres informacji, jakie może przesłać 
podmiot odpowiedzialny za monitoring 

zagrożenia 

Tryb raportowania przez 
podmiot odpowiedzialny  

za monitorowanie zagrożenia 

Osoby do kontaktu  
w podmiocie w sytuacji 
wystąpienia zdarzenia 

System wymiany informacji 
między podmiotem 

odpowiedzialnym za 
monitorowanie a WCZK  
w sytuacji wystąpienia 

zdarzenia 

4. 

Zdarzenia 
radiologiczne: 
 w 

komunikacji, 
 w obiektach. 

PAA, 
WSSE w Gorzowie 
Wlkp. 
Na terenie 
Województwa 
znajdują się: 
 stacja pom. 

IMGW w 
Gorzowie Wlkp. 

 stacja pom. 
COAS w Zielonej 
Górze, 

 stacja pom. PAA 
w Zielonej 
Górze. 

24 h 
7 dni w tygodniu - PAA 
 
Monitorowanie stanu skażeń 
promieniotwórczych 
Monitoring skażeń polega na 
systematycznej obserwacji prowadzonej  
w określonych geograficznie punktach  
lub obszarach w celu wykrywania 
uwolnionych do środowiska materiałów 
powodujących skażenie lub stwierdzenie 
zmian stopnia tego skażenia. W ramach 
ochrony radiologicznej prowadzona jest 
wymiana informacji z jednostkami MON, 
WSzW, Policji, Straży Pożarnej, służb 
sanitarno-epidemiologicznych, 
hydrologiczno-meteorologicznych, 
ochrony środowiska, weterynaryjnych. 
Natychmiast  przekazywane są dane 
dotyczące awarii, katastrof, skażeń, 
zakażeń i innych nadzwyczajnych  
zagrożeń dla ludności i środowiska. 
Okresowo przekazywane są dane 
dotyczące warunków meteorologicznych, 
pomiarów mocy dawki w terenie, kontroli 
napromieniowania, skażeń komponentów 
środowiska i żywności. 

Monitoring  
radiacyjny na terenie kraju prowadzony jest 
na bieżąco. PAA systematycznie umieszcza 
na swojej stronie internetowej informacje o 
aktualny rozkład mocy dawki 
promieniowania. 
 
W przypadku wystąpienia zdarzenia 
radiacyjnego oraz w zależności od rodzaju 
zdarzenia otrzymywane są niżej 
wymienione informacje: 
1. Miejsce i jak najdokładniejszy czas 

zdarzenia.  
2. Wstępna ocena rodzaju i aktywności 

substancji promieniotwórczej.  
3. Opis zdarzenia. Informację  

o przewidywanym zasięgu skażenia. 
4. Informację o dotychczas podjętych 

działaniach. 
 

Informacje o aktualnej 
sytuacji radiacyjnej kraju  
(w tym mieści się sytuacja 

naszego województwa) 
znajduje się  

na stronie PAA. 
W przypadku wystąpienia 

zdarzenia radiacyjnego 
informacje będą 

przekazywane na bieżąco w 
formie meldunków 

szczegółowych.  

Centrum ds. Zdarzeń 
Radiacyjnych PAA  
tel.: 22 194 30  
22 621 02 56,  
kom. 783 920 151 
fax: 22 556 27 82  
22 621 02 63 
 
WCZK 
95 7288 777 
95 785 13 17 
 
 
WSSE 
tel.: 95 722 60 57,  
722 48 61,    
fax 95 722 46 52 
 
Oficer Dyżurny WSzW 
tel.: 261 648 953 
fax: 261 648 317 
kom. 723 694 347 
 
Dyżurny KWP 
 w Gorzowie Wlkp. 
tel.: 47 791 1 111  
47 791 11 31 
fax: 47 791 12 05 

W ramach działań ochrony 
przed zagrożeniami 

biologicznymi, 
chemicznymi  

i radiacyjnymi zostało 
podpisane Porozumienie 

pomiędzy Dyrektorem 
WBiZK LUW w Gorzowie 

Wlkp. a Szefem WSzW 
 w Zielonej Górze  

w sprawie wymiany 
informacji niezbędnych  

do organizowania ochrony 
ludności województwa 

lubuskiego przed 
zagrożeniami związanymi  
ze stosowaniem środków 

rażenia, awariami 
obiektów technicznych  

z TŚP, skażeniami  
i zakażeniami  

lub innymi podobnymi 
zdarzeniami. 

5. 

Infrastruktury 
komunalnej: 
- gazowej, 
- wodno-kanaliz., 
- energetycznej, 
- ciepłowniczej, 
- dźwigowej. 

PSP 
Właściciele  

i zarządcy obiektów 
i instalacji. 

PCZK 

 
 
 
Monitorowanie stanu infrastruktury 
komunalnej. 
Przeglądy okresowe instalacji i urządzeń  
zgodnie z przepisami budowlanymi  
i branżowymi. Bieżące pełnienie służb 
patrolowych i stacjonarnych. Zbieranie 
informacji o zdarzeniach.  
 
 
 
 

1. Miejsce. 
2. Czas. 
3. Wielkość zdarzenia. 
4. Jakie siły i środki prowadzą działania. 
5. Prognozy rozwoju sytuacji. 

Wg ustaleń Wojewody 
Lubuskiego w formie 

meldunków doraźnych 
 i okresowych. 

 
Oficer dyżurny WSKR PSP 
w Gorzowie Wlkp. 
Tel.: 95 73 38 300 
95 720 89 90 
Fax: 95 720 83 60 
Kontakt z  WCZK 
Jednostek Samorządu 
Terytorialnego poprzez 
Dyżurnego WCZK 
 
 

 telefon 
 fax 
 poczta elektroniczna 
 sieć radiowa Wojewody 
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Lp. 
Rodzaj 

zagrożenia 

Podmiot 
odpowiedzialny  
za monitoring 

zagrożenia 

Tryb pracy podmiotu odpowiedzialnego  
za monitoring zagrożenia 

Zakres informacji, jakie może przesłać 
podmiot odpowiedzialny za monitoring 
zagrożenia 

Tryb raportowania przez 
podmiot odpowiedzialny  

za monitorowanie zagrożenia 

Osoby do kontaktu  
w podmiocie w sytuacji 
wystąpienia zdarzenia 

System wymiany informacji 
między podmiotem 

odpowiedzialnym za 
monitorowanie a WCZK  
w sytuacji wystąpienia 

zdarzenia 

6. 

Zagrożenia 
związane z 
klimatem: 
 

IMGW – 
Państwowy 

Instytut Badawczy 
Biuro Prognoz 

Meteorologicznych 
Zespół w Poznaniu 

24 h 
7 dni w tyg. 

1. Prognozy  i komunikaty 
meteorologiczne; 

2. Ostrzeżenia meteorologiczne; 
3. Aktualne parametry klimatu i prognozy 

ich zmian (siła i kierunek wiatru, 
temperatura i wilgotność powietrza, itp.), 

4. Zaplecze specjalistycznej wiedzy z 
zakresu zjawisk meteorologicznych, 

Komunikaty – raz na dobę.  
W okresie zagrożenia co 6 

godzin. Doraźnie po 
wystąpieniu lub stwierdzeniu 

możliwości wystąpienia 
zagrożenia. 

Biuro Prognoz 
Meteorologicznych w 
Poznaniu,  
kier. Zespołu  
tel. 61 84 95 161 
 

 strona internetowa, 
 www.pogodynka.pl, 
 poczta elektroniczna, 
 telefonia stacjonarna, 
 telefonia GSM 

7. Powódź 

IMGW Wrocław 
24 h 
7 dni w tyg. 

1. Stany wód na wodowskazach, 
2. Ostrzeżenia hydrologiczne, 
3. Komunikaty hydrologiczne, 
4. Prognozy hydrologiczne, 
5. Zaplecze specjalistycznej wiedzy z 

zakresu zjawisk hydrologicznych. 

Prognozy i stany wody 
udostępniane są całodobowo, 

poprzez systemy 
teleinformatyczne w trybie 

on-line. Ostrzeżenia  
i komunikaty – doraźnie, 

poczta elektroniczna. 
Powyższe informacje są 

również przesyłane pocztą 
elektroniczną: raz na dobę – 
brak zagrożenie, co 6 godzin 

w przypadku po 
przekroczeniu stanów 
ostrzegawczych i co 3 

godziny po przekroczeniu 
stanów alarmowych 

  www.meteo.imgw.pl 

Biuro Prognoz 
Hydrologicznych  
we Wrocławiu,  
tel. 71 32-00-140  
 
Prognozy hydrologiczne 
tel. 71 32 00 147 – 
Dyżurny hydrolog 
 
Synoptyk dyżurny 
hydrolog 
tel. 71 32 00 149  
 
Centralny Administrator 
Systemu Hydrologii IMGW 
w Warszawie,  
tel. 22 56-94-378 

 aplikacja internetowa 
„Monitor IMGW” on-
line  poprzez logowa-
nie,  

 strona internetowa, 
 www.meteo.imgw.pl 
 poczta elektroniczna, 
 telefonia stacjonarna, 
 telefonia GSM. 

RZGW Poznań 
RZGW Wrocław 
RZGW Szczecin 
RZGW Bydgoszcz 

 brak zagrożenia - 8 h, 5 dni w tyg.; 
 w okresie zagrożenia lodowego OKI 

wydłużony czas pracy – decyzja 
Dyrektora RZGW; 

 kierownictwo akcji lodołamania – 
każdorazowo w okresie kiedy 
lodołamacze prowadzą działania. 

1. Stan techniczny administrowanej 
infrastruktury (zabudowy brzegowej, 
zbiorników, drożności cieków, itp.), 

2. Komunikaty o niebezpiecznych 
zjawiskach zachodzących na  
administrowanych ciekach, 

3. Informacje o przebiegu zjawisk 
 lodowych, 

4. Informacje o przebiegu akcji  
lodołamania, 

5. Zaplecze specjalistycznej wiedzy z 
 zakresu oceny zagrożenia 
powodziowego, 

Komunikaty – raz na dobę; 
doraźnie po wystąpieniu lub 

stwierdzeniu możliwości 
wystąpienia zagrożenia. 

 

Centra Operacyjne 
Ochrony 
Przeciwpowodziowej: 
Szczecin,  
tel. 91 44-11-257,  
 
Wrocław,   
tel. 71 32-80-587 
 
Poznań ,  
tel. 61 85-67-738 lub 61 
85-50-583 
 
Bydgoszcz, 
tel. 52 33-91-134 

 poczta elektroniczna, 
 telefonia stacjonarna, 
 telefonia GSM 

PCZK 
24 h 
7 dni w tyg. 

1. Ocena sytuacji hydrologicznej i  
zagrożenia powodziowego w odniesieniu 
do warunków lokalnych, 

2. Bieżąca informacja o ilości zalanych tere-
nów, obiektów infrastruktury, 

3. Informacja o podejmowanych  
działaniach zabezpieczających, 

4. Informacja o potrzebie ewakuacji 
 z zagrożonych terenów, 

Wg zasad określonych przez 
WCZK, a w sytuacjach 

szczególnych bezzwłoczne 
przesyłanie informacji. 

Powiatowe Centra 
Zarządzania Kryzysowego, 
dane teleadresowe zgodne  
z wykazem będącym w  
dyspozycji Dyżurnej 
Służby Operacyjnej 
Wojewódzkiego Centrum 
Zarządzania Kryzysowego  

 poczta elektroniczna, 
 telefonia stacjonarna, 
 telefonia GSM, 
 łączność radiowa.  

http://www.pogodynka.pl/
http://www.meteo.imgw.pl/
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5. Wszelkie informacje (zgłoszenia)  
dotyczące sytuacji powodziowej 
wymagające interwencji szczebla 
wojewódzkiego, 

Lp. 
Rodzaj 

zagrożenia 

Podmiot 
odpowiedzialny za 

monitoring 
zagrożenia 

Tryb pracy podmiotu odpowiedzialnego  
za monitoring zagrożenia 

Zakres informacji, jakie może przesłać 
podmiot odpowiedzialny za monitoring 

zagrożenia 

Tryb raportowania przez 
podmiot odpowiedzialny  

za monitorowanie zagrożenia 

Osoby do kontaktu  
w podmiocie w sytuacji 
wystąpienia zdarzenia 

System wymiany informacji 
między podmiotem 

odpowiedzialnym za 
monitorowanie a WCZK  
w sytuacji wystąpienia 

zdarzenia 

8. 
Epizootie 
(choroby zakaźne 
zwierząt) 

Powiatowy Lekarz 
Weterynarii 
na podstawie  
wyników badań 
urzędowych, 
informacji 
otrzymywanych od:  
innych jednostek 
Inspekcji 
Weterynaryjnej, 
praktykujących 
lekarzy 
weterynarii, 
posiadaczy 
zwierząt, władz 
samorządowych. 

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii 
prowadzi: 
- monitorowanie chorób odzwierzęcych 
 i odzwierzęcych czynników chorobo-
twórczych oraz związanej z nimi 
odporności przeciwdrobnoustrojowej u 
zwierząt, w produktach pochodzenia 
zwierzęcego i paszach; 
- prowadzenie monitorowania substancji 
niedozwolonych, pozostałości 
chemicznych, biologicznych i skażeń 
promieniotwórczych u zwierząt, w ich 
wydzielinach i wydalinach, w tkankach 
lub narządach zwierząt, w spożywczych 
produktach pochodzenia zwierzęcego, w 
wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt 
oraz paszach. 
Urzędowy czas pracy 7.00 – 15.00 w dni 
powszednie Pn-Pt. 
Tryb alarmowy – charakter i zakres 
osobowy dyżuru do ustalenia pod 
telefonem lub obecności w siedzibie 
Inspektoratu – ilość osób wyznacza 
kierownik jednostki. 

Meldunek zawierać będzie: 
- rodzaj choroby, 
- lokalizacje ogniska choroby, 
- ilość zwierząt chorych / podejrzanych/  
i padłych, 
- ilość zwierząt innych gatunków 
wrażliwych na zakażenie, 
- podjęte działania prewencyjne w celu 
ograniczenia  rozprzestrzenienia się 
choroby, 
- wydane ograniczenia w zakresie 
przemieszczania zwierząt/ ludzi/ 
produktów pochodzenia zwierzęcego. 
 
 Informacje przekazywane są po: 
1) wystąpieniu podejrzenia choroby, 
2) potwierdzeniu choroby. 

W sytuacji normalnej brak 
okresowego raportowania. 
W sytuacji wystąpienia 
zdarzenia: 
Powiatowy Lekarz 
Weterynarii przekazujący 
droga służbową informacje:  
a) Wojewódzkiemu 
Lekarzowi  Weterynarii 
bezpośrednio po podjęciu 
podejrzenia/ wystąpienia 
choroby zakaźnej  
a ten przekazuje informację  
do WCZK. 
W sytuacji alarmowej – 
raporty składane 1-2 x 
dziennie  
wg dyspozycji WLW. 
b) bezpośrednio  do PCZK. 

Sekretariat WIW 
tel.: 68 453 73 00 
fax.: 68 453 73 01 
Organa IW  
1) PLW 
2) Z-ca PLW 
(wg załączonego wykazu 
teleadresowego)  

Powiatowi Lekarze 
Weterynarii przekazują 
informacje: 
a) WLW drogą służbową 
 a ten sporządza 
informację zbiorczą  
i przekazuje  do WCZK, 
b) bezpośrednio  do PCZK 
w celu oceny sytuacji i 
podjęcia działań; w razie 
potrzeby PCZK informuje 
Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska  
w celu wydania decyzji  
o sposobie postępowania 
ze zwierzętami 
podlegającymi ochronie 
gatunkowej. 
 telefon, fax, poczta 

elektroniczna. 

9. Epidemie 

Oddział 
Epidemiologii 

WSSE  
PSSE 

Gromadzenie informacji w systemie 
określonym mocą ustawy o zapobieganiu 
oraz zwalczaniu zakażeń i  chorób 
zakaźnych u ludzi z 5 grudnia 2008r. (tj. 
Dz. U. z 2020r.,  poz. 1845). 

Ankiety dotyczące indywidualnych 
zachorowań na wybrane choroby zakaźne, 
informacje zbiorcze o zachorowaniach. 

Raporty o zachorowaniach 
indywidualnych, zbiorcze 
meldunki o zachorowaniach 
na choroby zakaźne, raporty 
o zgonach. 

Kierownik Oddziału 
Epidemiologii 
WSSE oraz                   
Kierownicy Sekcji 
Epidemiologii PSSE. 
 

Informacje przekazywane 
są dostępnymi środkami 
elektronicznymi będącymi 
na wyposażeniu stacji 
sanitarno-
epidemiologicznych. 

10. 

Działania 
poszukiwawcze 
za osobami 
zaginionymi 

Policja 

Pełnienie służby patrolowej, obchodowej, 
czynności operacyjno-rozpoznawcze,  
zbieranie i weryfikacja informacji od 
podległych służb, osób postronnych. 

1. Miejsce. 
2. Czas.  
3. Wielkość zdarzenia. 
4. Jakie siły i środki prowadzą działania. 
5. Prognozy rozwoju sytuacji. 

Przekazywanie informacji 
tylko w sytuacji wystąpienia 
zdarzenia w formie 
informacji telefonicznej lub 
fax-em. 

Dyżurny KWP 
 w Gorzowie Wlkp. 
tel.: 47 791 1 111  
47 791 11 31 
fax: 47 791 12 05 

 telefon 
 fax 
 poczta elektroniczna 

11. 

Zagrożenia 
związane  
z podłożeniem 
materiału  
lub urządzenia 
wybuchowego 

Policja 

Pełnienie służby patrolowej, obchodowej, 
czynności operacyjno-rozpoznawcze,  
zbieranie i weryfikacja informacji od 
podległych służb, osób postronnych. 

 
1. Miejsce. 
2. Czas.  
3. Wielkość zdarzenia. 
4. Jakie siły i środki prowadzą działania. 
5. Prognozy rozwoju sytuacji. 
 
 
 

 
 
 
 
Przekazywanie informacji 
tylko w sytuacji wystąpienia 
zdarzenia w formie 
informacji telefonicznej lub 
fax-em. 
 

Dyżurny KWP 
 w Gorzowie Wlkp. 
tel.: 47 791 1 111  
47 791 11 31 
fax: 47 791 12 05 
 

 telefon 
 fax 
 poczta elektroniczna 
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Lp. 
Rodzaj 

zagrożenia 

Podmiot 
odpowiedzialny  
za monitoring 

zagrożenia 

Tryb pracy podmiotu odpowiedzialnego  
za monitoring zagrożenia 

Zakres informacji, jakie może przesłać 
podmiot odpowiedzialny za monitoring 

zagrożenia 

Tryb raportowania przez 
podmiot odpowiedzialny  

za monitorowanie zagrożenia 

Osoby do kontaktu  
w podmiocie w sytuacji 
wystąpienia zdarzenia 

System wymiany informacji 
między podmiotem 
odpowiedzialnym  

za monitorowanie a WCZK 
w sytuacji wystąpienia 

zdarzenia 

12. 

Zbiorowe 
naruszenie 
porządku 
 i bezpieczeństwa 
publicznego 

Policja 

Pełnienie służby patrolowej, obchodowej, 
czynności operacyjno-rozpoznawcze,  
zbieranie i weryfikacja informacji od 
podległych służb, osób postronnych. 

1. Miejsce. 
2. Czas.  
3. Wielkość zdarzenia. 
4. Jakie siły i środki prowadzą działania. 
5. Prognozy rozwoju sytuacji. 

Przekazywanie informacji 
tylko w sytuacji wystąpienia 

zdarzenia w formie 
informacji telefonicznej  

lub fax-em. 

Dyżurny KWP 
 w Gorzowie Wlkp. 
tel.: 47 49 11 111 
95 7381131 
fax: 95 738 1205 

 telefon 
 fax 
 poczta elektroniczna 

13. 

Działania 
związane z 
ujawnieniem 
niewypałów, 
niewybuchów 

Administracja 
rządowa i samo- 
rządowa, Policja, 
PSP, Patrole 
Saperskie 
SZ RP 

Przyjęcie zgłoszenia - przekazanie 
zgłoszenia odpowiedniej terytorialnie 
jednostce wojskowej odpowiedzialnej za 
oczyszczanie danego rejonu. 

Zgłoszenie o wykryciu: 
 miejsce i termin wykrycia; 
 dane osoby, która wykryła i może 

wskazać przedmioty wybuchowe  
i niebezpieczne. 

Przyjęcie zgłoszenia przez 
oficera dyżurnego JW.  i 

ujęcie go w „Książce 
ewidencji zgłoszeń”. 
Przekazanie wykazu 
zgłoszeń do dowódcy 

patrolu. 
Realizacja zgłoszeń według 

zadeklarowanego 
priorytetu i kolejności 

ewidencji. 
 

3 Patrol Saperski 
(2 bsap Stargard) 
Oficer Dyżurny 
przyjmujący zgłoszenia  do 
użycia patrolu: 
261 451 226, 
261 451 228. 

 
21 Patrol Saperski  
(5 bsap Krosno Odrz.) 
Oficer Dyżurny 
przyjmujący zgłoszenia  do 
użycia patrolu: 
 261 672 121.  
 
22 Patrol Saperski 
(4 binż Głogów) 
Oficer Dyżurny 
przyjmujący zgłoszenia  do 
użycia patrolu: 
261 678 303, 
261 678 953. 
 

Po wykonaniu prac 
oczyszczania terenu 1 egz. 
protokołu zostaje 
przekazany 
funkcjonariuszowi Policji 
w miejscu zdarzenia. 

14. 

Terroryzm i 
Bioterroryzm –  
z wyłączeniem 
terroryzmu 
kryminalnego 

Policja 

Pełnienie służby patrolowej, obchodowej, 
czynności operacyjno-rozpoznawcze,  
zbieranie i weryfikacja informacji od 
podległych służb, osób postronnych. 

1. Miejsce. 
2. Czas.  
3. Wielkość zdarzenia. 
4. Jakie siły i środki prowadzą działania. 
5. Prognozy rozwoju sytuacji. 

Przekazywanie informacji 
tylko w sytuacji wystąpienia 

zdarzenia w formie 
informacji telefonicznej  

lub fax-em. 

Dyżurny KWP 
 w Gorzowie Wlkp. 
tel.: 47 791 1 111  
47 791 11 31 
fax: 47 791 12 05 
 

 telefon 
 fax 
 poczta elektroniczna 

15. 
Zdarzenia 
nietypowe 

Wyłapywanie 
zwierząt 
Zgodnie z art. 11 
ustawy  z dnia 21 
sierpnia 1997 r.         
o ochronie zwierząt 
(tj. Dz. U.  z 2020, 
poz. 638)  
Zapobieganie  
bezdomności 
zwierząt  
i zapewnienie  
opieki bezdomnym 
zwierzętom oraz 
ich wyłapywanie 

Władze Gminy 

1. Miejsce. 
2. Czas.  
3. Wielkość zdarzenia. 
4. Jakie siły i środki prowadzą działania. 
5.    Prognozy rozwoju sytuacji. 

Przekazywanie informacji 
tylko w sytuacji wystąpienia 
zdarzenia w formie 
informacji telefonicznej lub 
fax-em. 

Pracownik gminy. 

 telefon 
 fax 
 poczta elektroniczna 
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należy do zadań 
własnych gmin oraz 
z art.11a ust.2 pkt.8 
ww.  ustawy 
 zapewnienie 
całodobowej opieki 
weterynaryjnej  
w przypadku 
zdarzeń  
drogowych z 
udziałem zwierząt 
stanowi 
obowiązkowy  
element gminnego 
programu opieki 
nad zwierzętami 
bezdomnymi . 
Szkody w 
uprawach roślin 
Dział Ochrony 
Roślin i Techniki 
WIORiN w 
Gorzowie Wlkp. 
RASFF -System 
wczesnego ostrze-
gania o  
niebezpiecznej  
żywności  
i paszach. 

Powiadomienie informacyjne wpływa  
do WIORiN w Gorzowie Wlkp. z IOR w 
Poznaniu. Powiadomienie dalej (po 
zebraniu informacji od producenta) 
przesyłane jest do GIORiN na specjalną 
skrzynkę mailową. Wykrycie zagrożenia i 
podjęcie działań wg własnych 
kompetencji, a następnie wypełnienie 
formularza zgłoszenia niebezpiecznego 
produktu żywnościowego lub paszy  
i przesłanie powiadomienia do jednostki 
nadrzędnej tj. GIORiN w Warszawie 

Powiadomienie informacyjne stwierdza  
z jakim mamy zagrożeniem do czynienia. 
Najczęściej jest to zagrożenie chemiczne 
polegające na niedozwolonym stosowaniem 
preparatów na rośliny dla których nie są 
zarejestrowane bądź mamy do czynienia  
z przekroczeniem NDP (najwyższy poziom 
pozostałości) 

Wypełnienie formularza 
 a następnie przesłanie  
go poczta elektroniczną  

do GIORiN w Warszawie. 

Wyznaczony pracownik 
Działu  Ochrony Roślin  
i Techniki WIORiN  
w Gorzowie Wlkp. 

 telefon 
 fax 
 poczta elektroniczna 

Roje owadów 
KW PSP w 
Gorzowie Wlkp. 
 

24 h 
7 dni w tyg. 

1. Miejsce. 
2. Czas.  
3. Wielkość zdarzenia. 
4. Jakie siły i środki prowadzą działania. 
5. Prognozy rozwoju sytuacji. 

Całodobowo - na bieżąco  
o zdarzeniach: dużych, 

 z poszkodowanymi  
lub ofiarami, mających wpływ  
na bezpieczeństwo publiczne 

itp.  
codzienne: zestawienie 

dobowe zdarzeń 

Oficer dyżurny WSKR PSP 
w Gorzowie Wlkp. 
Tel.: 95 73 38 300 
95 720 89 90 
Fax: 95 720 83 60 
 

 poczta elektroniczna, 
 telefonia stacjonarna, 
 telefonia GSM,  
 łączność radiowa UKF-

sieć wojewody 
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2. Tryb uruchamiania niezbędnych sił i środków. 
 

Tryb uruchamiania sił i środków oraz dysponenci zostali umieszczeni w bazie ARCUS 2015 

zawierającej zestawienie sił i środków planowanych do użycia w przypadku wystąpienia 

sytuacji kryzysowej. Ww. baza znajduje się na komputerze Dyżurnej Służby Operacyjnej 

Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz pracownika odpowiedzialnego za 

opracowanie i aktualizację „Wojewódzkiego Planu Zarządzania Kryzysowego”. 

Wojewoda Lubuski – Koordynator działań 

Siły i środki Obrony Cywilnej będące w posiadaniu Wojewody Lubuskiego  

są uruchamiane przez Wojewodę Lubuskiego. 

Sprzęt przeciwpowodziowy. 

Na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawy  

z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.  

Prawo wodne, obowiązkiem wójta, starosty, wojewody jest wyposażenie i utrzymanie magazynu 

przeciwpowodziowego. Obecnie na terenie Województwa Lubuskiego sprzęt 

przeciwpowodziowy magazynowany jest w 48 gminnych (w tym UM Gorzów Wlkp. i UM Zielona 

Góra), 11 powiatowych i jednym wojewódzkim magazynie przeciwpowodziowym. 

Wojewódzki Magazyn Przeciwpowodziowy, stanowi jeden z elementów zabezpieczenia 

logistycznego na wypadek prowadzenia akcji przeciwpowodziowej na terenie województwa. 

Uruchomienie zasobów magazynu następuje po wyczerpaniu zasobów własnych magazynów 

przeciwpowodziowych szczebla powiatowego. 

Zgodnie z nową ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne od 1 stycznia 2018 r.  

Wojewoda wyposaża i utrzymuje Wojewódzki Magazyn Przeciwpowodziowy (art. 165, ust. 2). 

Uzupełnienie zasobów w sprzęt i materiały, które uległy zużyciu lub uszkodzeniu z przyczyn 

naturalnych (długotrwałe składowanie), eksploatację jak również w wyniku prowadzonej akcji 

przeciwpowodziowej jest realizowane ze środków Wojewody Lubuskiego. Wojewódzki Magazyn 

Przeciwpowodziowy zlokalizowany jest w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Młyńskiej 12.  

Zasoby magazynu uruchamiane są na podstawie „Instrukcji uruchamiania zasobów 

Wojewódzkiego Magazynu Przeciwpowodziowego w województwie lubuskim”, stanowiącej 

Załącznik Nr 1 do niniejszego „Planu”. 
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Siły i środki będące w posiadaniu służb, inspekcji i straży  

uruchamiane są przez te jednostki. 

PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA 

Na obszarze województwa lubuskiego działa 19 Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych PSP 

oraz zarejestrowane są ogółem 352 jednostki OSP. Do Krajowego Systemu Ratowniczo – 

Gaśniczego włączonych jest 132 jednostek OSP. Zestawienie sił i środków, które mogą być 

dysponowane do pożarów przedstawiają tabele stanowiące załącznik do WPZK. 

Do działań związanych z pożarami dysponowane są w pierwszej kolejności samochody 

ratowniczo-gaśnicze, samochody specjalne cysterny, samochody specjalne wężowe, samochody 

specjalne rozpoznawczo operacyjne przy dużych i długotrwałych akcjach samochody specjalne 

oświetleniowe, samochody kwatermistrzowskie zapewniające zabezpieczenie logistyczne. 

Siły i środki będące w posiadaniu jednostek powiatowych PSP są uruchamiane przez 

Komendanta Miejskiego/Powiatowego KP PSP.  

W przypadku niewystarczającej ilości sił i środków do likwidacji zdarzenia  

na terenie powiatu uruchamiane są dodatkowe siły i środki Komendy Wojewódzkiej PSP.  

 

POLICJA 

Do działań mających na celu likwidację zagrożeń wywołanych zdarzeniem wynikającym 

z Siatki Bezpieczeństwa, Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wlkp. przewiduje siły 

wspomagane (w zależności od potrzeb) zespołami negocjatorów i psychologów oraz nieetatowej 

grupy rozpoznania minersko - pirotechnicznego. O ilości sił i środków jednostek KMP i KPP na 

terenie, której zaistniało zdarzenie decyduje dowodzący działaniami policyjnymi. 

 O siły i środki nieetatowych pododdziałów Policji (NPP) i samodzielnego pododdziału 

prewencji Policji (SPPP) w ramach wsparcia z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. 

komendant miejski/powiatowy Policji wnioskuje za pośrednictwem dyżurnego KWP  

w Gorzowie Wlkp. (wniosek dowódcy akcji/operacji).  

 Siły i środki Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Gorzowie 

Wielkopolskim  uruchamia dowódca akcji/operacji po akceptacji Komendanta Wojewódzkiego 

Policji w Gorzowie Wlkp. i Naczelnika Sztabu Policji KWP w Gorzowie Wlkp.  

wg obowiązujących procedur oraz miejsca zaistnienia zdarzenia. 

 

WOJEWÓDZKI SZTAB WOJSKOWY 

Dysponentem w zakresie wprowadzenia sił i środków Sił Zbrojnych RP do akcji jest 

Minister Obrony Narodowej, który w sytuacji kryzysowej jeżeli użycie innych sił 

 i środków jest niemożliwe lub może okazać się niewystarczające, o ile inne przepisy  

nie stanowią inaczej, na wniosek wojewody, może przekazać do jego dyspozycji pododdziały 

lub oddziały Sił Zbrojnych RP wraz ze skierowaniem ich do wykonywania zadań z zakresu 

zarządzania kryzysowego stosownie do ich przygotowania specjalistycznego. 
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Wniosek w sprawie wydzielenia sił i środków SZ RP do wsparcia administracji 
publicznej w sytuacji kryzysowej. 

 
 
..………………………………         ………………………………. 
                 (nazwa instytucji)         (miejscowość, data) 

 

Minister Obrony Narodowej  
fax. 687 09 50 

do wiadomości: 

Dowódca Operacyjny RSZ 
fax. 685 67 00 
fax. 685 54 00 

Szef  
Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego 
w Zielonej Górze 

fax. 261 648 470 (do 15.30) 
fax. 261 648 317 (po 15.30) 
tel.  261 648 300 

 

 
WNIOSEK 

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

 

Na podstawie art. 25. ust. 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 

kryzysowym, zwracam się z wnioskiem do Pana Ministra o skierowanie 

wydzielonych sił i środków SZ RP do wsparcia administracji państwowej 

w zaistniałej sytuacji kryzysowej. 

 

 
 

 

 
 
. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

2. Zakres zadań wymagających wsparcia przez SZ RP*: 

 
 

 

3. Potrzeby w zakresie sił i środków SZ RP*: 

 

1. Opis sytuacji: 
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7. Miejsce stacjonowania sił i środków SZ RP: 

………………………………………………………………………………………………… 
 

 

8. Telefony kontaktowe: (Policja, Państwowa Straż Pożarna i inne służby z rejonu 
objętego działaniami) 

………………………………………………………………………………………………… 
 

 

9. Inne informacje: 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

 
*Informacje kluczowe  
 
 

 
 
 
 

 
 

……………………………………..                                               ……………………………………… 

          (nazwa instytucji)                                                                               (miejscowość, data) 

 
 
 

 

 

4. Przewidywany termin realizacji zadań:  

 

6. Punkt przyjęcia wydzielonych sił i środków SZ RP: 

 

5. Przedstawiciel administracji państwowej odpowiedzialny za kierowanie akcją*: 
 

………………………………………………………………………………………………………… 
 (stanowisko, Imię i Nazwisko, tel. kontaktowy)  

 

 

 

……………………………..……………… 

(podpis) 
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Wniosek w sprawie odwołania sił i środków SZ RP  

realizujących zadania wsparcia administracji publicznej w sytuacji kryzysowej 
 
 
 
..………………………………   ………………………………. 
                 (nazwa instytucji)    (Miejscowość, data) 

  

 
  Minister Obrony Narodowej  

                                                          fax. 687 09 50 
do wiadomości: 

  Dowódca Operacyjny RSZ 
                                                                          fax. 685 67 00 
 fax. 685 54 00 

  Szef  Wojewódzkiego Sztabu 
Wojskowego w Zielonej Górze 

                                                          fax. 261 648 470 (do 15.30) 
fax. 261 648 317 (po 15.30) 
tel.  261 648 300 

 

WNIOSEK 

Dotyczy:  odwołania sił i środków SZ RP realizujących zadania wsparcia 
administracji publicznej w sytuacji kryzysowej. 

 

Na podstawie Art. 25. 1. Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 

kryzysowym, zwracam się z wnioskiem do Pana Ministra o odwołanie 

wydzielonych sił i środków SZ RP do wsparcia administracji państwowej. 

 

1.Zakres zadań zrealizowanych przez SZ RP 

2.Ilość sił i środków SZ RP odwoływanych*: 
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3.Przewidywany termin zakończenia realizacji zadań*: 

 

 

4.Przedstawiciel administracji publicznej odpowiedzialny za przekazanie sił i środków           
SZ RP*: 

 

 

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

 

 

6.Inne informacje: 

 

*Informacje kluczowe  

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

  ……………………………………..                                        ……………………………………… 

          (nazwa instytucji)                                                                            (miejscowość, data) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

……………………………..……… 

(podpis) 
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 Czas dostępności i aktywacji stanów osobowych i sprzętu technicznego – oznacza czas 

liczony w dobach (godzinach zegarowych) od momentu wpłynięcia wniosku właściwego 

wojewody do Ministra Obrony Narodowej do czasu zajęcia rejonu ześrodkowania przez 

wydzielone siły i środki SZ RP i osiągnięcie gotowości do działania. Jeżeli wojewoda planuje użyć 

określone i zaplanowane siły i środki SZ RP bezpośrednio w rejonie sytuacji kryzysowej 

zobowiązany jest wystąpić przynajmniej 24 godziny wcześniej przed planowanym terminem. 

Sumaryczny czas 24 godzin zawiera: 

- planowanie użycia sił i środków SZ RP; 

- przekazanie sygnału o aktywacji; 

- postawienie – przekazanie zadania wydzielonym siłom; 

- przemieszczenie sił i środków z Miejsca Stałej Dyslokacji do wskazanego rejonu 

ześrodkowania; 

- zajęcie rejonu ześrodkowania; 

- odtworzenie zdolności; 

- osiągnięcie gotowości do działania zgodnie z zadaniami postawionymi przez kierującego akcją.  

 

Patrole saperskie: 

Działalność Patroli Saperskich jest działalnością interwencyjną oparta na podejmowaniu  

i niszczeniu przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego, 

zgłoszonych przez uprawnione instytucje państwowe lub samorządowe. Każdy niewypał lub 

niewybuch powinien być usunięty w czasie do 72 godzin, przy czym usuwanie przedmiotów 

niebezpiecznych w miejscach publicznych (szkoły, drogi, budowy) uważane jest za interwencję 

pilną do realizacji w czasie 24 godzin. Policja Państwowa odpowiada za ochronę miejsca 

znalezionego niewybuchu do czasu przyjazdu patrolu saperskiego. Podjęty przez Patrol Saperski 

niewybuch przewożony jest do miejsca niszczenia. 

Dysponentem w zakresie użycia Patroli Saperskich jest służba dyżurna jednostki 

wojskowej w której stacjonuje Patrol Saperski oraz dowódca patrolu, po otrzymaniu zgłoszenia. 

Wykaz Patroli Rozminowania znajduje się w zestawieniu na stronie 8 niniejszej części „Planu”. 

 

 

INSPEKCJA SANITARNA 

Na obszarze Województwa Lubuskiego w strukturach organizacyjnych Państwowej 

Inspekcji Sanitarnej w zintegrowanym systemie działa w obszarach odpowiedzialności  

11 Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych z 2 laboratoriami PSSE Zielona Góra  

oraz Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gorzowie Wlkp. wraz z laboratorium  

o najszerszym spektrum badań. 

W WSSE i PSSE powołane są zespoły kierowania wraz z zespołami  

ds. nadzwyczajnych zagrożeń. 

Na terenie województwa znajduje się jeden oddział zakaźny w Wojewódzkim Szpitalu 

Klinicznym im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o. Ponadto zgodnie z decyzją 

Wojewody uruchamiane są dodatkowe łóżka szpitalne dla powiększenia bazy łóżkowej  

w przypadku wystąpienia epidemii choroby zakaźnej. 

WSSE w Gorzowie Wlkp. zapewnia dystrybucję preparatów szczepionkowych zgodnie  

z Programem Szczepień Ochronnych na potrzeby województwa.  
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Zestawienie sił i środków laboratorium do wykorzystania w sytuacjach kryzysowych 

      
Lp. Laboratorium 

stacji sanitarnej 

Stan 

osobowy 

Czas 

uruchomienia 

Odpowiedzialny                        

za uruchomienie 

Dysponent 

środków 

1 WSSE w Gorzowie 

Wlkp. 

59 2 do 4 godz. Dyrektor WSSE  

w Gorzowie Wlkp. 

Kierownik 

laboratorium 

2 PSSE Zielona Góra 37 2 do 4 godz. Dyrektor PSSE  

w Zielonej Górze 

Kierownik 

laboratorium 

 

INSPEKCJA WETERYNARYJNA 

         Wojewódzki Zespół Kryzysowy jest uruchamiany przez Lubuskiego Wojewódzkiego 

Lekarza Weterynarii z chwilą wystąpienia zagrożenia na obszarze województwa lubuskiego. 

         Drużynę Higieny Weterynaryjnej, w sytuacji zagrożenia, uruchamia kierownik Zakładu 

Higieny Weterynaryjnej na polecenie Lubuskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii lub 

Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. 

         Powiatowy Zespół Kryzysowy i urzędowych lekarzy weterynarii uruchamia właściwy 

terenowo Powiatowy Lekarz Weterynarii po wystąpieniu zagrożenia na obszarze danego 

powiatu. 

         Ekipy dezynfekcyjne, w razie potrzeby uruchamiają powiatowi lekarze weterynarii, 

zamawiając usługę u podmiotów przygotowanych do takowych działań. 

         Sprzęt do chwytania i immobilizacji zwierząt. 

W celu zapewnienia technicznej możliwości realizacji zadania w 10 Powiatowych 

Inspektoratach  Weterynarii znajduje się sprzęt umożliwiający podanie  leku na odległość, zaś w  

2 pozostałych inspektoratach sprzętem takim dysponują lekarze weterynarii wolnej praktyki 

współpracujący z Powiatowymi Lekarzami Weterynarii. Ze względu na obowiązujące przepisy 

dotyczące dystrybucji i stosowania środków narkotycznych Inspekcja Weterynaryjna nie ma 

możliwości ich zakupu i przechowywania – każdorazowo będą pobierane z lecznic 

weterynaryjnych znajdujących się na terenie danego powiatu. 

 

STRAŻ GRANICZNA 

W sytuacji zagrożenia Dyżurny Operacyjny za pomocą kierowników komórek 

organizacyjnych dokonuje alarmowego powiadomienia funkcjonariuszy wchodzących 

 w skład Nieetatowego Pododdziału Odwodowego. 
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3. Moduły zadaniowe Wojewody Lubuskiego. 
 
Zadanie główne: Kierowanie i koordynowanie działaniami wszystkich organów administracji rządowej i samorządowej funkcjonujących na terenie 
województwa w celu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi, ich mienia i środowiska. 
 
 
 

 Moduły zadaniowe Wojewody Lubuskiego. strona 

1. Pozyskiwanie, analizowanie i przekazywanie informacji o sytuacji na terenie województwa. 20 
2. Zwoływanie posiedzenia wojewódzkiego zespołu zarządzania kryzysowego. 24 
3. Uruchamianie i monitorowanie realizacji zadań zawartych w wojewódzkim planie zarządzania kryzysowego (WPZK) oraz - 

stosownie do rodzaju zagrożenia - innych planach. 
28 

4. Zorganizowanie współdziałania wszystkich organów administracji rządowej i samorządowej w województwie oraz kierowanie 
ich działalnością w zakresie zapobiegania zagrożeniu życia, zdrowia lub mienia oraz zagrożeniom środowiska naturalnego, 
bezpieczeństwa państwa i utrzymania porządku publicznego, ochrony praw obywatelskich oraz zwalczania i usuwania skutków 
zdarzeń, w tym pomocy społecznej poszkodowanym.   

33 

5. Uruchomienie systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniu na terenie województwa oraz personelu własnego 
urzędu. 

36 

6. Zorganizowanie procesu komunikacji społecznej 42 
7. Zorganizowanie systemu informowania o ofiarach sytuacji kryzysowej.        52 
8. Zorganizowanie systemu wsparcia psychologicznego dla ofiar sytuacji kryzysowej.    56 
9. Wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii na obszarze województwa i nadzór nad realizacją zadań 

wynikających z tego stanu.   
60 

10. Wnioskowanie o użycie pododdziałów lub oddziałów Sił Zbrojnych RP do wsparcia działań w sytuacji kryzysowej na terenie 
województwa. 

72 

11. Wnioskowanie do Rady Ministrów o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej. 76 
12. Wnioskowanie do właściwego organu o dodatkowe środki finansowe na potrzeby reagowania/odbudowy podmiotów 

zaangażowanych w sytuacji kryzysowej 
81 

13. Wprowadzenie obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych w warunkach obowiązującego stanu klęski żywiołowej (art. 22 
ustawy o stanie klęski żywiołowej). 

87 

14. Wprowadzenie ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela w zakresie wynikającym z postanowień art. 21 ustawy o stanie 
wyjątkowym, jeżeli stan wyjątkowy wprowadzono na terenie jednego województwa. 

90 

15. Zorganizowanie funkcjonowania organów cenzury i kontroli w trybie art. 20 ustawy o stanie wyjątkowym. 95 
16. Utrzymanie zdolności do zarządzania sytuacją kryzysową w przypadku uszkodzenia lub niedostępności obiektów i infrastruktury  
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przewidywanej dla funkcjonowania WZZK.   98 
17. Działanie w przypadku wprowadzenia stopnia alarmowego lub stopnia alarmowego CRP, z uwzględnieniem każdego ze stopni 

alarmowych. 
103 

18. Organizacja działań przeciwko dezinformacji.   115 
19. Podwyższenie gotowości wszystkich lub niektórych podmiotów wykonujących działalność leczniczą, działających na obszarze 

województwa. 
125 

20. Organizacja procesu militaryzacji wybranych jednostek organizacyjnych w województwie.   129 
21. Organizacja wykonywania zadań wynikających z podwyższania gotowości obronnej państwa czasu kryzysu i/lub wojny (zgodnie 

z Planem operacyjnego funkcjonowania województwa na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie 
wojny). 

 
134 

22. Wsparcie działań zmierzających do odtworzenia i zapewnienia ciągłości działania infrastruktury krytycznej znajdującej się na 
obszarze województwa, w zakresie właściwym dla wojewody. 

143 
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MODUŁ ZADANIOWY NR 1  

Treść zadania: Pozyskiwanie, analizowanie i przekazywanie informacji o sytuacji na terenie województwa.  

Wykonawca zadania: Wojewoda Lubuski. 

I. CEL ZADANIA  

Zbieranie, analizowanie i przekazywanie informacji o sytuacji na terenie województwa lubuskiego. Przygotowanie jednej kompleksowej informacji na 

temat sytuacji w całym województwie. 

II. WARUNKI OPERACYJNE REALIZACJI ZADANIA  

W trakcie wykonywania zadania przewiduje się powstanie zakłóceń, które mogą w znaczący sposób utrudnić właściwy sposób realizacji poszczególnych 

zamierzeń. Do najbardziej prawdopodobnych utrudnień należy zaliczyć: 

1. Brak przepływu informacji pomiędzy służbą dyżurną WCZK, służbami, a WCZK. 

2. Stosowanie różnych form meldunków (raportów) utrudniających porównania i analizy. 

3. Brak systematyczności w przekazywaniu informacji, nieprzestrzeganie ustalonego trybu przekazywania informacji, odmowa udzielania informacji. 

4. Możliwe przerwy w dostawach: energii elektrycznej, Internetu lub zasobów sieciowych i łączności telefonicznej. 

5. Awarie sprzętu, brak środków biurowych, itp. 

 
III. PRZEDSIĘWZIĘCIA DO WYKONANIA W RAMACH ZADANIA  

1. Pozyskanie informacji o sytuacji na terenie województwa lubuskiego (zgodnie z trybem opisanym w zarządzeniu Wojewody Lubuskiego  

z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie zasad i trybu informowania Wojewody Lubuskiego o stanie bezpieczeństwa publicznego i sytuacjach 

kryzysowych występujących na terenie Województwa Lubuskiego). 

2. Ustalenie zasad wymiany oraz ujednolicenie sposobu przepływu informacji, sposobu raportowania i dokumentowania zdarzeń.  

3. Określenie miejsca, czasu, rodzaju i skali sytuacji jakie miały miejsce na terenie województwa lubuskiego. 

4. Przekazanie informacji o sytuacji w województwie, zgodnie z określonymi zasadami. 

 
IV. KONCEPCJA DZIAŁANIA  

A. Tryb uruchamiania zasobów  

a) Prowadzone jest monitorowanie i analizowanie sytuacji na terenie województwa lubuskiego, wpływających komunikatów/ostrzeżeń 

hydrologicznych i meteorologicznych oraz ich dystrybucja. 

b) W oparciu o otrzymane od PCZK, służb oraz inspekcji dane, będzie dokonana analiza i zostanie wytworzona kompleksowa informacja na temat 

sytuacji w województwie lubuskim. 
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c) Prowadzenie stałego monitoringu zagrożenia powodziowego oraz meteorologicznego na terenie województwa lubuskiego oraz w pozostałej 

części kraju (w miarę potrzeb). 

d) Prowadzenie ciągłego nasłuchu w Sieci Radiowej Wojewody Lubuskiego. 

e) Odbieranie zawiadomień o zgromadzeniach publicznych (tryb uproszczony), przekazywanie informacji nt. planowanego zgromadzenia,  

w zależności od sytuacji, do Komendy Wojewódzkiej Policji, właściwej Komendy Miejskiej Policji oraz właściwego urzędu gminy, wpisywanie 

zgromadzeń w trybie uproszczonym w rejestrze zgromadzeń Wojewody Lubuskiego. 

f) Obsługiwanie elektronicznej poczty niejawnej SNPI OPAL, w celu przesyłania i odbierania dokumentów niejawnych. 

 
B. Organizacja kierowania/dowodzenia  

a) WCZK koordynuje prace służb w zakresie pozyskiwania, analizowania i przekazywania informacji o sytuacji na terenie województwa, 

b) Pracę DSO nadzoruje Kierownik WCZK, który podlega Zastępcy Dyrektora WBiZK, 

c) Miejscem pracy są pomieszczenia Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim 

w Gorzowie Wlkp., 

C. Przedsięwzięcia reagowania  

Działanie Kieruje działaniem 
Wykonawca / 

dokumentujący 
Obieg informacji pomiędzy uczestnikami 
zadania (zew. i wew.) 

Monitorowanie zdarzeń/zagrożeń na 
obszarze województwa i kraju:  
 przyjmowanie, analizowanie i dystrybucja 

(zgodnie z właściwością terytorialną) 
wpływających komunikatów oraz 
ostrzeżeń hydrologicznych i 
meteorologicznych, w razie potrzeby 
publikowanie ostrzeżeń w Regionalnym 
Systemie Ostrzegania (RSO) oraz na 
stronie internetowej LUW) 

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

 na podstawie informacji z dostępnych 
(technicznych informatycznych systemów 
monitorowania),  

 na podstawie informacji od obywateli.  

Kierownik WCZK 
Służba dyżurna 

WCZK 

 Działanie stałe WCZK, w wyniku 
którego każde indywidualne zdarzenie 
/ zagrożenie podlega potwierdzeniu  
i dalszej analizie oraz ocenie. WCZK 
wraz z identyfikacją nowego zdarzenia 
/ zagrożenia zapewnia 
dokumentowanie podejmowanych  
lub zaniechanych działań. 

 Publikowanie ostrzeżeń w RSO oraz na 
stronie internetowej Wojewody 
Lubuskiego, w zakładce 
„bezpieczeństwo” (w razie potrzeby). 

 Sporządzenie doraźnego raportu 
poprzez aplikację CAR, o zaistniałym 
zdarzeniu. 

Potwierdzenie informacji o występującym Kierownik WCZK Służba dyżurna Potwierdzić wg. zasady jednoźródłowe 
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zagrożeniu, wstępna analiza możliwych 
skutków zagrożenia. Ocena sytuacji oraz 
przygotowanie wstępnych wniosków.  

WCZK informacje o występującym zagrożeniu. 
W przypadku uzyskania informacji od kilku 
podmiotów nie wymaga się potwierdzenia.  

Informowanie Wojewodów oraz 
kierownictwa LUW o możliwym lub 
zaistniałym zagrożeniu. 

Kierownik WCZK 
Służba dyżurna 

WCZK 

Przy pomocy dostępnych technicznych 
środków łączności z zapewnieniem 
potwierdzenia odbioru 

Informowanie centrów zarządzania 
kryzysowego niższego szczebla (PCZK)  
i wyższego szczebla (RCB) oraz centrów 
województw ościennych o możliwym lub 
zaistniałym zdarzeniu/zagrożeniu.  

Kierownik WCZK 
Służba dyżurna 

WCZK 

Przy pomocy dostępnych technicznych 
środków łączności z zapewnieniem 
potwierdzenia odbioru. Centralna Aplikacja 
Raportująca. 

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

Kierownik WCZK 
Służba dyżurna 

WCZK 

Przy pomocy dostępnych technicznych 
środków łączności z zapewnieniem 
potwierdzenia odbioru 
(sms - system SSAPIK) 

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

Kierownik WCZK 
Służba dyżurna 

WCZK 

Możliwość poszerzenia składu WCZK wg. 
decyzji Dyrektora WBiZK LUW. Inne 
szczegółowe zadania w zakresie 
monitorowania zdarzenia/zagrożenia będą 
każdorazowo określane przez Wojewodę 
lub na posiedzeniu WZZK. 

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

Dyrektor 
WBiZK LUW 

Służba dyżurna 
WCZK 

Według siatki bezpieczeństwa realizowana 
jest odpowiednia PRK. 

Monitorowanie na miejscu zdarzenia/ 
zagrożenia. 

Kierownik WCZK 

Awaryjne Ruchome 
Centrum Kierowania 

Wojewody 
Lubuskiego 

Istnieje opcja uruchomienia mobilnego 
zespołu monitorowania w miejscu 
zaistnienia zdarzenia/zagrożenia, 
dysponującego: samochodem, aparatem  
fotograficznym, agregatem prądotwórczym, 
nagrzewnicą, namiotami pneumatycznymi, 
środkami łączności i transmisji danych.  
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V. WSPARCIE ZE STRONY INNYCH INSTYTUCJI  

1. Komenda Wojewódzka i komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej,  

2. Komenda Wojewódzka Policji oraz komendy powiatowe Policji, 

3. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna. 

 

VI. BUDŻET ZADANIA  

Zadanie będzie realizowane w ramach budżetu wojewody. 

 

VII. PODSTAWY PRAWNE DZIAŁAŃ  

1. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1856); 

      2. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1429); 

      3. Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1464). 
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MODUŁ ZADANIOWY NR 2  

Treść zadania: Zwoływanie posiedzenia wojewódzkiego zespołu zarzadzania kryzysowego (WZZK). 

Wykonawca zadania: Wojewoda Lubuski jako przewodniczący Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz Dyrektor Wydziału 

Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego jako zastępca przewodniczącego Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. 

I. CEL ZADANIA  

    Zwołanie WZZK jako organu pomocniczego Wojewody Lubuskiego w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. 

II. WARUNKI OPERACYJNE REALIZACJI ZADANIA  

W trakcie wykonywania zadania przewiduje się powstanie zakłóceń, które mogą w znaczący sposób utrudnić właściwy sposób realizacji poszczególnych 

zamierzeń. Do najbardziej prawdopodobnych utrudnień należy zaliczyć: 

1.  Brak kontaktu ze wszystkimi członkami WZZK – niepełna obsada WZZK, trudności w dotarciu członków WZZK na czas posiedzenia. 

2. Możliwe przerwy w dostawach: energii elektrycznej, Internetu lub zasobów sieciowych i łączności telefonicznej. 
3. Niedostateczne logistyczne warunki pracy (awarie sprzętu, brak pomieszczeń lub pomieszczenia nieprzystosowane do pracy WZZK, brak środków       

biurowych, itp.). 

 

III. PRZEDSIĘWZIĘCIA DO WYKONANIA W RAMACH ZADANIA  

         1. Podjęcie decyzji o zwołaniu WZZK. 

         2. Zapewnienie zabezpieczenia logistycznego na potrzeby WZZK. 

         3. Integracja istniejących baz danych, prezentacja sytuacji kryzysowych na podkładach mapowych.  

         4. Monitorowanie zagrożeń przy współpracy ze służbami i inspekcjami. 

         5. Opracowanie odpowiednich wniosków i propozycji dla Wojewody. 

 
IV. KONCEPCJA DZIAŁANIA  

A. Tryb uruchamiania zasobów  

1. Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego otrzymuje informację o zdarzeniu kryzysowym oraz o podjętych działaniach przez podmiot 

reagowania kryzysowego, który pierwszy otrzymał informację o zdarzeniu. 

2. Dyżurny WCZK systematycznie informuje Dyrektora WBiZK o przebiegu i skali zaistniałego zdarzenia za pośrednictwem dostępnych środków 

łączności. 

3. Dyrektor WBiZK wraz z pracownikami Wydziału dokonują bieżącej analizy przebiegu zdarzenia i kierunku jego rozwoju. 

4. Dyrektor WBiZK informuje Wojewodę Lubuskiego o powstaniu, przebiegu i prognozach dot. zaistniałej sytuacji kryzysowej. 

 



„Wojewódzki Plan Zarządzania Kryzysowego” 
„ZESPÓŁ PRZEDSIĘWZIĘĆ NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH” 

 
 

25 

 

5. Wojewoda Lubuski jako Przewodniczący Zespołu podejmuje decyzję o zwołaniu doraźnego posiedzenia WZZK, określa czas i miejsce posiedzenia, 

wskazuje osoby włączone doraźnie do pracy w Zespole oraz zakres informacji i analiz, które powinny być przygotowane i przedstawione podczas 

posiedzenia Zespołu. 

6. Dyżurny WCZK informuje członków Zespołu o zwołanym doraźnym posiedzeniu WZZK, a także osoby doraźnie włączone do pracy Zespołu. 

7. WCZK zapewnia ciągły obieg informacji o zaistniałych zdarzeniach oraz aktualizuje prognozę przebiegu zdarzenia. 

 

B. Organizacja kierowania/dowodzenia  

1. Pracą WZZK kieruje Wojewoda Lubuski jako Przewodniczący Zespołu, a w przypadku jego nieobecności Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa  

i Zarządzania Kryzysowego jako zastępujący Przewodniczącego Zespołu. 

2. Miejscem pracy WZZK są pomieszczenia Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie 

Wlkp. lub inne miejsce wyznaczone przez Przewodniczącego Zespołu, 

3. W skład Zespołu wchodzą, zgodnie z zapisami Zarządzenia Wojewody Lubuskiego z dnia 14 października 2020 r. w sprawie powołania 

Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego: Lubuski Komendant Wojewódzki Policji, Lubuski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży 

Pożarnej, Komendant Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej, przedstawiciel samorządu województwa lubuskiego, Szef Wojewódzkiego Sztabu 

Wojskowego, Dowódca 151 Batalionu Piechoty Lekkiej w Skwierzynie, Dyrektor Lubuskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, Dyrektor 

Wydziału Budżetu i Finansów LUW, Dyrektor i Zastępca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego LUW, Wojewódzki 

Koordynator Ratownictwa Medycznego, Rzecznik Prasowy Wojewody Lubuskiego oraz, w zależności od potrzeb, osoby wskazane lub zaproszone przez 

Przewodniczącego Zespołu. 

4. Wojewoda Lubuski jako Przewodniczący Zespołu dokonuje analizy aktualnego stanu sytuacji kryzysowej na podstawie informacji przekazanych 

podczas posiedzenia przez Członków Zespołu oraz osoby włączone doraźnie do pracy Zespołu. 

5. Przewodniczący Zespołu wskazuje zakres przedsięwzięć w ramach reagowania kryzysowego oraz wykonawców tych przedsięwzięć, 

6. Przewodniczący Zespołu określa wytyczne/zasady w zakresie monitorowania sytuacji kryzysowej. 

7. Przewodniczący Zespołu wskazuje miejsce, czas ponownego posiedzenia Zespołu oraz wytyczne w zakresie przygotowania wniosków na kolejne 

posiedzenie Zespołu. 
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C. Przedsięwzięcia reagowania  

Działanie Kieruje działaniem 
Wykonawca / 

dokumentujący 
Obieg informacji pomiędzy uczestnikami 
zadania (zew. i wew.) 

Ustalenie z Dyrektorem WBiZK LUW 
szczegółów dotyczących organizacji 
posiedzenia 

Dyrektor 
WBiZK LUW 

Wyznaczony 
pracownik 

WBiZK LUW 

data, godzina, miejsce, sprzęt multimedialny 
(laptop, rzutnik, pilot, dyktafon), catering 
(woda, kawa, herbata) 

Rezerwacja Sali Kierownik WCZK 
Wyznaczony 
pracownik 

WBiZK LUW 

Zarezerwować salę – opcjonalnie (w sytuacji 
gdy sala WCZK będzie niedostępna) 

Zamówienie cateringu Kierownik WCZK 
Wyznaczony 
pracownik 

WBiZK LUW 

Catering zamówić – opcjonalnie (w razie 
potrzeby) 

Wysłanie zaproszeń e-PUAP-em, e-mailem, 
sms-em lub poinformowanie telefoniczne 
członków WZZK oraz innych osób, 
wskazanych przez Dyrektora WBiZK LUW 

Kierownik WCZK 
Służba 

dyżurna 
WCZK 

Poinformować wskazane osoby e-PUAP-em,  
e-mailem, sms-em lub telefonicznie  
o zwołanym posiedzeniu WZZK 

Opracowanie dokumentacji  
na posiedzenie WZZK 

Dyrektor WBiZK 
Wyznaczony 
pracownik 

WBiZK LUW 

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

Zdanie Sali po  
zakończeniu posiedzenia 

Kierownik WCZK 
Wyznaczony 
pracownik 

WBiZK LUW 

1. wyłączyć nagłośnienie, 
2. wyłączyć i zostawić sprzęt multimedialny 

Opracowanie dokumentacji  
z posiedzenia 

Kierownik WCZK 
Wyznaczony 
pracownik 
WCZK LUW 

Do 24 h od posiedzenia: 
1. przygotować projekt notatki/protokołu  

i przedłożyć do zatwierdzenia 
Kierownikowi WCZK, w celu uzyskania 
podpisu Dyrektora WBiZK  

2. przesłać e-mailem, zatwierdzoną przez 
Dyrektora WBiZK LUW notatkę/protokół 
do członków  WZZK –opcjonalnie 
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V. WSPARCIE ZE STRONY INNYCH INSTYTUCJI  

        1. Lubuski Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wlkp.,  

        2. Lubuski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp.,  

        3. Komendant Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim,  

        4. wyznaczony przez Marszałka Województwa Lubuskiego przedstawiciel samorządu województwa,  

        5. Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Zielonej Górze,  

        6. Dyrektor Wydziału Budżetu i Finansów Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.,  

        7. Zastępca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.,  

        8. Wojewódzki Koordynator Ratownictwa Medycznego,  

        9. Rzecznik Prasowy Wojewody Lubuskiego, 

10. Dowódca 151 Batalionu Piechoty Lekkiej w Skwierzynie,  

11. Dyrektor Lubuskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia 

      12. Inne osoby wskazane lub zaproszone przez Przewodniczącego Zespołu, które w zależności od potrzeb uczestniczą w pracach Zespołu  

 

VI. BUDŻET ZADANIA :  

  Zadanie będzie realizowane w ramach budżetu wojewody. 

 

VII. PODSTAWY PRAWNE DZIAŁAŃ  

       1. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1856); 

 2. Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1464); 

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

       4. Zarządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 14 października 2020 r. w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu Zarzadzania Kryzysowego; 

       5. Statut i regulamin organizacyjny Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego. 
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MODUŁ ZADANIOWY NR 3 

Treść zadania: Uruchamianie i monitorowanie realizacji zadań zawartych w wojewódzkim planie zarządzania kryzysowego  (WPZK)  

oraz –stosownie do rodzaju zagrożenia –innych planach, w tym: 

a) operacyjnego planu ochrony przed powodzią; 

b) planu działania na wypadek epidemii, 

c) planu wdrożenia ograniczeń w zakresie obrotu i zmniejszenia zużycia paliw ciekłych i gazowych przez odbiorców, 

d) planu postepowania awaryjnego w przypadku zdarzeń radiacyjnych, 

e) planu organizacji i funkcjonowania zastępczych miejsc szpitalnych, 

f) planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, 

g) planu gotowości zwalczania chorób zakaźnych zwierząt. 

Wykonawca zadania: Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. 

 

I. CEL ZADANIA 

Zadanie dotyczy uruchomienia i realizacji zdań zawartych w Wojewódzkim Planie Zarządzania Kryzysowego (WPZK) w przypadku powstania zdarzenia 
noszącego znamiona sytuacji kryzysowej oraz zarządzania sytuacją kryzysową poprzez monitorowanie sytuacji, koordynację i kierowanie działaniami 
podczas reagowania. 
 

II. WARUNKI OPERACYJNE REALIZACJI  ZADANIA 

W trakcie wykonywania zadania przewiduje się powstanie zakłóceń, które mogą w znaczący sposób utrudnić właściwy sposób realizacji poszczególnych 

zamierzeń. Do najbardziej prawdopodobnych utrudnień należy zaliczyć: 

1. Możliwe długoterminowe całkowite zablokowanie szlaków komunikacyjnych lub powodujące czasowe utrudnienia w transporcie. 

2. Trudności w zaopatrzeniu w podstawowe potrzeby (woda, żywność). 

3. Utrudnienia komunikacyjne przemieszczania się ludności przez teren powiatu w szczególności zorganizowanych dużych grup pasażerów. 

4. Zniszczenia w infrastrukturze wytwarzania, przesyłu lub dystrybucji energii elektrycznej i ciepłowniczej. 

5. Zniszczenia obiektów użyteczności publicznej/lokali mieszkalnych/miejsc pracy. 

6. Zakłócenia funkcjonowania systemów łączności i systemów teleinformatycznych: ograniczenie bądź całkowita utrata łączności radiowej i telefonicznej, 

brak albo ograniczenie świadczenia usług telekomunikacyjnych lub pocztowych, 

7. Zakłócenia w funkcjonowaniu systemu dystrybucyjnego paliw na terenie całego kraju lub w poszczególnych jego regionach. 

8. Potrzeba weryfikacji strat i szkód. 

9. Presja czasu. 
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10. Możliwość niekorzystnego rozwoju sytuacji kryzysowej. 

11. Niewystarczające siły i środki. 

12. Utrudnienia w obiegu informacji. 

13. Konieczność zaangażowania dużych sił i środków w tym nakładów finansowych z budżetu państwa związanych z likwidacją skutków zdarzenia. 

 

III. PRZEDSIĘWZIĘCIA DO WYKONANIA W RAMACH ZADANIA 

1. Dokonanie identyfikacji  i weryfikacji  pozyskanej informacji  o zdarzeniu, ustalenie trybu pracy służby dyżurnej, zasad i trybu wymiany i przekazu  

informacji. 

2. Monitorowanie i analiza zagrożeń. 

3. Zwołanie posiedzenia Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (WZZK). 

4. Zorganizowanie spotkania w celu koordynacji działań. 

5. Podejmowanie decyzji o ogłoszeniu pogotowia, alarmu, wprowadzeniu stanu zagrożenia, nakazów i ograniczeń. 

6. Określenie przewidywanego przebiegu zdarzenia oraz dokonanie oceny potencjalnego rozmiaru i zasięgu skutków zdarzenia. 

7. Wskazanie zakresu działań interwencyjnych. 

8. Dokumentowanie przebiegu całości działań. 

 

IV. KONCEPCJA DZIAŁANIA 

Tryb uruchamiania zasobów: 

W pierwszej fazie zdarzenia likwidacja skutków odbywa się na poziomie właścicieli, posiadaczy samoistnych, zarządców danej infrastruktury – zgodnie  

z obowiązującymi wewnętrznymi planami, procedurami, instrukcjami postępowania. 

Organizacja kierowania/dowodzenia 

1. Informowanie przełożonych o konieczności uruchomienia procedury zgodnej z charakterem zagrożenia. 

2. Zwołanie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. 

4. Bieżąca analiza i przekazywanie opracowań poprzez Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego dla członków WZZK. 

5. Informowanie członków WZZK o procedurach reagowania kryzysowego znajdujących się w poszczególnych planach w zależności od charakteru 

zagrożenia.  

6. Działaniami kieruje Wojewoda za pomocą WZZK – zgodnie z modułem zadaniowym nr 2. 

 

Przedsięwzięcia reagowania  

W pierwszej kolejności wykonywane będą zadania w zakresie zabezpieczenia lub likwidacji uszkodzeń stanowiących zagrożenie dla zdrowia i życia 

ludzkiego. 
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Uruchamianie i monitorowanie realizacji zadań zawartych w wojewódzkim planie zarządzania kryzysowego  (WPZK) oraz –stosownie do 

rodzaju zagrożenia –innych planach, ……………… 

Lp. Zadanie 
Realizujący 

zadanie 
Wykonywane przedsięwzięcia Siły i środki Uwagi 

1. 

Dokonanie identyfikacji  i weryfikacji  
pozyskanej informacji  o zdarzeniu, 
ustalenie trybu pracy służby dyżurnej, 
zasad i trybu wymiany i przekazu  
informacji 

Dyżurny WCZK 

 

Dyżurny WCZK powiadamia 

natychmiast Dyrektora WBZK, 

postępuje zgodnie z zaleceniami  

i wytycznymi przekazanymi przez 

Dyrektora WBZK i kierownika WCZK. 

 

Służba Dyżurna WCZK  

Powiadomienie 
Dyżurnej Służby 
Operacyjnej RCB, 

jednostek 
samorządowych, służb, 
rzecznika Wojewody ,  
w razie konieczności 
WCZK województw 

ościennych, 
oraz wymiana 

informacji 

2. 

 

Monitorowanie i analiza  zagrożeń 

 

Dyżurny WCZK 

Uzyskiwanie informacji od służb 
operacyjnych włączonych w system 

zarządzania kryzysowego, zarządców 
danej infrastruktury o zbliżaniu się 

lub stwierdzenia faktu zaistnienia,  na 
określonym terenie 

niebezpieczeństwa dla zdrowia i życia 
ludności, określenie rodzaju, miejsca, 
skali skutków zaistniałych zagrożeń, 

ostrzeganie i alarmowanie sił 
właściwych do reagowania, a także 

ludności o zbliżającym się 
niebezpieczeństwie oraz 

informowanie o zalecanych zasadach 
postępowania obywateli w określonej 

sytuacji. 

Służba Dyżurna 
WCZK 

W miarę rozwoju 
sytuacji wzmocnienie 

etatowe służby dyżurnej 
WCZK w ramach 

opracowanego ,,Planu 
rozwinięcia i 
wzmocnienia 

Wojewódzkiego Centrum 
Zarządzania 

Kryzysowego PLATAN” 

3. 

Zorganizowanie spotkania w celu 

koordynacji działań. 

 

Kierownicy 
Oddziałów WBiZK 

Analiza najważniejszych zadań do 
wykonania, ustalenie zasad wymiany 
informacji, trybu pracy. 

Pracownicy WBiZK 

 

4. 
Zwołanie posiedzenia Wojewódzkiego 

Zespołu Zarządzania Kryzysowego  
Dyżurny WCZK 

 Poinformowanie członków WZZK  
 o terminie i miejscu posiedzenia, 

Służba Dyżurna WCZK   
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5. 

 

 

Podejmowanie decyzji o ogłoszeniu 

pogotowia, alarmu, wprowadzeniu 

stanu zagrożenia, nakazów i ograniczeń. 

 

 
 

Wojewoda Lubuski 

 
 

Po ustaleniach z posiedzenia WZZK 
Na wniosek podmiotu wiodącego 

Wojewoda podejmuje decyzję 

Pracownicy 
Lubuskiego Urzędu 

Wojewódzkiego  
w zależności od 

rodzaju zagrożenia 
oraz pracownicy 

administracji 
zespolonej. 

 

6. 

Określenie przewidywanego przebiegu 

zdarzenia oraz dokonanie oceny 

 potencjalnego rozmiaru i zasięgu 

skutków zdarzenia. 

 

Pracownicy LUW, 
inspekcji, straży  

i instytucji 
zaangażowani w 

proces reagowania 
na zdarzenia 
kryzysowe 

Szefowie służb, straży, inspekcji  
i instytucji podejmują działania  
na mocy decyzji Wojewody 
Lubuskiego 

Pracownicy  służb, 
straży, inspekcji  

i instytucji biorący 
udział w realizacji 
przedsięwzięcia. 

 

7. 

 

Wskazanie zakresu działań  

interwencyjnych. 

 

Wojewoda Lubuski  

Publikacja aktów prawnych, 
informowanie społeczności o 

wprowadzeniu działań 
interwencyjnych  

na określonym terenie , ostrzeganie  
i alarmowanie ludności. 

Pracownicy LUW, 
służb, straży, inspekcji 
i instytucji biorący 
udział w realizacji 
przedsięwzięcia. 

 

8. 
Dokumentowanie przebiegu całości 
działań. 

Służba dyżurna 
WCZK, pracownicy 

WBiZK 

Prowadzenie ciągłego zapisu 
przebiegu działań wynikających z  

podjętych decyzji Wojewody 
Lubuskiego. 

Pracownicy wydziału 
oraz służba dyżurna 
WCZK 

 

 

 

V. POTRZEBY WSPARCIA  

Wsparcie bieżące: 

W przypadku niewystarczających własnych sił i środków do likwidacji zdarzenia, właściciele, posiadacze samoistni, zarządcy , jednostki samorządu 

terytorialnego mogą się zwrócić z  wnioskiem o skierowanie dodatkowych sił i środków do Wojewody Lubuskiego. 

 

Potrzeby  w przypadku przedłużających się działań:   

Wojewoda Lubuski może wystąpić  o wsparcie działań przez siły i środki wojska. 

Wojewoda Lubuski może także wnioskować o zwolnienie z rezerw państwowych określonego asortymentu. 
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VI. Budżet zadania 

Zadanie będzie realizowane w ramach budżetu wojewody oraz budżetu państwa. 

 

VII. Podstawy prawne działań. 

1. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1856); 

2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869). 
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MODUŁ ZADANIOWY NR 4 

Treść zadania: Zorganizowanie współdziałania wszystkich organów administracji rządowej i samorządowej w województwie oraz kierowanie ich 

działalnością  w zakresie zapobiegania zagrożeniu życia, zdrowia lub mienia oraz zagrożeniom środowiska naturalnego, bezpieczeństwa  państwa  i 

utrzymania porządku publicznego, ochrony praw obywatelskich oraz zwalczania i usuwania skutków zdarzeń, w tym pomocy społecznej poszkodowanym. 

Wykonawca zadania: Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. 

 

I. CEL ZADANIA 

Zapewnienie sprawnego systemu zarządzania bezpieczeństwem na poziomie wojewódzkim. Wojewódzki  Zespół Zarządzania Kryzysowego (WZZK)  

jest organem pomocniczym Wojewody powołanym w celu zapewnienia wykonywania i koordynacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego  

oraz stanach nadzwyczajnych. Miejscem pracy WZZK jest Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego (WCZK).  

 

II. WARUNKI OPERACYJNE REALIZACJI ZADANIA 

W trakcie wykonywania zadania przewiduje się powstanie zakłóceń, które mogą w znaczący sposób utrudnić właściwy sposób realizacji poszczególnych 

zamierzeń. Do najbardziej prawdopodobnych utrudnień należy zaliczyć: 

1. Zakłócenia funkcjonowania systemów łączności i systemów teleinformatycznych: ograniczenie bądź całkowita utrata łączności radiowej i telefonicznej, 

brak albo ograniczenie świadczenia usług telekomunikacyjnych lub pocztowych. 

2. Presja czasu. 

3. Możliwość niekorzystnego rozwoju sytuacji kryzysowej. 

4. Niewystarczające siły i środki. 

5. Utrudnienia w obiegu informacji. 

 

III. PRZEDSIĘWZIĘCIA DO WYKONANIA W RAMACH ZADANIA 

1. Zapewnienie współdziałania służb, inspekcji i straży  w siedzibie Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego – plan rozwinięcia WCZK ,,Platan’’. 

2. Wydawanie aktów prawnych  przez Wojewodę Lubuskiego w celu sprawnej działalności administracji rządowej. 

3. Wymiana i przekazywanie informacji. 

4. Wydawanie poleceń. 

5. Wydawanie rozporządzeń. 

 

IV. KONCEPCJA DZIAŁANIA 

Tryb uruchamiania zasobów: 
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Wojewoda, jako przewodniczący Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego określa szczegółowe sposoby i środki reagowania na zagrożenia  

oraz ograniczania i likwidacji ich skutków. 

Organizacja kierowania/dowodzenia 

1. Wojewódzkim Zespołem Zarządzania Kryzysowego kieruje Wojewoda.  

2. Zastępca Przewodniczącego Zespołu –Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. 

3. Członkowie Zespołu – komendanci, dyrektorzy wojewódzkich służb, inspekcji i straży, Wojewódzki Koordynator Ratownictwa Medycznego oraz 

Rzecznik Prasowy Wojewody Lubuskiego oraz w zależności od rodzaju zagrożenia możliwe jest poszerzenia składu Zespołu. 

4. Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego (WCZK)  pełni całodobowy  dyżur w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania 

kryzysowego, sprawuje nadzór nad wojewódzkim systemem ostrzegania i alarmowania (SOA), współpracuje  z podmiotami realizującymi monitoring 

środowiska, realizuje zadania stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa, współdziała  z podmiotami prowadzącymi akcje 

ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne oraz współdziała z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej.  

 

Przedsięwzięcia reagowania  

Procedury realizacji przedsięwzięć w ramach zorganizowania współdziałania wszystkich organów administracji rządowej i samorządowej  

w województwie oraz kierowanie ich działalnością  w zakresie zapobiegania zagrożeniu życia, zdrowia lub mienia oraz zagrożeniom środowiska 

naturalnego, bezpieczeństwa  państwa  i utrzymania porządku publicznego, ochrony praw obywatelskich oraz zwalczania i usuwania skutków 

zdarzeń, w tym pomocy społecznej poszkodowanym. 

Lp. Zadanie Realizujący zadanie Wykonywane przedsięwzięcia Siły i środki Uwagi 

1. 

Zapewnienie współdziałania 

służb, inspekcji i straży  w 

siedzibie Lubuskiego Urzędu 

Wojewódzkiego 

Kierownik  WCZK LUW 
Gorzów Wielkopolski 

Sprawdzenie łączności 

 i udostępnienie stanowisk pracy  

w WCZK 

 

 

Służba Dyżurna 
WCZK 

W miarę rozwoju sytuacji 
wzmocnienie etatowe służby 

dyżurnej WCZK w ramach 
opracowanego ,,Planu rozwinięcia  

i wzmocnienia Wojewódzkiego 
Centrum Zarządzania 

 Kryzysowego PLATAN”.  
W przypadku obsługi zdarzeń 

dużej skali komendanci  
i szefowie służb i straży delegują  

do pracy w WCZK oficerów 
łącznikowych i swoich 

przedstawicieli. 
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2. 

 

Wydawanie aktów prawnych  

przez Wojewodę Lubuskiego. 

 

Wojewoda Lubuski 
Opracowanie i publikacja aktów 

prawnych 

Pracownicy 
Wydziału Nadzoru  

i Kontroli oraz 
Biura Obsługi 

Urzędu i Rozwoju 
Systemów 

Informatycznych 

 

3. 
Wymiana i przekazywanie 

informacji. 
Kierownik  WCZK LUW 
Gorzów Wielkopolski 

Przekaz informacji miedzy 
podmiotami biorącymi udział w 
zdarzeniu . 

Służba Dyżurna 
WCZK  

We współpracy z Rzecznikiem 
Prasowym Wojewody 

4. Wydawanie poleceń Wojewoda Lubuski 

Wykonując funkcję 
przedstawiciela Rady Ministrów, 

Wojewoda Lubuski wydaje 
polecenia obowiązujące wszystkie 
organy administracji rządowej, a w 

sytuacjach nadzwyczajnych, 
obowiązujące również organy 

samorządu terytorialnego. 

Pracownicy 
Wydziału 
Nadzoru i 

Kontroli oraz 
Biura Obsługi 

Urzędu i Rozwoju 
Systemów 

Informatycznych 

O wydanych poleceniach nie-
zwłocznie informuje właściwego 
ministra 

5. Wydawanie rozporządzeń Wojewoda Lubuski 

W zakresie nie uregulowanym  
w ustawach lub innych przepisach 

powszechnie obowiązujących, 
może wydawać rozporządzenia 
porządkowe, jeżeli jest to nie-

zbędne do ochrony życia, zdrowia 
lub mienia oraz do zapewnienia 

porządku, spokoju i 
bezpieczeństwa publicznego. 

Pracownicy 
Wydziału 
Nadzoru i 

Kontroli oraz 
Biura Obsługi 

Urzędu i Rozwoju 
Systemów 

Informatycznych 

 

V. POTRZEBY WSPARCIA  

Wzmocnienie etatowe służby dyżurnej WCZK, Wydziału Nadzoru i Kontroli oraz Biura Obsługi Urzędu i Rozwoju Systemów Informatycznych. 

 

VI. BUDZET ZADANIA 

Zadanie będzie realizowane w ramach budżetu wojewody. 

 

VII. PODSTAWY PRAWNE DZIAŁAŃ 

1. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1856); 

2. Zarządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 14 października 2020 r. w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu Zarzadzania Kryzysowego. 
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MODUŁ ZADANIOWY NR 5 

Treść zadania Uruchomienie systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniu na terenie województwa oraz personelu własnego urzędu. 

Wykonawca zadania Wojewoda i organy administracji samorządowej - w zakresie przekazywania komunikatów ostrzegawczych i alarmowania.  

Szef Obrony Cywilnej Województwa – w zakresie koordynacji procesu przygotowania, rozbudowy i modernizacji systemu alarmowania ludności na terenie 

kraju oraz organizacji treningów systemu alarmowania ludności. 

I. CEL ZADANIA  
Alarmowanie i ostrzeganie zagrożonej ludności na terenie całego województwa za pomocą scentralizowanych systemów alarmowych, radiowych/ 

telewizyjnych środków masowego przekazu (operatorów lokalnych sieci telewizji kablowej), a także za pośrednictwem powiatowych ośrodków analizy 

danych i alarmowania. Przygotowanie pracowników Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. do podjęcia stosownych działań oraz 

wyznaczenie zespołu do wykonywania czynności po wystąpieniu zdarzenia o zwiększonym i przewidywanym zagrożeniu.  

II. WARUNKI OPERACYJNE REALIZACJI ZADANIA 
W trakcie wykonywania zadania przewiduje się powstanie zakłóceń, które mogą w znaczący sposób utrudnić właściwy sposób realizacji poszczególnych 
zamierzeń. Do najbardziej prawdopodobnych utrudnień należy zaliczyć: 

1. Brak prawidłowej koordynacji i nakładanie się kompetencji poszczególnych instytucji odpowiedzialnych za monitorowanie zagrożenia. 

2. Niewłaściwa współpraca zaangażowanych instytucji (kwestionowanie rzetelności informacji, opóźnienia w ich przekazywaniu, brak stałych 

punktów kontaktowych, nieaktualne dane kontaktowe,  itp.). 

3. Nieprecyzyjne informacje uzyskane z monitoringu, informacje z różnych źródeł wzajemnie się wykluczające. 

4. Stosowanie różnych form meldunków (raportów) utrudniających porównania i analizy. 

5. Brak systematyczności w przekazywaniu informacji, nieprzestrzeganie ustalonego trybu przekazywania informacji. 

6. Ograniczanie się do krótkiej informacji, brak pogłębionych analiz i prognoz rozwoju sytuacji. 

7. Brak kwalifikowanego personelu i stres wynikający z presji sytuacji. 

8. Brak wewnętrznych procedur postępowania niezbędnych dla zapewnienia ciągłości działania w przypadku wewnętrznego kryzysu w instytucji. 

9. Utrudnienia organizacyjno-techniczne (braki i awarie sprzętu, brak pomieszczeń, przerwy w dostawach energii elektrycznej, internetu i łączności 

telefonicznej, itp.). 

10. Niepewność, niepokój oraz strach wśród ludności województwa, co może powodować przekazywanie i powielanie nieprawdziwych informacji. 

11. Pojawienie się chaosu organizacyjnego spowodowanego, np. „szumem medialnym”, wzrostem liczby fałszywych alarmów. 

 
 
 



„Wojewódzki Plan Zarządzania Kryzysowego” 
„ZESPÓŁ PRZEDSIĘWZIĘĆ NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH” 

 
 

37 

III. PRZEDSIĘWZIĘCIA DO WYKONANIA W RAMACH ZADANIA 
1. Przyjęcie informacji lub podjęcie decyzji o konieczności uruchomienia ostrzegania i alarmowania (SOA). 

2. Przekazanie informacji o uruchomieniu systemu ostrzegania i alarmowania do właściwych jednostek samorządu terytorialnego oraz rządowej 

administracji zespolonej i niezespolonej na terenie województwa. 

3. Uruchomienie podległych bezpośrednio Wojewodzie elementów systemu ostrzegania i alarmowania. 

4. Ustalenie zasad wymiany oraz ujednolicenie sposobu przepływu informacji, doprowadzenie informacji jednocześnie do wszystkich użytkowników 

systemu w zakresie występowania zagrożeń. 

5. Ujednolicenie sposobu raportowania i dokumentowania zdarzeń. 

6. Integracja istniejących baz danych, prezentacja sytuacji kryzysowych na podkładach mapowych. 

7. Monitorowanie zagrożeń przy współpracy z podmiotami realizującymi monitoring środowiska oraz prowadzącymi akcje ratownicze. 

8. Zbieranie, gromadzenie, ocena, analiza, prognozowanie i opracowanie danych dotyczących potencjalnych nadzwyczajnych zagrożeń ludzi  

i środowiska naturalnego występujących na terenie województwa. 

9. Określenie miejsca, czasu, rodzaju i skali nadzwyczajnych zagrożeń ludności oraz powiadamianie o tych zagrożeniach wojewody, prezydentów miast, 

starostów,  burmistrzów i wójtów. 

10. Ostrzeganie i alarmowanie ludności o zagrożeniach oraz informowanie o zasadach zachowania się przed i w trakcie ich wystąpienia. 

11. Powiadamianie właściwych służb ratowniczych o zaistniałych zagrożeniach. 

12. Zapewnienie współdziałania z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej. 

13. Opracowanie odpowiednich wniosków i propozycji dla wojewody. 

14. Opracowanie i przekazywanie środkom masowego przekazu komunikatów dotyczących zagrożenia ludności. 

15. Przekazywanie danych o wystąpieniu nadzwyczajnego zagrożenia ludności i środowiska oraz wymiana informacji o zagrożeniach z sąsiednimi 

województwami. 

16. Zbieranie informacji o warunkach meteorologicznych. 

 

IV. KONCEPCJA DZIAŁANIA 
A. Tryb uruchamiania zasobów 

a) Prowadzone jest monitorowanie i analizowanie zagrożeń. 

b) O możliwości wystąpienia sytuacji niebezpiecznej poinformować może ogniwo monitorujące lub źródłem informacji o zdarzeniu będzie 

świadek lub uczestnik zdarzenia. 

c) Informację o uruchomieniu systemu ostrzegania i alarmowania na terenie województwa wojewoda otrzymuje od dyrektora Rządowego 

Centrum Bezpieczeństwa lub w zależności od sytuacji samodzielnie podejmuje decyzję o jego uruchomieniu. 

d) W przypadku uruchomienia SOA, wojewoda zwołuje Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego (WZZK). 

e) Dyżurny WCZK uruchomi proces informowania społeczeństwa o zagrożeniu i podejmowanych działaniach i decyzjach. 
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f) W stan pełnej gotowości postawione zostaną właściwe służby ratownicze. 

B. Organizacja kierowania/dowodzenia 

a) Wojewoda lub osoba działająca z jego upoważnienia podejmuje decyzję o uruchomieniu Systemu Ostrzegania i Alarmowania. 

b) WZZK podejmie ciągły monitoring, analizę i prognozowanie rozwoju sytuacji. 

c) WCZK koordynuje pracę inspekcji i służb w zakresie zbierania, gromadzenia, oceny, analizy, prognozowania i opracowania danych dotyczących 

powstałego zagrożenia.  

d) Zastępca Przewodniczącego WZZK (Dyrektor WBiZK) rekomenduje Wojewodzie rozwiązania zaistniałej sytuacji. 

e) Pracą Zespołu (WZZK) kieruje Wojewoda Lubuski, utrzymując stałą łączność z realizującymi monitoring środowiska oraz prowadzącymi akcje 

ratownicze. 

f) Miejscem pracy Zespołu są pomieszczenia Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego  

w Gorzowie Wielkopolskim lub inne miejsce wyznaczone przez Przewodniczącego Zespołu. 

g) W skład Zespołu wchodzą: Lubuski Komendant Wojewódzki Policji, Lubuski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, Komendant 

Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej, przedstawiciel samorządu województwa lubuskiego, Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, 

Dyrektor Wydziału Budżetu i Finansów LUW, Dyrektor i Zastępca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego LUW, 

Wojewódzki Koordynator Ratownictwa Medycznego, Rzecznik Prasowy Wojewody Lubuskiego oraz, w zależności od potrzeb, osoby wskazane 

lub zaproszone przez Przewodniczącego Zespołu. 

h) Informacje na potrzeby wykonania zadania są przekazywane na bieżąco lub w ustalonym systemie raportowania za pomocą środków łączności. 

 

C. Przedsięwzięcia reagowania 

Działanie Kieruje działaniem 
Wykonawca / 

dokumentujący 
Obieg informacji pomiędzy uczestnikami 
zadania (zew. i wew.) 

Otrzymanie informacji o zdarzeniu/ 
zagrożeniu:  
 na podstawie informacji od podmiotów 

określonych w siatce bezpieczeństwa 
oraz środków masowego przekazu,  

 na podstawie informacji z dostępnych 
(technicznych informatycznych systemów 
monitorowania),  

 na podstawie informacji od obywateli.  

Kierownik WCZK 
Służba dyżurna 

WCZK 

Działanie stałe WCZK, w wyniku którego 
każde indywidualne zdarzenie/zagrożenie 
podlega potwierdzeniu i dalszej analizie 
oraz ocenie. WCZK wraz z identyfikacją 
nowego zdarzenia/zagrożenia zapewnia 
dokumentowanie podejmowanych lub 
zaniechanych działań 

Podjęcie decyzji o konieczności 
uruchomienia SOA 

Wojewoda Dyrektor WBiZK 
Po uzyskaniu decyzji Wojewody (za pomocą 
wszelkich środków łączności bądź ustnie) 
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Dyrektor WBiZK podejmuje kroki w celu 
uruchomienia SOA – informuje personel 
WCZK 

Uruchomienie Syren za pomocą  
wojewódzkiego systemu ostrzegania  
i alarmowania (SOA). 

Dyrektor WBiZK 
Wyznaczony 
pracownik 
WCZK LUW 

Po wcześniejszym uzyskaniu zgody 
Wojewody należy niezwłocznie uruchomić 
syreny za pomocą SOA. 

Przygotowanie i przesłanie komunikatu 
alarmowego. 

Kierownik WCZK 
Wyznaczony 
pracownik 
WCZK LUW 

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

Podjęcie decyzji o zwołaniu posiedzenia 
WZZK 

Wojewoda Dyrektor WBiZK  

Po uzyskaniu polecenia Wojewody (za 
pomocą wszelkich środków łączności bądź 
ustnie) Dyrektor WBiZK podejmuje kroki  
w celu zwołania posiedzenia – informuje 
personel WCZK 

Natychmiastowe zwołanie posiedzenia 
WZZK. 

Dyrektor WBiZK 
Służba dyżurna 

WCZK 

Każde włączenie SOA jest związane z  
wystąpieniem szczególnego zdarzenia/ 
zagrożenia i wymaga obligatoryjnego  
i niezwłocznego zwołania posiedzenia 
WZZK. 

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

Kierownik WCZK 
Służba dyżurna 

WCZK 
Faksy, e-maile, telefony. 

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

Kierownik WCZK 
Służba dyżurna 

WCZK 
Centralna Aplikacja Raportująca, e-maile, 
telefony, faksy. 

Informowanie społeczeństwa poprzez 
media 

 
Dyrektor WBiZK 

 

Rzecznik Prasowy 
Wojewody 

Organizacja konferencji prasowych  
oraz przekazanie informacji pisemnych. 
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Informowanie społeczeństwa za pomocą 
Regionalnego Systemu Ostrzegania (RSO) 

Kierownik WCZK 
Służba dyżurna 

WCZK 

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

Przygotowanie i publikowanie informacji 
dla społeczeństwa na stronie internetowej 
LUW i w mediach społecznościach. 

Dyrektor WBiZK 
Rzecznik Prasowy 

Wojewody 
Projekt publikowanej treści należy uzgodnić 
we współpracy z WBiZK LUW. 

Przygotowanie i dystrybucja ulotek. Dyrektor WBiZK 
Wyznaczony 
pracownik 

WBiZK LUW 

Przygotowanie ulotek i ich druk wymaga 
zlecenia usługi podmiotowi zewnętrznemu. 

Przygotowanie obwieszczenia i dystrybucja 
obwieszczenia. 

Dyrektor WBiZK 
Wyznaczony 
pracownik 

WBiZK LUW 

Współdziałanie z BOUiRSI w zakresie 
wydruku obwieszczenia i jego przekazania 
do JST. 

Informowanie społeczeństwa poprzez 
infolinię 

Dyrektor WBiZK 
Wyznaczony 
pracownik 

WBiZK LUW 
Uruchomienie specjalnej infolinii 

 

V. WSPARCIE ZE STRONY INNYCH INSTYTUCJI 
1. Jednostki samorządu terytorialnego województwa lubuskiego, 

2. Komenda Wojewódzka i komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, 

3. Komenda Wojewódzka Policji oraz komendy powiatowe Policji, 

4. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze,  

5. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gorzowie Wlkp., 

6. Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Zielonej Górze, 

7. Nadodrzański Oddział Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim,  

8. Wojewódzki Sztab Wojskowy w Zielonej Górze, 

9. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie, oddział w Poznaniu,  

10. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Bydgoszczy, Wrocławiu i Poznaniu, 

11. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, oddział w Zielonej Górze, 

12. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, 

13. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze i Szczecinie, 

14. Wojewódzka Inspekcja Transportu Drogowego w Gorzowie Wlkp., 

15. Zakłady Dużego Ryzyka z terenu województwa lubuskiego, 

16. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, 

17. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, 
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18. Ministerstwo Obrony Narodowej, 

19. Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. 

 

VI. BUDŻET ZADANIA 
Źródła finansowania działań: 

1. Działanie systemów monitorowania zagrożeń jest finansowane ze środków z budżetu państwa będących w dyspozycji ministra, kierownika urzędu 

centralnego i wojewody odpowiedzialnego za system. 

2. Dodatkowe środki finansowe z rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. 

3. W przypadku niewystarczających własnych środków finansowych – uruchomienie dodatkowych środków finansowych. 

VII. PODSTAWY PRAWNE DZIAŁAŃ 
 1. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1856); 
 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 Prawo prasowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1914); 

 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 20.13 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz    

      właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 r. poz. 96); 

 4.  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ostrzeżeń, prognoz, komunikatów,    

biuletynów i roczników państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej i państwowej służby hydrogeologicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1215)  

 5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie informacji wyprzedzającej dla ludności na wypadek zdarzenia radiacyjnego           

(Dz. U. 2004 nr 102 poz. 1065); 

  6. Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 796); 

  7. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2016r. w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach  

        alarmowych i stopniach alarmowych CRP (Dz. U. z 2016 r. poz. 1101).      
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MODUŁ ZADANIOWY NR 6 

Treść zadania: Zorganizowanie procesu komunikacji społecznej.  

Wykonawca zadania: Dyrektor Biura Wojewody.  

I. CEL ZADANIA  

Prowadzenie spójnej polityki informacyjnej w kryzysie – koordynacja komunikacji społecznej instytucji zaangażowanych w rozwiązywanie sytuacji 
kryzysowej. Budowanie pozytywnego wizerunku urzędu oraz administracji publicznej na poziomie wojewódzkim. 

II.  WARUNKI OPERACYJNE REALIZACJI ZADANIA  

W trakcie wykonywania zadania przewiduje się powstanie zakłóceń, które mogą w znaczący sposób utrudnić właściwy sposób realizacji poszczególnych 
zamierzeń. Do najbardziej prawdopodobnych utrudnień należy zaliczyć: 
1. Brak osoby pełniącej obowiązki rzecznika prasowego wojewody. 
2. Niewystarczająca liczba wykwalifikowanych pracowników, absencja pracowników. 
3. Niewłaściwy podział obowiązków. 
4. Brak 24-godzinnego monitoringu mediów. 
5. Presja czasu i oczekiwań ze strony mediów, narastający stres wynikający z ogólnej atmosfery nerwowości i niestandardowych godzin pracy (np. 

godziny wieczorne i nocne) oraz braku przepływu informacji pomiędzy rzecznikiem, a wojewodą lub przełożonymi.  
6. Awarie systemu informatycznego.  
7. Brak przepływu informacji pomiędzy WCZK a rzecznikiem prasowym oraz rzecznikiem prasowym a ekspertami, którzy mogliby udzielić mu wsparcia 

merytorycznego. 
8. Brak procedur wymiany informacji pomiędzy rzecznikiem prasowym wojewody a rzecznikami podmiotów zaangażowanych w rozwiązywanie 

kryzysu, niespójność informacji przekazywanych przez rzeczników prasowych zaangażowanych podmiotów. 
9. Brak informacji, od kogo można oczekiwać merytorycznego, eksperckiego wsparcia w ramach komunikacji kryzysowej. 
10. Brak informacji, od kogo oczekiwać wsparcia w przypadku wystąpieniu barier językowych, przy braku lub niedostatecznej liczbie pracowników 

posługujących się biegle językiem obcym niezbędnym dla sytuacji.   
11. Możliwe przerwy w dostawach energii elektrycznej, internetu i łączności telefonicznej.  

 
III. PRZEDSIĘWZIĘCIA DO WYKONANIA W RAMACH ZADANIA  

1. Ustalenie zasad wymiany informacji pomiędzy WCZK a rzecznikiem prasowym; 
2. Analiza sytuacji pod kątem możliwości jej rozwoju oraz dobór adekwatnych narzędzi komunikacji (konferencja prasowa, komunikat, briefing itp. – 

dobór narzędzi powinien być uzależniony od sytuacji). 
3. Ustalenie ekspertów, którzy w sytuacji kryzysowej mogliby udzielić rzecznikowi merytorycznego wsparcia lub udzielić eksperckiej wypowiedzi 

mediom. 
4. Monitoring mediów w kryzysie ze zwróceniem szczególnej uwagi na informacje nieprawdziwe, wprowadzające w błąd opinię społeczną  

lub wpływające negatywnie na wizerunek instytucji. 
5. Komunikacja z mediami i bieżąca obsługa mediów społecznościowych. 
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6. Powołanie Kryzysowego Zespołu Prasowego (jeżeli zachodzi taka potrzeba – w zależności od rodzaju kryzysu i jego rozmiaru). 
7. Zorganizowanie na miejscu zdarzenia Mobilnego Centrum Prasowego (jeżeli zachodzi taka potrzeba – w zależności od rodzaju kryzysu i jego 

rozmiaru). 
8. Wyznaczenie na miejscu zdarzenia miejsca do kontaktów z mediami (jeżeli ze względów bezpieczeństwa jest taka możliwość). 
9. Koordynacja polityki informacyjnej w kryzysie. Uzgadnianie, jeżeli istnieje taka konieczność, przesłania i przekazów z rzecznikiem prasowym 

podmiotu  wiodącego na poziomie centralnym. 
10. Informowanie o sytuacji Centrum Informacyjnego Rządu oraz Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. 

IV. KONCEPCJA DZIAŁANIA 
A. Tryb uruchamiania zasobów 

  1. Dyżurny wojewódzkiego centrum zarządzania kryzysowego przekazuje rzecznikowi prasowemu wojewody informację o zdarzeniu. 
  2. Pracownicy oddziału prasowego monitorują media (m.in. tv, radio, strony internetowe, media społecznościowe), jeśli zachodzi taka potrzeba    
               - całodobowo, i przekazują informacje wcześniej ustalonym adresatom. Jeśli całodobowy monitoring jest niezbędny, a oddział prasowy ze   
                  względu na braki kadrowe nie jest w stanie go  zrealizować, wojewoda zapewnia wsparcie.  

3. Rzecznik prasowy wojewody: 
a) utrzymuje stały kontakt z wojewodą i uczestniczy w posiedzeniach Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego; 
b) koordynuje politykę informacyjną podmiotów zaangażowanych w rozwiązanie sytuacji kryzysowej, w razie konieczności ustala z rzecznikiem 

instytucji wiodącej poziomu centralnego przekazy i przesłania; 
c) ustala z rzecznikiem prasowym podmiotu wiodącego przekazy, przesłania, tryb informowania mediów o sytuacji i działaniach oraz sposób 

wymiany informacji, 
d) jeżeli sytuacja tego wymaga, ze względu na skalę lub charakter zdarzenia – informuje Centrum Prasowe Rządu i Wydział Polityki Informacyjnej 

Rządowego Centrum Bezpieczeństwa; 
e) o ile z analizy sytuacji tak wynika, zarządza niezwłoczne stawienie się pracowników oddziału prasowego; 
f) organizuje pracę personelu z zachowaniem ciągłej i długotrwałej pracy oddziału, 
g) organizuje Mobilne Centrum Prasowe na miejscu zdarzenia, jeżeli sytuacja tego wymaga; 
h) wyznacza i organizuje na miejscu zdarzenia miejsce do kontaktów z mediami – jednak pod warunkiem, że ze względów bezpieczeństwa jest to 

możliwe;  
i) powołuje, jeżeli jest taka potrzeba, Kryzysowy Zespół Prasowy (KZP) lub, jeżeli KZP został powołany przez rzecznika prasowego podmiotu 

wiodącego, bierze udział w jego pracach;  
j) zapewnia dostęp pracowników do wcześniej przygotowanych: 

• aktualnych danych kontaktowych mediów współpracujących (załączony wykaz: imię i nazwisko, nazwa, telefon, e-mail), 
• aktualnych danych kontaktowych rzeczników prasowych (osób odpowiedzialnych za komunikację społeczną) podmiotów 

zaangażowanych w działania (załączony wykaz: imię i nazwisko, nazwa, telefon, e-mail, strona internetowa, media społecznościowe) 
• lista ekspertów właściwych do rodzaju zagrożenia (wykaz ekspertów z podziałem na tych, którzy zapewnią tylko wsparcie 

merytoryczne i tych, którzy będą mogli udzielić wypowiedzi mediom – ich dane kontaktowe – oczywiście po wcześniejszym uzyskaniu 
zgody ekspertów). 

4. Miejsce pracy: siedziba Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.  
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       5. Odpowiedzialny za zabezpieczenie środków do pracy oddziału: sprzęt informatyczny, środki eksploatacyjne itp.: Kierownik Oddziału   
             Informatyki LUW. 
        6. Odpowiedzialny za zabezpieczenie logistyczne pracy oddziału, w tym zapewnienie miejsca odpoczynku i wyżywienia oraz transport  
             do Mobilnego Centrum Prasowego, jeżeli takie zostanie utworzone: Biuro Obsługi Urzędu i Rozwoju Systemów Informatycznych. 
        7. Miejsce konferencji prasowych: sale konferencyjne LUW lub miejsce wyznaczone poza urzędem.  
        8. Odpowiedzialny za logistyczne przygotowanie miejsc planowanych konferencji prasowych: Oddział organizacyjno – prasowy Biura Wojewody. 

 B. Organizacja kierowania/dowodzenia  

1. Rzecznik prasowy wojewody koordynuje politykę informacyjną i kieruje wykonaniem zadania. Decyduje o podjęciu określonych działań, w tym  
o rodzaju stosowanych narzędzi komunikacji społecznej, rekomenduje rozwiązania wojewodzie i kierownictwu urzędu. 

2. Zastępcą rzecznika prasowego wojewody jest osoba wyznaczona przez Dyrektora Biura Wojewody. 
3. Rzecznik podmiotu wiodącego (dane wg rodzaju zagrożenia) informuje media o działaniach związanych z sytuacją.  
4. Powołanie Kryzysowego Zespołu Prasowego (o ile jest taka potrzeba): 

Zadania: 
 ustalanie przesłań i przekazów, wybór ekspertów, którzy będą wypowiadali się dla mediów;  
 ustalanie sposobu prowadzenia polityki informacyjnej,  
 bieżąca wymiana informacji,  
 monitorowanie mediów. 

Skład: 
 rzecznik prasowy wojewody,  
 rzecznik prasowy podmiotu wiodącego, 
  rzecznicy podmiotów współpracujących,  
 eksperci,  
 logistyk; 

5. Miejsce pracy: Lubuski Urząd Wojewódzki lub miejsce wyznaczone poza urzędem. 
6. Informacje na potrzeby wykonania zadania są przekazywane: osobiście (ustnie), na piśmie, telefonicznie (wykaz telefonów zainteresowanych),      

e-mail (wykaz e-mail), w inny ustalony sposób. 
 
C. Przedsięwzięcia reagowania 
1. Poinformowanie opinii publicznej poprzez media oraz kanały komunikacji społecznej urzędu i stronę www o zaistniałej sytuacji. 
2. Regularne informowanie opinii publicznej o sytuacji, jeżeli jest taka możliwość najlepiej o ściśle określonych i wcześniej zapowiedzianych porach. 

Częstotliwość komunikatów należy dostosować do sytuacji. Jeżeli urząd posiada konta w mediach społecznościowych, należy prowadzić ich bieżącą 
obsługę i, najlepiej w systemie dwudziestoczterogodzinnym, również za ich pośrednictwem przekazywać informacje. 

3. Udział przedstawicieli zaangażowanych podmiotów lub ekspertów, w zależności od omawianej problematyki, w konferencjach prasowych. 
4. Zorganizowanie Mobilnego Centrum Prasowego (jeżeli wymaga tego sytuacja) – do obsługi mediów w bezpośrednim rejonie zdarzenia (pod 

warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa dziennikarzom i nie utrudnienia prowadzonych działań). 
5.   Udział rzecznika prasowego wojewody (rzecznika prasowego podmiotu wiodącego) w posiedzeniach wojewódzkiego zespołu zarządzania 
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      kryzysowego (sztabu podmiotu kierującego działaniami). Jest to warunek konieczny. Rzecznik prasowy musi mieć stały dostęp do informacji 
      i znać decyzje podejmowane przez kierownictwo, aby skutecznie komunikować na temat zdarzenia/koordynować politykę informacyjną. 
 

1. Ustalenie zasad wymiany informacji pomiędzy WCZK a rzecznikiem prasowym 

Działanie Kieruje działaniem 
Wykonawca/ 

dokumentujący 

Obieg informacji pomiędzy 
uczestnikami zadania  

(zew. i wew.) 
Dyżurny WCZK niezwłocznie informuje rzecznika prasowego  
o zdarzeniach na terenie województwa. Informacje przekazywane  
są za pomocą SMS-a. Jeżeli sytuacja tego wymaga, informacja jest 
przekazywana telefoniczne – chodzi o skuteczne przekazanie 
informacji. Dyżurny WCZK musi mieć pewność, że rzecznik 
zapoznał się z informacją; 

Dyżurny WCZK Dyżurny WCZK Wew. 

Jeżeli służby dyżurne instytucji poziomu centralnego zgłosiły 
WCZK zapotrzebowanie na określoną informację (np. 
raportowanie poprzez CAR), dyżurny WCZK informuje o tym fakcie 
rzecznika prasowego (pomoże to rzecznikowi przegotować się na 
ewentualne oczekiwania komunikacyjne instytucji wiodącej 
poziomu centralnego); 

Rzecznik prasowy Dyżurny WCZK Wew. i Zew. 

Ustalenie alternatywnej komunikacji na wypadek, gdyby telefony 
komórkowe nie działały. 

WCZK WCZK Wew. 

2. Analiza sytuacji pod kątem możliwości jej rozwoju oraz dobór adekwatnych narzędzi komunikacji (konferencja prasowa, komunikat, 
briefing, itp. – dobór narzędzi powinien być uzależniony od sytuacji) 

Działanie Kieruje działaniem 
Wykonawca/ 

dokumentujący 

Obieg informacji pomiędzy 
uczestnikami zadania  

(zew. i wew.) 
Analiza informacji medialnych pod kątem potencjalnego rozwoju 
kryzysu; 

Rzecznik prasowy Pracownicy Biura 
Wojewody 

Wew. 

Zebranie i analiza zapotrzebowania mediów na informację; Rzecznik prasowy Pracownicy Biura 
Wojewody 

Wew. i zew.  

Weryfikowanie (konsultacje z ekspertami) informacji pod 
względem merytorycznym; 

Rzecznik prasowy Rzecznik prasowy  Wew. i  zew. 

Wybór odpowiednich narzędzi komunikacji społecznej: 
 Komunikat prasowy; 
 Komunikat na stronę internetową; 

Rzecznik prasowy 
Pracownicy Biura 
Wojewody 

Wew. 
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 Komunikaty na portalach społecznościowych (jeżeli urząd 
takie posiada); 

 Konferencja prasowa; 
 Briefing.  

 
Uwaga: wybór narzędzi komunikacji wiąże się w wykonaniem 
czynności, które często wymagają współpracy z osobami spoza 
wydziału prasowego, dlatego warto przygotować tzw. listy  
kontrolne opisujące wszystkie czynności wymagane przy 
wykorzystaniu każdego z nich (wraz z nazwiskami i kontaktami do 
nich). 

3. Ustalenie ekspertów, którzy w sytuacji kryzysowej mogliby udzielić rzecznikowi merytorycznego wsparcia lub udzielić, eksperckiej 
wypowiedzi mediom 

Działanie Kieruje działaniem 
Wykonawca/ 

dokumentujący 

Obieg informacji pomiędzy 
uczestnikami zadania  

(zew. i wew.) 
 
Wytypowanie, z wcześniej przygotowanego zestawienia, 
ekspertów, którzy będą merytorycznie wspierali działania 
rzecznika prasowego; 

Dyrektor Biura 
Wojewody 

Rzecznik Prasowy  Zew.  

 
Ustalenie, którzy z ekspertów będą jedynie wsparciem 
merytorycznym, a którzy będą również wypowiadali się dla 
mediów; 

Wojewoda Rzecznik Prasowy Zew.  

 
Dodanie ekspertów do listy dystrybucyjnej WCZK, aby oni również 
posiadali bieżące informacje nt. rozwoju sytuacji; 

Rzecznik prasowy Rzecznik prasowy Zew. 

 
 
 
Zaangażowanie ekspertów do działań związanych z 
merytorycznym przygotowaniem do udzielenia wypowiedzi 
mediom (wojewody, osób z ramienia kierownictwa urzędu, 
rzecznika prasowego). 
 
 

Dyrektor Biura 
Wojewody 

Rzecznik prasowy Wew.  
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4. Monitoring mediów w kryzysie ze zwróceniem szczególnej uwagi na informacje nieprawdziwe, wprowadzające w błąd opinię społeczną lub 
wpływające negatywnie na wizerunek instytucji. 

Działanie Kieruje działaniem 
Wykonawca/ 

dokumentujący 

Obieg informacji pomiędzy 
uczestnikami zadania  

(zew. i wew.) 
Bieżący monitoring mediów (tradycyjnych, stacji radiowych  
i telewizyjnych, Internetu, mediów społecznościowych); 

Rzecznik prasowy  Pracownicy Biura 
Wojewody 

Wew. 

Monitorowanie mediów poza godzinami pracy urzędu (jest to 
niezbędne w kryzysie) – pracownicy biura prasowego, jeżeli 
zapadła decyzja o wydłużeniu godzin pracy, (w przypadku braków 
kadrowych niezbędne wsparcie ze strony kierownictwa urzędu); 

Rzecznik prasowy  Pracownicy Biura 
Wojewody  

Wew. 

Zapewnienie monitoringu mediów zagranicznych, jeżeli sytuacja 
tego wymaga (osoba ze znajomością języka obcego); 

Rzecznik prasowy 
Wyznaczona osoba 
znająca dany język 

Wew. i zew. 

Przygotowywanie cyklicznych raportów z przeglądów mediów  
i przekazywanie ich wcześniej ustalonym adresatom; 

Rzecznik prasowy Rzecznik prasowy  Wew. 

Bieżące informowanie wojewody oraz kierownictwa o rozwoju 
sytuacji – przez pryzmat mediów; 

Rzecznik prasowy Rzecznik prasowy  Wew.  

Weryfikowanie, jeżeli zachodzi taka potrzeba (konsultacje  
z ekspertami) informacji pod względem merytorycznym; 

Dyrektor Biura 
Wojewody  

Wyznaczone osoby 
posiadające wiedzę 
merytoryczną  

Wew.  

Zwracanie szczególnej uwagi na informacje nieprawdziwe 
(dezinformacje), podejmowanie natychmiastowych działań w celu 
ich sprostowania (w przypadku, gdy działania dezinformacyjne nie 
dotyczą urzędu wojewódzkiego lecz każdej innej instytucji 
zaangażowanej w kryzys, należy niezwłocznie ustalić zasady 
działania, w ramach koordynacji polityki informacyjnej); 

Rzecznik prasowy Rzecznik prasowy Wew. 

Archiwizowanie zebranych informacji; Rzecznik prasowy  Pracownicy Biura 
Wojewody 

Wew.  

Poinformowanie o sytuacji Centrum Informacyjnego Rządu  
i Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. 

Rzecznik prasowy Rzecznik Prasowy  Zew.  

5. Komunikacja z mediami i obsługa mediów społecznościowych 

Działanie Kieruje działaniem 
Wykonawca/ 

dokumentujący 

Obieg informacji pomiędzy 
uczestnikami zadania  

(zew. i wew.) 

Zebranie zapotrzebowania na informację ze strony mediów; Rzecznik prasowy Rzecznik prasowy Zew. 
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Ustalenie, czy wypowiadał będzie się tylko rzecznik prasowy,  
czy wymagana jest komunikacja na poziomie ekspertów  
lub wojewody; 

Rzecznik prasowy Rzecznik prasowy  Wew. i Zew. 

Ustalenie zakresu przekazywanych informacji oraz przesłań  
i przekazów; 

Rzecznik prasowy Rzecznik prasowy Wew. 

Przygotowanie wojewody, ekspertów do wypowiedzi dla mediów; Rzecznik prasowy  Rzecznik prasowy Wew. 

Ustalenie i bieżący dobór narzędzi komunikacji społecznej, 
aktywny do przebiegu kryzysu (np. komunikat prasowy, 
konferencja, briefing itp.); 

Rzecznik prasowy 
Pracownicy Biura 
Wojewody 

Wew. i zew. 

Ustalenie osób odpowiedzialnych za fizyczną realizację narzędzi 
komunikacji (wysłanie komunikatu, umieszczenie komunikatu  
na stronie internetowej, zorganizowanie konferencji prasowej 
itd.); 

Rzecznik prasowy Pracownicy Biura 
Wojewody 

Wew. i zew. 

Monitorowanie mediów (w celu uzyskania tzw. informacji 
zwrotnej) po przeprowadzeni konferencji prasowej, udzielonym 
wywiadzie itd. itp.; 

Rzecznik prasowy Pracownicy Biura 
Wojewody 

Wew. 

Bezwzględne zapewnienie całodobowego kontaktu z mediami – 
wyznaczenie zastępcy rzecznika prasowego (szczególnie ważne  
w przypadku długotrwałego kryzysu lub kryzysu, gdzie jest wielu 
poszkodowanych i są ofiary śmiertelne); 

Dyrektor Biura 
Wojewody  

Rzecznik prasowy, 
zastępca rzecznika 

Wew. 

Zapewnienie kontaktu dla dziennikarzy anglojęzycznych. Rzecznik prasowy Wyznaczona przez 
rzecznika osoba 

Wew.  

Regularne zamieszczanie informacji na temat rozwoju sytuacji 
kryzysowej; 

Rzecznik prasowy Pracownicy Biura 
Wojewody 

Zew. 

Reagowanie na wpisy i komentarze; Uwaga: jeżeli kryzys jest 
długotrwały i przebiega dynamicznie niezbędna jest obsługa 
dwudziestoczterogodzinna. 

Rzecznik prasowy Pracownicy Biura 
Wojewody 

Zew. 

Zwracanie szczególnej uwagi i reagowanie na wpisy i komentarze 
nieprawdzie, natychmiastowe ich dementowanie, 

Rzecznik prasowy Rzecznik prasowy Zew. 

6. Powołanie Kryzysowego Zespołu Prasowego 

Działanie Kieruje działaniem 
Wykonawca/ 

dokumentujący 

Obieg informacji pomiędzy 
uczestnikami zadania  

(zew. i wew.) 

Ustalenie i przygotowanie miejsca spotkań Zespołu; 
Rzecznik Prasowy  Pracownicy Biura 

Wojewody  
Zew. I Wew. 



„Wojewódzki Plan Zarządzania Kryzysowego” 
„ZESPÓŁ PRZEDSIĘWZIĘĆ NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH” 

 
 

49 

Ustalenie zasad działania Zespołu.  
Zespół wspólnie ustala przekazy, osoby komunikujące, 
częstotliwość przekazów, narzędzia komunikacji itd. 

W przypadku braku jednolitego stanowiska, głos decydujący 
ma rzecznik organu właściwego do sytuacji kryzysowej, w tym 
przypadku rzecznik prasowy wojewody jako koordynator 
polityki informacyjnej na poziomie wojewódzkim; 

Rzecznik Prasowy Pracownicy Biura 
Wojewody, 
przedstawiciele 
zaangażowanych 
jednostek 

Wew. 

Ustalenie zasad wzajemnego informowania się oraz komunikacji 
alternatywnej. 

Rzecznik Prasowy  

Pracownicy Biura 
Wojewody, 
przedstawiciele 
zaangażowanych 
jednostek 

Wew. 

 7. Zorganizowanie na miejscu zdarzenia Mobilnego Centrum Prasowego (MCP) 

Uwaga: Aby uruchomić Mobilne Centrum Prasowe wymagane jest wcześniejsze przygotowanie odpowiednich procedur i zabezpieczenie 
sprzętu 

Działanie Kieruje działaniem 
Wykonawca/ 

dokumentujący 

Obieg informacji pomiędzy 
uczestnikami zadania  

(zew. i wew.) 

Wyznaczenie miejsca dla funkcjonowania MCP; 
Rzecznik Prasowy lub 
przedstawiciel służb  

Pracownicy Biura 
Wojewody 

Zew. I Wew. 

Przygotowanie i zamontowanie sprzętu niezbędnego do pracy 
(komputery, drukarki, dostęp do Internetu itp.); 

Rzecznik Prasowy Pracownicy Biura 
Wojewody 

Wew. 

Wyznaczenie i przygotowanie miejsca spotkań z mediami: 
– mikrofony, ścianka do wystąpień, kostka dziennikarska, itp.; 

Rzecznik Prasowy 
Pracownicy Biura 
Wojewody 

Wew. 

Zabezpieczenie sanitarne MCP;  Dyrektor BOUiRSI   BOUiRSI  Wew. 

Zabezpieczenie logistyczne (np. materiały biurowo-kancelaryjne, 
napoje, żywność); 

Dyrektor BOUiRSI  BOUiRSI   Wew. 

Zapewnienie opieki nad pracującymi w MCP dziennikarzami. 
 

Rzecznik Prasowy Pracownicy Biura 
Wojewody 

Wew. i Zew.  

8. Wyznaczenie na miejscu zdarzenia miejsca do kontaktów z mediami (jeżeli jest taka możliwość) 

Działanie Kieruje działaniem 
Wykonawca/ 

dokumentujący 

Obieg informacji pomiędzy 
uczestnikami zadania  

(zew. i wew.) 
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Ocena miejsca zdarzenia pod kątem wyznaczenia bezpiecznego 
miejsca dla dziennikarzy; 

Rzecznik prasowy WBZK, przedstawiciele 
służb  

Zew. 

Zabezpieczenie miejsca do kontaktów z mediami, aby dziennika-
rze, ze względów na swoje bezpieczeństwo, nie mogli poruszać się 
po miejscu zdarzenia; 

Rzecznik prasowy WBZK, przedstawiciele 
służb 

Zew. i wew.  

Wyznaczenie osób, które na miejscu byłyby do dyspozycji mediów 
(nie chodzi o wypowiedzi dla mediów, tylko o pomoc 
techniczną/logistyczną). 
 
 

Rzecznik prasowy 
Pracownicy Biura 
Wojewody 

Zew. i wew.  

9. Koordynacja polityki informacyjnej w kryzysie. Uzgadnianie, jeżeli istnieje taka konieczność, przesłania i przekazów z rzecznikiem 
prasowym podmiotu wiodącego na poziomie centralnym. 

Działanie Kieruje działaniem 
Wykonawca/ 

dokumentujący 

Obieg informacji pomiędzy 
uczestnikami zadania  

(zew. i wew.) 
Nawiązanie kontaktu z rzecznikiem prasowym instytucji wiodącej, 
ustalenie zasad komunikowania; 

Rzecznik prasowy  Rzecznik prasowy  Zew.  

Jeżeli jest taka konieczność, powołanie kryzysowego zespołu 
prasowego; 

Rzecznik prasowy Rzecznik prasowy Wew. i zew.  

Ustalenie przesłań i przekazów; Rzecznik prasowy Rzecznik prasowy  Wew. 

Ustalenie zasad wzajemnego informowania się w przypadku 
wystąpienia działań dezinformacyjnych, dotyczących uczestników 
procesu zarządzania kryzysem; 
Uwaga: rzecznik prasowy wojewody musi być bezwzględnie 
informowany o wszystkich działaniach dezinformacyjnych 
podejmowanych w stosunku instytucji zaangażowanych  
w rozwiązywanie kryzysu.  

Rzecznik prasowy 
Rzecznik prasowy i 
wybrani 
przedstawiciele służb 

Zew. i wew.  

W przypadku działań dezinformacyjnych, nawiązanie kontaktu z 
rzecznikiem prasowym danej instytucji na poziomie centralnym; 
Ustalenie innej strategii działania (jeżeli sytuacja wymaga 
zaangażowania poziomu centralnego); 

Rzecznik prasowy Rzecznik prasowy Zew. 

Monitorowanie polityki informacyjnej prowadzonej przez 
instytucje zaangażowane w rozwiazywanie sytuacji kryzysowej; 

Rzecznik prasowy 
Pracownicy biura 
Wojewody  

Wew. i zew. 

Wspieranie rzeczników prasowych podmiotów zaangażowanych  
w komunikację społeczną; 

Rzecznik prasowy Rzecznik prasowy Wew. i zew.  
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Jeżeli jest taka konieczność, przejęcie prowadzenia komunikacji 
społecznej;  

Rzecznik prasowy Rzecznik prasowy Wew. i zew. 

Ustalenie alternatywnych kanałów komunikacji pomiędzy 
rzecznikami prasowymi podmiotów zaangażowanych (telefony 
dostępne publicznie mogą być oblegane przez media). 
 

Rzecznik prasowy Rzecznik prasowy  
i wybrani 
przedstawiciele służb 

Wew. i zew.  

10. Informowanie o sytuacji Centrum Informacyjnego Rządu oraz Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. 

Działanie Kieruje działaniem 
Wykonawca/ 

dokumentujący 

Obieg informacji pomiędzy 
uczestnikami zadania  

(zew. i wew.) 
Przekazanie Wydziałowi Polityki Informacyjnej RCB informacji o 
sytuacji kryzysowej; 

Rzecznik prasowy Rzecznik prasowy Zew. i wew.  

Przekazanie Centrum Informacyjnemu Rządu informacji o sytuacji 
kryzysowej; 

Rzecznik prasowy Rzecznik prasowy Zew. i wew. 

Ustalenie zasad wymiany informacji. Rzecznik prasowy Rzecznik prasowy Zew. i wew. 

 

V. POTRZEBY WSPARCIA ZE STRONY INNYCH INSTYTUCJI 

Konieczna ścisła współpraca z komórkami prasowymi podmiotów zaangażowanych w działania na szczeblu wojewódzkim/powiatowym oraz z komórką 
prasową właściwego ministra – podmiotu wiodącego i Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.  
 
VI. BUDŻET ZADANIA 
Zadanie będzie realizowane w ramach budżetu wojewody.  
 
VII. PODSTAWY PRAWNE DZIAŁAŃ 
1. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym  (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1856);  
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1914); 
3. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1429); 
4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji zadań rzeczników prasowych w urzędach organów administracji  
    (Dz. U. z 2002 r., nr 4, poz. 36); 
5. Zarządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 14 października 2020 r. w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu Zarzadzania Kryzysowego; 
6. Statut i regulamin organizacyjny urzędu wojewódzkiego; 
7. Regulamin biura wojewody; 
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MODUŁ ZADANIOWY NR 7 
 
Treść zadania: Zorganizowanie systemu informowania o ofiarach sytuacji kryzysowej 

Wykonawca zadania: Wojewoda Lubuski w zakresie koordynacji procesu zbierania, przekazywania i analizowania informacji o ofiarach sytuacji 
kryzysowej. Służby mundurowe – w zakresie przekazywania informacji o ofiarach sytuacji kryzysowej.  

 
I. CEL ZADANIA  
Celem funkcjonowania jest zbieranie informacji dotyczących ofiar, w szczególności na temat osób poszkodowanych i udzielonej im pomocy, a także 
informowanie osób zainteresowanych (członków rodzin osób poszkodowanych) o transporcie do jednego ze szpitali. Przygotowanie pracowników 
Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. do pracy w Zespole Koordynacji Informacji oraz uruchomienia specjalnej infolinii. 
 
II. WARUNKI OPERACYJNE REALIZACJI ZADANIA  
W trakcie wykonywania zadania przewiduje się powstanie zakłóceń, które mogą w znaczący sposób utrudnić właściwy sposób realizacji poszczególnych 
zamierzeń. Do najbardziej prawdopodobnych utrudnień należy zaliczyć: 

1 .Brak prawidłowej koordynacji i nakładanie się kompetencji poszczególnych instytucji odpowiedzialnych za monitorowanie zagrożenia. 
2. Nieprecyzyjne informacje uzyskane z różnych źródeł wzajemnie się wykluczające. 
3. Stosowanie różnych form meldunków (raportów) utrudniających porównania i analizy. 
4. Brak systematyczności w przekazywaniu informacji, nieprzestrzeganie ustalonego trybu przekazywania informacji. 
5. Brak kwalifikowanego personelu i stres wynikający z presji sytuacji. 
6. Utrudnienia organizacyjno-techniczne (braki i awarie sprzętu, brak pomieszczeń, przerwy w dostawach energii elektrycznej, Internetu  
     i łączności telefonicznej, itp.). 
7. Niepewność, niepokój oraz strach wśród ludności województwa, co może powodować przekazywanie i powielanie nieprawdziwych informacji. 
8. Pojawienie się chaosu organizacyjnego spowodowanego, np. „szumem medialnym”, wzrostem liczby fałszywych alarmów. 
9. Blokada numerów telefonicznych z uwagi na nadmiar połączeń telefonicznych.  

 
III.PRZEDSIĘWZIĘCIA DO WYKONANIA W RAMACH ZADANIA  

1. Ustalenie zasad wymiany oraz ujednolicenie sposobu przepływu informacji, doprowadzenie informacji jednocześnie do wszystkich użytkowników  
systemu w zakresie występowania zagrożeń.  
2. Ujednolicenie sposobu raportowania i dokumentowania zdarzeń.  
3. Określenie miejsca, czasu, rodzaju i skali sytuacji kryzysowej oraz zakresu powiadamiania. 
4. Zapewnienie współdziałania z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej. 
5. Opracowanie i przekazywanie Rzecznikowi Wojewody Lubuskiego informacji celem przekazania do środków masowego przekazu komunikatów 
dotyczących ofiar sytuacji kryzysowej. 
6. Przygotowanie listy osób poszkodowanych (współdziałanie z Policją, WKRM – Wojewódzkim Koordynatorem Ratownictwa Medycznego). 
7. Uruchomienie infolinii dla osób chcących wysłać informację o poszkodowanych członkach rodziny. 
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8. Upublicznienie numerów infolinii. 
9. Zapewnienie obsługi infolinii. 

 
IV. KONCEPCJA DZIAŁANIA  

A. Tryb uruchamiania zasobów  
a)W oparciu o otrzymane od służb mundurowych informacje, będzie podjęta decyzja, co do dalszego działania. 
b)Przewodniczący WZZK może zwołać Zespół lub zlecić pracę grupie operacyjnej. 
c)W stan pełnej gotowości postawione zostaną właściwe służby ratownicze. 
d)Decyzję o uruchomieniu infolinii nt. osób poszkodowanych w zdarzeniu kryzysowym podejmie Wojewoda jako przewodniczący Wojewódzkiego 
Zespołu Zarządzania Kryzysowego po dokonaniu analizy zaistniałego zdarzenia. 
e)Infolinia zostanie uruchomiona niezwłocznie, czas uzależniony jest od sporządzenia listy osób poszkodowanych i opracowania komunikatu dla 
społeczeństwa. 
 
B. Organizacja kierowania/dowodzenia  
a)WZZK podejmie ciągły monitoring, analizę i prognozowanie rozwoju sytuacji. 
b)WCZK koordynuje pracę służb w zakresie zbierania, gromadzenia, oceny, analizy, prognozowania i opracowania danych dotyczących ofiar sytuacji 
kryzysowej. 
c)Pracą Zespołu Koordynacji Informacji  kieruje na miejscu Kierownik WCZK, utrzymuje stałą łączność ze służbami oraz prowadzącymi akcje 
ratownicze. 
d)Miejscem pracy jest pomieszczenie Dyżurnej Służby Operacyjnej Wojewody. 
e)Informacje na potrzeby wykonania zadania są przekazywane na bieżąco lub w ustalonym systemie raportowania za pomocą środków łączności. 
f)Kierowaniem, koordynacją funkcjonowania infolinii zajmuje się Dyrektor WBiZK LUW. 
g)Za obsługę infolinii odpowiedzialni są wyznaczeni pracownicy WBiZK.  
 
C. Przedsięwzięcia reagowania  

Działanie Kieruje działaniem 
Wykonawca / 

dokumentujący 
Obieg informacji pomiędzy uczestnikami 
zadania (zew. i wew.) 

Organizacja punktu informacyjnego, w tym 
wzmocnienie obsady etatowej WCZK.  
- wyznaczenie dyżurów do obsługi infolinii 
- przygotowanie harmonogramów,  
grafików pracy Zespołu Koordynacji 
Informacji,  
- określenie zadań dla Zespołu Koordynacji  
  Informacji,  
- organizacja wyposażenia stanowisk pracy,  

Dyrektor WBiZK 
Wyznaczeni 

pracownicy WBiZK 

Należy określić godziny pracy infolinii, 
zakres udzielanych informacji, przeszkolić 
dyżurnych, zabezpieczyć obieg informacji 
do i od operatorów 
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- utworzenie dedykowanej skrzynki e-mail.  
Opracowanie komunikatu o utworzeniu 
infolinii: 
- zamieszczenie na stronie LUW  
- przesłanie komunikatu do mediów. 

Kierownik WCZK 
Rzecznik Prasowy  

Wojewody 

Komunikat zamieszczony w momencie 
osiągnięcia pełnej gotowości do pracy 
Zespołu Koordynacji Informacji 

Umieszczenie informacji w systemie RSO  
o uruchomieniu infolinii. 

Kierownik WCZK 
Służba dyżurna 

WCZK 

Komunikat zamieszczony w momencie 
osiągnięcia pełnej gotowości do pracy 
Zespołu Koordynacji Informacji 
 

Zapewnienie merytorycznej obsługi 
infolinii w zakresie informowania  
o dyslokacji pacjentów w wyniku zdarzeń 
masowych i mnogich. 

Kierownik WCZK 

Wyznaczeni 
pracownicy WBiZK 

(Zespół Koordynacji 
Informacji) 

Zachowanie zgodności z przepisami  
o ochronie danych osobowych 

Wymiana informacji pomiędzy jednostkami 
ochrony zdrowia i Wojewódzkim 
koordynatorem Ratownictwa Medycznego 
(WKRM) w kwestii rozmieszczenia osób 
poszkodowanych.  
 
 

Dyrektor WBiZK WKRM Aplikacja InfoMed  

Wymiana informacji posiadanych przez 
WKRM i WCZK celem raportowania  
do centralnych organów administracji 
publicznej.  

Dyrektor WBiZK 
WKRM/Zespołu 

Koordynacji 
Informacji 

Raportowanie do RCB (CAR), MSWiA i MZ. 

Przyjęcie informacji o zgonie Kierownik WCZK 
Zespołu Koordynacji 

Informacji 
Płeć, wiek, obywatelstwo 

Przekazanie informacji do KWP celem 
poinformowania rodziny zmarłego 

Kierownik WCZK 
Zespołu Koordynacji 

Informacji 
Przekazać informację poprzez fax, e-mail 
lub telefonicznie 

 
 
V. WSPARCIE ZE STRONY INNYCH INSTYTUCJI  
1. Komenda Wojewódzka i komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej. 
2. Komenda Wojewódzka Policji oraz komendy powiatowe Policji. 
3. Wojewódzka Stacja Sanitarno–Epidemiologiczna. 
4. Wojewódzki Koordynator Ratownictwa Medycznego. 
5. Powiatowe Centra Zarządzania Kryzysowego. 
6. Lokalne media. 
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VI. BUDŻET ZADANIA  
Zadanie będzie realizowane w ramach budżetu wojewody. 
 
VII. PODSTAWY PRAWNE DZIAŁAŃ  
1. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1856); 
2. Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1464); 
3. Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1897); 
4. Ustawa  z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.2170); 
5. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1429); 
6. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). 
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MODUŁ ZADANIOWY NR 8 

Treść zadania : Zorganizowanie systemu wsparcia psychologicznego dla ofiar sytuacji kryzysowej. 

Wykonawca : Wojewoda Lubuski i organy administracji samorządowej - w zakresie przekazywania i udzielania pomocy psychologicznej poszkodowanym 

oraz ich bliskim w sytuacjach kryzysowych 

I.  CEL ZADANIA 

Koordynacja systemu wsparcia psychologicznego dla ofiar oraz ich bliskich w sytuacji kryzysowej. 

 

II. WARUNKI OPERACYJNE REALIZACJI ZADAŃ 

W trakcie wykonywania zadania przewiduje się powstanie zakłóceń, które mogą w znaczący sposób utrudnić właściwy sposób realizacji poszczególnych 
zamierzeń. Do najbardziej prawdopodobnych utrudnień należy zaliczyć: 
- bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi i ich mienia, 

- atmosfera niepokoju, 

- niepewności, 

- możliwy chaos organizacyjny. 

  

III. PRZEDSIĘWZIĘCIA DO WYKONANIA W RAMACH ZADANIA 

- uruchomienie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, 

- bezpośredni kontakt z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego wraz ze służbami mundurowymi w celu monitorowania, pomocy, wsparcia, 

zabezpieczenia), 

- uzupełnienie brakujących zasobów (specjalistów, psychologów), 

- udzielenie wsparcia psychologicznego osobom potrzebującym. 

 

VI. KONCEPCJA DZIAŁANIA 

Wariant I  

Wsparcie kryzysowe organizowane przez Centra/Punkty/Ośrodki Interwencji Kryzysowej. 

1. Przyjęcie informacji od służb mundurowych biorących udział w zdarzeniu o konieczności uruchomienia pomocy psychologicznej. Uruchomienie działań 

w Centrum/Punktu/Ośrodka Interwencji Kryzysowej (OIK). 

2. Zapewnienie wsparcia psychologicznego przez Centra/Punkty/Ośrodki Interwencji Kryzysowej (OIK) w zakresie udzielenia pomocy psychologicznej 

poszkodowanym (osobom bliskich ofiar) w wyniku zaistnienia sytuacji kryzysowej.  

3. Monitorowanie przebiegu działań wsparcia psychologicznego. 
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Wariant II  

Wsparcie organizowane w sytuacji kryzysowej przez Wojewodę. 

1. Współpraca Powiatowych Centrów Zarządzania Kryzysowego z Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego i przyjęcie informacji przez 

dyżurnego ze służb operacyjnych WCZK o braku możliwości wsparcia psychologicznego lub niewystarczających możliwościach ze strony jednostek 

samorządów terenowych.  

2. Wojewoda Lubuski podejmuje decyzję o uruchomieniu dodatkowych ekspertów (psychologów). 

3. Koordynacja współpracy z ekspertami (psychologami) i określenie zakresu potrzeby pomocy psychologicznej. Wyznaczeni pracownicy oraz osoby 

funkcyjne Wydziału Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego działają w ramach całodobowego dyżuru. 

 

Wariant III  

Wsparcie psychologiczne dla ofiar sytuacji kryzysowej przez instytucje centralne (ministerstwa, służby) organizacje pozarządowe 

we współpracy z Wojewodą. 

1. Poinformowanie organizacji centralnych, pozarządowych, w tym związków wyznaniowych, współpracujących w zakresie pomocy psychologicznej na 

potrzeby wsparcia. 

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

psychologicznej. 

3. Koordynowanie, monitorowanie działań na obszarze objętym wsparciem psychologicznym. 

 

Procedury realizacji przedsięwzięć w ramach organizacji systemu wsparcia psychologicznego dla ofiar sytuacji kryzysowej 

Lp. Zadanie Realizujący zadanie 
Wykonywane 

przedsięwzięcia 
Siły i środki Uwagi 

Uruchomienie Powiatowego Zespołu  Zarządzania Kryzysowego 
1 Służby PCZK przyjmują zgłoszenie  

o sytuacji kryzysowej 
PCZK Zebranie 

informacji/wywiadu  
o skali zdarzenia 

PCZK  

2 Pracownik PCZK powiadamia 
odpowiednie służby o zdarzeniu  
i konieczności pomocy psychologicznej 
dla poszkodowanych 

PCZK Powiadomienie 
odpowiednich służb  
o potrzebie pomocy 
psychologicznej  

PCZK  

3 Uruchomienie PZZK na obszarze 
wystąpienia sytuacji kryzysowej – pomoc 
psychologiczna 

Burmistrz, wójt, 
prezydent miasta 

Wydanie decyzji  
o uruchomieniu PZZK 
oraz o konieczności 
pomocy psychologii-
cznej 

Burmistrz, wójt, 
prezydent miasta, 
PCZK 
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4 Monitorowanie działań PCZK, WCZK Bieżące przekazywanie 
informacji o sytuacji 
pomiędzy PCZK i WCZK  

PCZK, WCZK  

Bezpośredni kontakt z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego wraz ze służbami mundurowymi w celu monitorowania, 
pomocy, wsparcia, zabezpieczenia 

1 Współpraca pomiędzy instytucjami  PCZK, służby 
mundurowe, WCZK, 
dyżur całodobowy – 
WZ LUW 

Stały kontakt pomiędzy 
instytucjami.  Bieżąca 
informacja o sytuacji 
kryzysowej 

PCZK, służby 
mundurowe, WCZK, 
dyżur całodobowy– 
WZ LUW 

 

Uzupełnienie brakujących zasobów (specjalistów, psychologów) 
1 W sytuacji braku zabezpieczenia w 

pomoc psychologiczną pracownik PCZK 
informuje WCZK o potrzebie pomocy 
psychologicznej 

PCZK, WCZK Poinformowanie o 
sytuacji 

PCZK, WCZK  

2 W przypadku zdarzenia kryzysowego na 
większą skalę WCZK informuje instytucje 

centralne (RCB) o potrzebie 
zabezpieczenia w pomoc psychologiczną 

WCZK, RCB, instytucje 
centralne 

Przekazanie informacji 
o potrzebie  

uzupełnienia zasobów 
np. psychologów) 

WCZK, RCB, 
instytucje centralne 

 

Udzielenie wsparcia psychologicznego osobom potrzebującym 
1 Udzielenie pomocy psychologicznej 

potrzebującym i ich rodzinom przez naj-
bliższe terytorialnie obszarowi  
wystąpienia sytuacji kryzysowej służby, 
instytucje wg wykazów (Wykaz 
ośrodków interwencji kryzysowej 
funkcjonujących na terenie województwa 
lubuskiego,  
Rejestr Wojewody Lubuskiego jednostek 
specjalistycznego poradnictwa) 

Ośrodki Interwencji 
Kryzysowej, jednostki 
specjalistycznego 
poradnictwa, 

Pomoc psychologiczna Ośrodki Interwencji 
Kryzysowej, 
jednostki 
specjalistycznego 
poradnictwa, 

 

2 W przypadku zdarzenia kryzysowego  
na większą skalę pomoc psychologiczna 
udzielana także przez psychologów  
z instytucji centralnych, organizacji 
pozarządowych 

RCB, Ministerstwa, 
instytucje centralne 

Pomoc psychologiczna RCB, Ministerstwa, 
instytucje centralne 
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V. POTRZEBY WSPARCIA 

1.  Poinformowanie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa i Ministerstwa Zdrowia o potrzebach w zakresie pomocy psychologicznej. 

2. Nawiązanie współpracy z ościennymi województwami, Rządowym Centrum Bezpieczeństwa i Ministerstwem Zdrowia oraz podmiotami leczniczymi. 

 

VI. BUDŻET ZADANIA 

Zadania realizowane w ramach budżetu państwa w części, w której dysponentem jest Wojewoda. 

 

VII.   PODSTAWY PRAWNE  

1. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1856); 

2. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507). 
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MODUŁ ZADANIOWY NR 9 

Treść zadania: Wprowadzenie stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii na obszarze województwa i nadzór nad realizacją zadań 

wynikających z tego stanu. 

Wykonawca zadania: Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny. 

I. CEL ZADANIA 

Określenie sposobu działania Inspekcji Sanitarnej oraz współdziałania innych inspekcji i organów w celu ograniczenia zachorowań i sprawnego 

wygaszenia zagrożenia epidemicznego lub epidemii. 

II. WARUNKI OPERACYJNE REALIZACJI ZADANIA 

Wewnętrzne: 

1. Niewystarczająca liczba wykwalifikowanych pracowników, absencja pracowników,  

2. Brak informacji, od kogo można oczekiwać merytorycznego, eksperckiego wsparciach w ramach komunikacji kryzysowej (np. w chwili obecnej brak 

konsultanta ds. chorób zakaźnych), 

3. Atmosfera niepokoju, presja czasu i oczekiwań ze strony np. organów nadzorczych, mediów; narastający stres wynikający z ogólnej atmosfery 

nerwowości i niestandardowych godzin pracy, 

4. Niedostateczne logistyczne warunki pracy (awarie sprzętu, brak pomieszczeń, itp.). 

 
Zewnętrzne: 

1. Bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia osób (w tym również pośrednio w wyniku niewydolności systemu opieki zdrowotnej i/lub systemu opieki 

społecznej). 

2. Utrudnienia w dostępie do żywności i wody pitnej. 

3. Możliwa konieczność hospitalizacji/izolacji ludności. 

4. Okresowe utrudnienia w przemieszczaniu się ludności.  

5. Możliwość paniki wśród ludności oraz zagrożenie zakłócenia porządku publicznego. 

6. Konieczność dużych nakładów z budżetu państwa związaną z likwidacją skutków zdarzenia. 

7. Możliwość miejscowego skażenia środowiska (w przypadku braku zachowania wymogów z zakresu bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego  

i weterynaryjnego (tj. reguł grzebania zmarłych, utylizacji odpadów medycznych). 

8. Absencja pracowników placówek oświatowych i podmiotów leczniczych, zakładów i przedsiębiorstw komunalnych- utrudniony dostęp do niektórych 

usług. 
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III. PRZEDSIĘWZIĘCIA DO WYKONANIA W RAMACH ZADANIA 

1. Wdrożenie procedury wczesnego powiadamiania o podejrzeniu zagrożenia epidemicznego/ epidemii . 

2. Diagnoza sytuacji epidemiologicznej. 

3. Zwołanie WZZK w składzie adekwatnym do zaistniałej sytuacji (wsparcie merytoryczne Konsultanta ds. Chorób Zakaźnych, Konsultanta ds. 

Mikrobiologii Lekarskiej). 

4. Wnioskowanie do Wojewody Lubuskiego o wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii.  

5. Wdrożenie zarządzeń wydanych w związku z sytuacją kryzysową zależnie od aktualnej sytuacji epidemiologicznej. 

6. Monitorowanie sytuacji epidemiologicznej. 
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 IV. KONCEPCJA DZIAŁANIA 

A. Tryb uruchamiania zasobów 

Schemat Powiadamiania w stanie zagrożenia przeciwepidemicznego lub epidemii 

Państwowy Powiatowy Inspektor 
Sanitarny 

KM Straży 
Pożarnej 

KW Straży 
Pożarnej 

KM Policji 

 
KW Policji 

Powiatowe Centrum 
Zarządzania Kryzysowego 

Starosta 

 

 

Lubuski Państwowy 
Inspektor Sanitarny 

Rządowe Centrum 
Bezpieczeństwa 

Minister Zdrowia Główny Inspektor 
Sanitarny 

Wojewódzkie Centrum 
Zarządzania 

Kryzysowego 

Wojewoda Lubuski 
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Zasoby: 

  

 Pełna gotowość organizacyjna WSSE i PSSE zostanie uzyskana w czasie od 2 do 4 godzin. 

 Personel i sprzęt będący w posiadaniu organów Inspekcji Sanitarnej zostanie skoncentrowany w siedzibach PSSE i WSSE w zależności od miejsca 

zapotrzebowania. 

Nazwa stacji Typ kombinezonu Ilość szt. Termin ważnosci Ilość samochodów 

WSSE Gorzów Wlkp. 
Tyvek Classic Plus 
Pro Flo 

8 
4 

Bez terminu ważności 5 

PSSE Drezdenko 
Tyvek Classic Plus 
Microgard 200, 

8 
8 

2024 
Bez terminu ważności 

1 

PSSE Gorzów Wlkp. 
Tyvek Classic Plus 
Protec Plus 

2 
18 

2024 r. 
2024r. 

2 

PSSE Krosno Odrzańskie Tyvek Classic 2 2024 1 
PSSE Międzyrzecz Tyvek classic 2 Bez terminu ważności 1 

PSSE Nowa Sól 
Tyvek classic 
KMX protection 

2 
20 

2024r. 
Bez terminu ważności 

2 

PSSE Słubice Tyvek Classic 2 2023 1 

PSSE Sulęcin 
Tyvek Classic Plus 
Multi kleen 

6 
10 

2023 
Bez terminu ważności 

1 

PSSE Świebodzin Tyvek classic 2 2021 1 

PSSE Zielona Góra 
Tychem C 
Tyvek Classic Plus 
Prochem IC 

3 
3 
5 

Bez terminu ważności 
2024 
Bez terminu ważności 

5 

PSSE Żagań Tyvek classic plus 2 Bez terminu ważności 2 
PSSE Żary Tyvek classic plus 2 2023 2 
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B. Organizacja kierowania/dowodzenia 

Kierowanie działaniami w stanie zagrożenia epidemicznego lub epidemii odbywa się przy udziale Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych 

województwa lubuskiego właściwych dla obszaru wystąpienia sytuacji kryzysowych przy wsparciu merytorycznym Lubuskiego Państwowego 

Wojewódzkiego Inspektora sanitarnego w Gorzowie Wlkp. 

LP. STACJA STANOWISKO TEL. KOMÓRKOWY 

1. 
WSSE Gorzów Wlkp. 
ul. Jagiellończyka 8 “B”,  

66-400 GorzówWlkp. 

Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny 

tel. sekr. 95 720-48-61  
tel. cent. 95 722-60-57 

fax. 95 722-46-52 
wsse@wsse.gorzow.pl 

2. 
PSSE Drezdenko 
ul. Chrobrego 11 
66-530 Drezdenko 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 
tel. 95 762-05-20 
fax. 95 762-08-99 
pssedrezdenko@wsse.gorzow.pl 

3. 

PSSE Gorzów Wlkp. 

ul. Kos. Gdyńskich  27 
66-400 Gorzów Wlkp.  

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 

tel. 95 722-89-86 

fax. 95 720-64-47 
pssegorzow@wsse.gorzow.pl 

4. 

PSSE Krosno Odrz. 

ul. Nadodrzańska 24 
66-600 Krosno Odrzańskie 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 

tel. 68 383-80-77 
tel. 68 383-53-70 
fax. 68 383-53-70 
pssekrosno@wsse.gorzow.pl 

5. 
PSSE Międzyrzecz 
Os. Centrum 16 

66-300 Międzyrzecz 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 
tel. 95 741-22-27 (28) 
fax. 95 741-27-87 

pssemiedzyrzecz@wsse.gorzow.pl 

mailto:wsse@wsse.gorzow.pl
mailto:pssedrezdenko@wsse.gorzow.pl
mailto:pssegorzow@wsse.gorzow.pl
mailto:pssekrosno@wsse.gorzow.pl
mailto:pssemiedzyrzecz@wsse.gorzow.pl
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6. 
PSSE Nowa Sól 
ul. Woj. Polskiego 11 
67-100 Nowa Sól 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 
tel. 68 387-24-61 
fax. 68 387-47-38 
pssenowasol@wsse.gorzow.pl 

7. 
PSSE Słubice 
ul. Mickiewicza 6 
69-100 Słubice 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 
tel. 95 758-20-03 
fax. 95 758-20-04 
psseslubice@wsse.gorzow.pl 

8. 

PSSE Sulęcin 

ul. Lipowa 14 „B” 

69-200 Sulęcin 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 

tel. 95 755-34-21 

fax. 95 755-34-21 

pssesulecin@wsse.gorzow.pl 

9. 

PSSE Świebodzin 

ul. 30 Stycznia 5 
66-200 Świebodzin  

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 

tel. 68 382-07-47, 

fax. 68 382-23-21 
psseswiebodzin@wsse.gorzow.pl 

10. 

PSSE Zielona Góra 

ul. Jasna 10 
65-470 Zielona Góra 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 

tel. 68 325-46-71 do 75 

fax. 68 351-47-96 
pssezielonagora@wsse.gorzow.pl 

11. 
PSSE Żagań 
ul. Szprotawska  45a 
68-100 Żagań 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 
tel. 68 477-66-00 
fax. 68 477-66-00 
pssezagan@wsse.gorzow.pl 

12. 
PSSE Żary 
ul. Podchorążych  23A 

68-200 Żary 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 
tel. 68 470-62-58 
fax. 68 470-62-59 

pssezary@wsse.gorzow.pl 

 
 

 

mailto:pssenowasol@wsse.gorzow.pl
mailto:psseslubice@wsse.gorzow.pl
mailto:pssesulecin@wsse.gorzow.pl
mailto:psseswiebodzin@wsse.gorzow.pl
mailto:pssezielonagora@wsse.gorzow.pl
mailto:pssezagan@wsse.gorzow.pl
mailto:pssezary@wsse.gorzow.pl
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C. Przedsięwzięcie reagowania 

1. Wdrożenie procedury wczesnego powiadamiania o podejrzeniu zagrożenia epidemicznego/ epidemii . 

Działanie Kieruje działaniem Wykonawca/ dokumentujący Obieg informacji pomiędzy 
uczestnikami zadania (zew. i wew.) 

Otrzymanie zgłoszenia o 
zachorowaniu/ podejrzeniu 
zachorowania na chorobę zakaźną 
szczególnie niebezpieczną. 

Właściwy inspektor sanitarny pracownicy pionu epidemiologii Podmiot leczniczy, Laboratorium 
diagnostyczne -> PPIS-> LPWIS -> GIS, 
NIZ PZH, WCZK, Wydział Zdrowia LUW 

Stwierdzenie na podstawie analizy 
zwiększonej liczby zachorowań na 
choroby zakaźne  

Właściwy inspektor sanitarny pracownicy pionu epidemiologii Podmiot leczniczy, Laboratorium 
diagnostyczne -> PPIS-> LPWIS -> GIS, 
NIZ PZH, WCZK, Wydział Zdrowia LUW 

Zgłoszenia alertowe w Krajowym 
Systemie Wczesnego Ostrzegania  
i Reagowania dla chorób zakaźnych 
(EarlyWarning And Rensponse 
System) 

Właściwy inspektor sanitarny pracownicy pionu epidemiologii PPIS-> LPWIS -> GIS, NIZ PZH, WCZK, 
Wydział Zdrowia LUW 

Zgłoszenie informacyjne  
w Krajowym Systemie Wczesnego 
Ostrzegania i Reagowania dla 
chorób zakaźnych 

Właściwy inspektor sanitarny pracownicy pionu epidemiologii PPIS-> LPWIS -> GIS, NIZ PZH, WCZK, 
Wydział Zdrowia LUW 

Analiza i ocena sytuacji epidemiologicznej dokonywana jest na bieżąco na podstawie zgłoszeń, raportów, sprawozdań i meldunków przesyłanych 

do stacji sanitarno-epidemiologicznych. Przekazanie informacji o wystąpieniu zwiększonej liczby zachorowań na choroby zakaźne odbywa się  w systemie 

wczesnego reagowania z Europejskim Centrum do Spraw Zapobiegania i Kontroli Chorób w ramach wspólnotowej sieci nadzoru epidemiologicznego  

i kontroli chorób zakaźnych którego składowym jest  Krajowy System Wczesnego Ostrzegania i Reagowania dla chorób zakaźnych (EarlyWarning  

And Rensponse System). 

2. Diagnoza sytuacji epidemiologicznej 
Działanie Kieruje działaniem Wykonawca/ dokumentujący Obieg informacji pomiędzy 

uczestnikami zadania (zew. i wew.) 
Przeprowadzanie dochodzenia 
epidemiologicznego  
 
 

Właściwy inspektor sanitarny, 
lekarz prowadzący 
 

pracownicy pionu epidemiologii , 
lekarz prowadzący 

PPIS-> LPWIS -> GIS, WCZK, Wydział 
Zdrowia LUW 

Wskazanie osób do leczenia, izolacji i 
kwarantanny 

Właściwy inspektor sanitarny, 
lekarz prowadzący 

pracownicy pionu epidemiologii , 
lekarz prowadzący 

PPIS-> LPWIS -> GIS, WCZK, Wydział 
Zdrowia LUW 
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Analiza danych z dochodzeń epide-
miologicznych  oraz informacji  
z podmiotów leczniczych i labora-
toriów diagnostycznych 

Właściwy inspektor sanitarny 
 

właściwy inspektor sanitarny, 
konsultant ds. chorób zakaźnych, 
konsultant ds. mikro-biologii 
lekarskiej, pracownicy pionu 
epidemiologii, 

PPIS-> LPWIS -> GIS, NIZ PZH, 
WCZK, Wydział Zdrowia LUW 

Sporządzanie meldunków 
dotyczących zachorowań 
 

Właściwy inspektor sanitarny 
 

pracownicy pionu epidemiologii  
 

PPIS-> LPWIS -> GIS, NIZ PZH, WCZK 

Przekazywanie informacji organom 
nadrzędnym w zakresie sytuacji 
epidemiologicznej, w tym 
przygotowywanie informacji dla 
społeczeństwa 

LPWIS Pracownicy pionu epidemiologii. 
Rzecznik prasowy stacji 

LPWIS -> GIS,  WCZK, biuro prasowe 
Wojewody Lubuskiego 

 

Prowadzenie działań przeciwepidemicznych w sytuacji kryzysowej polega miedzy innymi na prowadzeniu dochodzenia epidemiologicznego wśród osób 

chorych, podejrzanych o zachorowanie oraz narażonych. Powyższe czynności pozwalają na zebranie danych między innymi o skali zdarzenia a przede 

wszystkim ustaleniu czynnika chorobotwórczego  i etiologii zachorowania i ewentualne wskazanie źródła epidemii. 

 

3. Powołanie Zespołu Zarządzania Kryzysowego w składzie adekwatnym do zaistniałej sytuacji (wsparcie merytoryczne Konsultanta ds. Chorób 

Zakaźnych, Konsultanta ds. Mikrobiologii Lekarskiej). 

Działanie Kieruje działaniem Wykonawca/ dokumentujący Obieg informacji pomiędzy 
uczestnikami zadania (zew. i wew.) 

Wnioskowanie do Wojewody Lubuskiego o zwołanie  
Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. 

LPWIS Kierownik Oddziału 
Epidemiologii 

LPWIS->WCZK->Wojewoda Lubuski 

Propozycja powołania do składu Wojewódzkiego 
Zespołu Zarządzania Kryzysowego: Inspektora 
Sanitarnego MSWiA Konsultanta ds. Chorób 
Zakaźnych, Konsultanta ds. Mikrobiologii Lekarskiej. 

LPWIS Kierownik Oddziału 
Epidemiologii 
 

LPWIS->WCZK 
 -> Wojewoda Lubuski 

Uściślenie zadań dla poszczególnych służb biorących 
udział w zdarzeniu kryzysowym zgodnie z planem 
przeciwepidemicznym. 

LPWIS LPWIS, kierownicy pozostałych 
służb i inspekcji  

LPWIS->WCZK -> Wojewoda 
Lubuski -> 
Kierownicy służ i inspekcji 
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Zwołanie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego pozwoli na doprecyzowanie działań w oparciu o rzeczywiste uwarunkowania , które muszą 

być podjęte przez organy Inspekcji Sanitarnej oraz służby współdziałające w celu zapobieżenia szerzeniu się czynnika zakaźnego. Wojewódzki Plan 

Działania na Wypadek Wystąpienia Epidemii określa ogólne ramy działania poszczególnych służb.  

4. Wnioskowanie do Wojewody Lubuskiego o wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii z określeniem zadań dla 
poszczególnych służb biorących udział w zdarzeniu. 

Działanie Kieruje działaniem Wykonawca/ dokumentujący Obieg informacji pomiędzy 
uczestnikami zadania (zew. i wew.) 

Konsultacje  z wojewódzkim konsultantem 
ds. chorób zakaźnych, wojewódzkim 
konsultantem mikrobiologii lekarskiej oraz  
w przypadku zachorowań na choroby 
odzwierzęce Wojewódzkim Lekarzem 
Weterynarii 

LPWIS LPWIS, konsultant ds. chorób 
zakaźnych, konsultant ds. mikrobiologii 
lekarskiej, pracownicy pionu 
epidemiologii 

LPWIS->WCZK-> Wojewoda Lubuski 

Złożenie wniosku  
do Wojewody Lubuskiego  
o wprowadzenie stanu epidemii 

LPWIS pracownicy pionu epidemiologii LPWIS -> Wojewoda Lubuski 

Opracowanie propozycji zarządzenia 
Wojewody Lubuskiego w sprawie 
ogłoszenia zagrożenia 
epidemicznego/epidemii 

LPWIS Zespół Zarządzania Kryzysowego LPWIS -> Wojewoda Lubuski 

Na podstawie rozwoju sytuacji epidemiologicznej w województwie oraz po konsultacji z i uzyskaniu merytorycznego wsparcia LPWIS wnioskuje  

do Wojewody Lubuskiego o wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii. Ma to na celu sprawniejsze zarzadzanie w sytuacji kryzysowej, 

pozwala na uruchomienie zasobów które są niezbędne do zminimalizowania skutków zdarzenia. 

5. Wdrożenie zarządzeń wydanych w związku z sytuacją kryzysową zależnie od aktualnej sytuacji epidemiologicznej. 
 

Działanie Kieruje działaniem Wykonawca/ 
dokumentujący 

Obieg informacji pomiędzy uczestnikami 
zadania (zew. i wew.) 

Wnioskowanie o uruchomienie miejsc do leczenia, 
izolacji i kwarantanny   

Właściwy inspektor 
sanitarny 

Właściwy inspektor 
sanitarny, organy 
samorządowe 

PPIS->organy samorządowe, LPWIS->  WCZK 

Wnioskowanie o zaangażowanie innych organów  
i inspekcji, np. 
- Policji do ochrony między innymi miejsc 
izolacji/kwarantanny, 
- Straży Pożarnej do prowadzenia procesów 

Właściwy inspektor 
sanitarny 

Właściwy inspektor 
sanitarny, kierownicy 
zaangażowanych służb   
i inspekcji, Inspektor 
Sanitarny MSWiA 

Właściwy inspektor sanitarny-> inne 
zaangażowane służby i inspekcje, CZK-> LPWIS-
> WCZK, Wojewoda Lubuski 
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Właściwy Państwowy  Inspektor Sanitarny w ramach współpracy z innymi organami oraz w chwili wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego wydaje 

decyzje mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się czynnika biologicznego odpowiedzialnego za wystąpienie zachorowań na choroby zakaźne. 

Uprawnienia takie nadaje ustawa o chorobach zakaźnych. Zakres współpracy z innymi inspekcjami i służbami określa  Wojewódzki Plan Działania na 

Wypadek Wystąpienia Epidemii. 

 

6. Monitorowanie sytuacji epidemiologicznej. 
Działanie Kieruje działaniem Wykonawca/ dokumentujący Obieg informacji pomiędzy 

uczestnikami zadania (zew. i wew.) 
Bieżąca analiza meldunków 
dotyczących zachorowań  
na chorobę zakaźną. 

Właściwy   inspektor sanitarny, 
konsultant ds. chorób zakaźnych, 
konsultant ds. mikrobiologii 
lekarskiej 

Właściwy inspektor powiatowy , 
LPWIS -pracownicy pionu 
epidemiologii, lekarze prowadzący 

PPIS-> LPWIS->GIS, 
NIZ-PZH, WCZK-> Wojewoda 
Lubuski 

Aktualizacja rejestrów chorób 
zakaźnych w celu ustalenia ilości 

Właściwy  inspektor sanitarny Właściwy inspektor powiatowy , 
LPWIS -pracownicy pionu 

PPIS-> LPWIS->GIS, 
NIZ-PZH, WCZK-> Wojewoda 

dezynfekcji osób 
Wnioskowanie o uruchomienie rezerw 
przeciwepidemicznych z CBR  

LPWIS Właściwy inspektor 
powiatowy, LPWIS,  

PPIS->LPWIS  
->WCZK 

Wnioskowanie o skierowanie do miejsc izolacji  
i kwarantanny personelu medycznego 

LPWIS LPWIS, WCZK, Wydział 
Zdrowia LUW 

LPWIS -> WCZK 
->Wojewoda Lubuski 

Wydanie decyzji na podstawie ustawy o 
chorobach zakaźnych adekwatnej do sytuacji, np.: 
 
-zakaz korzystania z wody przeznaczonej  
do spożycia przez ludzi i na potrzeby gospodarcze, 
pochodzącej z ujęć, co do których istnieje 
podejrzenie skażenia, 
 
-nakaz  przeprowadzenia zabiegów sanitarnych, 
 
- zakaz spożywania żywności podejrzanej  
o skażenie, a w razie potrzeby, zarządzić jej  
zbadanie, odkażenie, zniszczenie lub 
przeznaczenie do innych celów, 
 
- nakaz przeprowadzenia szczepień ochronnych 

Właściwy inspektor 
sanitarny 

Właściwy inspektor 
sanitarny, pion HK 
 
 
Właściwy inspektor 
sanitarny, pion HK 
 
 
Właściwy inspektor 
sanitarny, pion HŻ 
 
Właściwy inspektor 
sanitarny, pion EP 

PPIS,LPWIS -> organy samorządowe, WCZK 
->Wojewoda Lubuski 
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osób chorych epidemiologii Lubuski 
Przeprowadzanie i analiza wyników 
badań  

Właściwy powiatowy  inspektor 
sanitarny, LPWIS, konsultant ds. 
chorób zakaźnych, konsultant ds. 
mikrobiologii lekarskiej 

Właściwy inspektor powiatowy 
/LPWIS 
 ->pracownicy laboratorium stacji 
sanitarnych 

PPIS,LPWIS->GIS, NIZ-PZH, lekarz 
prowadzący, WCZK  
->Wojewoda Lubuski 

Podejmowanie decyzji o zwolnieniu 
osób z kwarantanny  

Właściwy powiatowy  inspektor 
sanitarny, LPWIS, konsultant ds. 
chorób zakaźnych, konsultant ds. 
mikrobiologii lekarskiej 

Właściwy inspektor powiatowy 
/LPWIS 
  

PPIS,LPWIS->GIS, NIZ-PZH, lekarz 
prowadzący, WCZK  
->Wojewoda Lubuski 

Sprawowanie nadzoru nad 
wykonawstwem szczepień 
ochronnych, prowadzenie 
sprawozdań w tym zakresie 

Właściwy powiatowy  inspektor 
sanitarny, LPWIS 

Właściwy inspektor powiatowy, 
LPWIS,  pracownicy pionu 
epidemiologii 

PPIS,LPWIS->GIS, NIZ-PZH, 
konsultant ds. chorób zakaźnych , 
WCZK->Wojewoda Lubuski 

Przekazywanie informacji organom 
nadrzędnym w zakresie sytuacji 
epidemiologicznej,  w tym przygoto-
wywanie informacji dla społecze-
ństwa 

LPWIS Pracownicy pionu epidemiologii. 
Rzecznik prasowy stacji 

LPWIS -> GIS,  WCZK, biuro prasowe 
Wojewody Lubuskiego 

W celu zapobiegania rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. monitoruje 

sytuacje epidemiologiczną poprzez zbieranie informacji w zakresie zdarzenia kryzysowego, przeprowadzanie badan mikrobiologicznych, badań wody  

i żywności, a także nadzoruje wykonawstwo szczepień ochronnych wśród ludności. 

V. POTRZEBY WSPARCIA 

W realizacji zadania niezbędna będzie współpraca pomiędzy Państwową Inspekcją Sanitarną (w tym Głównym Inspektoratem Sanitarnym, Inspekcją 

Sanitarną MSWiA i Wojskową Inspekcją Sanitarną) w zakresie wymiany informacji, Lubuskim Urzędem Wojewódzkim, Narodowym Instytutem Zdrowia 

Publicznego Państwowym Zakładem Higieny w Warszawie i innymi jednostkami naukowo-badawczymi, konsultantami wojewódzkimi i krajowymi, 

podmiotami leczniczymi, laboratoriami diagnostyki medycznej, Inspekcją Weterynaryjną, Inspekcją Ochrony Środowiska, Policją, Strażą Graniczną, Strażą 

Pożarną, Portem Lotniczym w Babimoście, wojskiem w zakresie wymiany informacji, wsparcia merytorycznego, ustaleń, uzgodnień i konsultacji, a także 

nadawcami medialnymi (w zakresie rzetelnego informowania ludności o bieżącej sytuacji epidemiologicznej oraz o zasadach i nałożonych na obywateli 

obowiązkach, a także niedopuszczeniu do paniki i niepokoju społecznego). 

 

VI. BUDŻET ZADANIA 

Finansowanie w części z budżetów własnych inspekcji, służ biorących udział w zadaniu oraz z budżetów jednostek samorządowych i z budżetu państwa. 

 

VII. PODSTAWY PRAWNE DZIAŁAŃ 

1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j Dz. U. z 2019 r. poz. 1239); 
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2. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 59); 

3. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne(t.j. Dz. U. z 2020 r.  poz. 944, 1493); 

4. Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (t.j. Dz. U. z 2018 r.  poz. 2231); 

5. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r.  poz. 1398); 

6. Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz. U. z 2020 r.  poz. 882); 

7. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2020 r.  poz. 295); 

8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych 

na potrzeby obronne państwa oraz właściwych organów w tych sprawach (Dz. U. z 2012 r.  poz. 741); 

9. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie wykonywania zadań przez Państwową Inspekcję 

Sanitarną Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. z 2019 r.  poz. 411); 

10. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 maja 2013 r. w sprawie wykonywania zdań przez Państwową Inspekcję   

Sanitarną Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na terenie obiektów Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu i Centralnego Biura  

Antykorupcyjnego oraz w stosunku do funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu i Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego (Dz. U. z 2013 r.  poz. 577); 

11. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1856); 

12. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie Wojskowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2020 r.  poz. 432); 

13. Ustawa z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1846); 

14. Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1464); 

15. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 961, 1610); 

16. Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1077, z 2020 r. poz. 568,695). 
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MODUŁ ZADANIOWY NR 10  
 
Treść zadania: Wnioskowanie o użycie pododdziałów lub oddziałów Sił Zbrojnych RP do wsparcia działań w sytuacji kryzysowej na terenie województwa.  

Wykonawca zadania: Wojewoda Lubuski jako przewodniczący Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. 

 
I. CEL ZADANIA  

Uruchomienie sił i środków Sił Zbrojnych RP w sytuacjach kryzysowych. 

II. WARUNKI OPERACYJNE REALIZACJI ZADANIA  

W trakcie wykonywania zadania przewiduje się powstanie zakłóceń, które mogą w znaczący sposób utrudnić właściwy sposób realizacji poszczególnych 

zamierzeń. Do najbardziej prawdopodobnych utrudnień należy zaliczyć:  

1. Trudności w zakresie generowania potrzeb przez podmioty (jednostki administracji ) uczestniczące w procesie zarządzania kryzysowego, w zakresie 

wykorzystania potencjału wojskowego we wsparciu działań administracji.  

2. Niewłaściwe zarządzanie kryzysem na szczeblu starostwa przejawiającego się podejmowaniem błędnych decyzji w zakresie reagowania.  

3. Eskalacja zagrożenia.  

4. Możliwy chaos informacyjny (brak sprecyzowanych informacji w pierwszych chwilach po otrzymaniu informacji inicjującej, natłok informacji  

w zależności od skali zagrożenia).  

 

III. PRZEDSIĘWZIĘCIA DO WYKONANIA W RAMACH ZADANIA  

1. Zaistnienie zdarzenia ujętego w art. 25 ustawy o zarządzaniu kryzysowym na terenie województwa lubuskiego powodujące możliwość użycia Sił 

Zbrojnych RP. 

2. Złożenie wniosku do Wojewody przez jednostkę samorządu terytorialnego o wydzielenie pododdziałów i oddziałów Sił Zbrojnych RP w sytuacji 

kryzysowej, gdy użycie innych sił i środków jest niemożliwe lub może okazać się niewystarczające. 

3. Sporządzenie wniosku przez Wojewodę Lubuskiego o wydzielenie pododdziałów i oddziałów Sił Zbrojnych RP do Ministra Obrony Narodowej,  

do wiadomości do Dowódcy Operacyjnego RSZ i WSzW Zielona Góra. 

 
IV. KONCEPCJA DZIAŁANIA  

A. Tryb uruchamiania zasobów  

Zaistnienie zdarzenia ujętego w art. 25 ustawy o zarządzaniu kryzysowym na terenie województwa lubuskiego powodującego możliwość użycia Sił 

Zbrojnych RP do niżej wymienionych zadań: 

- współudział w monitorowaniu zagrożeń, 

- wykonywanie zadań związanych z oceną skutków zjawisk zaistniałych na obszarze występowania zagrożeń, 
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- wykonywanie zadań poszukiwawczo-ratowniczych, 

- ewakuowanie poszkodowanej ludności i mienia, 

- wykonywanie zadań mających na celu przygotowanie warunków do czasowego przebywania ewakuowanej ludności w wyznaczonych miejscach, 

- współudział w ochronie mienia pozostawionego na obszarze występowania zagrożeń, 

- izolowanie obszaru występowania zagrożeń lub miejsca prowadzenia akcji ratowniczej, 

- wykonywanie prac zabezpieczających, ratowniczych i ewakuacyjnych przy zagrożonych obiektach budowlanych i zabytkach, 

- prowadzenie prac wymagających użycia specjalistycznego sprzętu technicznego lub materiałów wybuchowych będących w zasobach SZ RP, 

- usuwanie materiałów niebezpiecznych i ich unieszkodliwianie, z wykorzystaniem sił i środków będących na wyposażeniu SZ RP, 

- likwidowanie skażeń chemicznych oraz skażeń i zakażeń biologicznych, 

- usuwanie skażeń promieniotwórczych, 

- wykonywanie zadań związanych z naprawą i odbudową infrastruktury technicznej, 

- współudział w zapewnieniu przejezdności szlaków komunikacyjnych, 

- pomocy medycznej i wykonywanie zadań sanitarno-higienicznych i przeciwepidemicznych. 

Analiza możliwości własnych w zakresie przeciwdziałania skutkom sytuacji kryzysowej, na posiedzeniu właściwego (gminnego/powiatowego) 

Zespołu Zarządzania Kryzysowego, zakończonego wnioskowaniem o wydzielenie pododdziałów i oddziałów Sił Zbrojnych RP do wsparcia administracji 

publicznej w sytuacji kryzysowej. 

Monitorowanie przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego bieżącej sytuacji, w celu określenia potencjalnej możliwości użycia 

pododdziałów i oddziałów Sił Zbrojnych RP do wsparcia administracji publicznej w sytuacji kryzysowej we współdziałaniu z WSzW Zielona Góra  

(z dyżurnym operacyjnym  WSzW). 

1. Złożenie przez właściwą jednostkę samorządu terytorialnego wniosku do Wojewody o wydzielenie pododdziałów i oddziałów Sił Zbrojnych RP  

w sytuacji kryzysowej, gdy użycie innych sił i środków jest niemożliwe lub może okazać się niewystarczające. 

2. Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego dokonuje analizy złożonego wniosku pod kątem możliwości użycia Sił Zbrojnych RP w danej 

sytuacji kryzysowej, 

3. Sporządzenie wniosku Wojewody Lubuskiego o wydzielenie pododdziałów i oddziałów Sił Zbrojnych RP do Ministra Obrony Narodowej,  

do wiadomości do Dowódcy Operacyjnego RSZ i WSzW Zielona Góra. 

4. Wysłanie wniosku do Ministra Obrony Narodowej, do wiadomości Dowódcy Operacyjnego RSZ i WSzW Zielona Góra. 
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B. Organizacja kierowania/dowodzenia:  

1. Kierowaniem, koordynacją działań na miejscu zajmuje się właściwy terytorialnie wójt/burmistrz, prezydent bądź podmiot właściwy w reagowaniu na 

dane zdarzenie. 

2. Wszelkie decyzje, informacje przekazywane są przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego. 

3. Ze strony Sił Zbrojnych RP podmiotem organizacyjnym jest Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych oraz Wojewódzki Sztab Wojskowy. 

4. Żołnierze w trakcie działań pozostają pod dowództwem własnych przełożonych, w ramach Wydzielonego Zgrupowania Zadaniowego 

 

C. Przedsięwzięcia reagowania  

Działanie Kieruje działaniem 
Wykonawca / 
dokumentujący 

Obieg informacji pomiędzy 
uczestnikami zadania (zew. i wew.) 

Przyjęcie informacji o zdarzeniu na terenie 
województwa lubuskiego. 

 
Służba dyżurna 
WCZK 

faks, e-mail 

Podjęcie decyzji o konieczności złożenia 
wniosku w zakresie wsparcia siłami  
i środkami Sił Zbrojnych RP w usuwaniu 
skutków sytuacji kryzysowej. 

Wojewoda, WZZK 

Dyrektor WBiZK, 
Wyznaczony 
pracownik WBiZK 
LUW 

Po wcześniejszym uzyskaniu informacji  
od organów jednostek samorządu 
terytorialnego dotkniętych zdarzeniem 
bądź sugestii WZZK i podjęciu decyzji 
przez Wojewodę, Dyrektor WBiZK 
nadzoruje sporządzenie wniosku przez 
pracownika WBiZK. 

Przesłanie wniosku do MON o użycie sił  
i środków Sił Zbrojnych RP do wykonywania 
zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. 

Dyrektor WBiZK 
Wyznaczony 
pracownik WBiZK 
LUW 

Faks, e-mail, poczta 

Współpraca organu/podmiotu z MON  
w zakresie zbierania informacji o użyciu sił 
 i środków Sił Zbrojnych RP 

Kierownik WCZK 
Służba dyżurna 
WCZK 

Faks, e-mail, telefony 

Przygotowanie i przesłanie wniosku do MON 
o odwołaniu Sił Zbrojnych RP z wykonywania 
zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. 

Dyrektor WBiZK 
Wyznaczony 
pracownik WBiZK 
LUW 

Faks, e-mail, poczta 

 

V. WSPARCIE ZE STRONY INNYCH INSTYTUCJI  

Współdziałanie z Wojewódzkim Sztabem Wojskowym w Zielonej Górze w zakresie utrzymania kontaktu z Dowództwem Operacyjnym Rodzajów Sił 
Zbrojnych oraz z Wydzielonymi Zgrupowaniami Zadaniowymi. 
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VI. BUDŻET ZADANIA  

Działania finansowane z budżetu wójta./burmistrza, prezydenta/starosty/wojewody (w przypadku zdarzenia obejmującego więcej niż jeden powiat). 

VII. PODSTAWY PRAWNE DZIAŁAŃ  

1. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1856); 

   2. Ustawa z dnia 23 stycznia 20019 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1464); 

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

   4. 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 usuwaniem (Dz. U. 2003 r., nr 41, poz.  347). 
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MODUŁ ZADANIOWY NR 11 

Treść zadania: Wnioskowanie do Rady Ministrów  o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej. 

Wykonawca zadania:  Dyrektor Biura Wojewody. 

 

I. CEL ZADANIA 

Wprowadzenie stanu klęski żywiołowej na terenie województwa lub jego części. 

 

II. WARUNKI OPERACYJNE REALIZACJI ZADAIA 

W trakcie wykonywania zadania przewiduje się powstanie zakłóceń, które mogą w znaczący sposób utrudnić właściwy sposób realizacji poszczególnych 

zamierzeń. Do najbardziej prawdopodobnych utrudnień należy zaliczyć:  

1. Trudności w zakresie wykorzystania sił skierowanych do dyspozycji poszczególnych kierowników jednostek administracji do przeciwdziałania 

/minimalizacji/ i zwalczania skutków zagrożenia.  

2. Niewłaściwe zarządzanie kryzysem na szczeblu starostwa i gminy przejawiającego się podejmowaniem błędnych decyzji w zakresie reagowania  

i odbudowy.  

3. Eskalacja zagrożenia.  

4. Możliwy chaos informacyjny (brak sprecyzowanych informacji w pierwszych chwilach po otrzymaniu informacji inicjującej, natłok informacji  

w zależności od skali zagrożenia).  

5. Możliwy chaos organizacyjny przez brak wyraźnego określenia zakresu zadań komórek organizacyjnych jednostek administracji zaangażowanych  

w reagowanie kryzysowe.  

6. Atmosfera niepokoju, presja czasu i oczekiwań ze strony obywateli/mieszkańców województwa na szybką reakcję i pomoc w zakresie usunięcie 

skutków sytuacji kryzysowych.  

7. Możliwa panika, nieprzestrzeganie obowiązującego porządku prawnego.  

 

III. PRZEDSIĘWZIĘCIA DO WYKONANIA W RAMACH ZADANIA 

1. Analiza przesłanek do wprowadzenia stanu klęski żywiołowej na terenie województwa lub jego części na posiedzeniu WZZK. 

2. Przygotowanie i przesłanie wniosku o wprowadzeniu stanu klęski żywiołowej do Rady Ministrów. 

3. Przyjęcie rozporządzenia Rady Ministrów  o wprowadzeniu stanu klęski żywiołowej oraz wprowadzeniu ograniczeń wolności i praw człowieka i 

obywatela na terenie województwa. 

4. Przekazanie treści rozporządzenia jednostkom samorządu terytorialnego i  rzecznikowi prasowemu Wojewody Lubuskiego. 

5. Działanie w ramach procedur realizacji zadań przypisanych dla poszczególnych zdarzań czy zagrożeń. 

6. Monitorowanie realizacji zadań zawartych w rozporządzeniu. 
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7. Prowadzenie nadzoru w zakresie przestrzegania ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela na terenie województwa bądź jego części. 

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

9. Złożenie wniosku do Dyrektora Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej o wsparcie działań w usuwaniu skutków zdarzenia osadzonymi w 

zakładach karnych. 

10. Szacowanie szkód i strat. 

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

12. Przekazanie do publicznej wiadomości rozporządzenia Rady Ministrów. 

  
IV. KONCEPCJA DZIAŁANIA 

Tryb uruchamiania zasobów: 

W pierwszej fazie zdarzenia likwidacja skutków odbywa się na poziomie właścicieli, posiadaczy samoistnych, zarządców danej infrastruktury – zgodnie  

z obowiązującymi wewnętrznymi planami, procedurami, instrukcjami postępowania. W przypadku eskalacji zdarzeń wprowadzenie stanu klęski 

żywiołowej i realizacja zadań zgodnie z rozporządzeniem. 

  

Organizacja kierowania/dowodzenia 

Kierowanie i koordynacja działań przez wojewodę przy pomocy WZZK. 

W zakresie działań związanych z zapobieganiem skutkom klęski żywiołowej lub skutkom ich usunięcia, wojewodzie są podporządkowane organy  

i jednostki organizacyjne administracji rządowej i samorządu województwa działające na terenie województwa oraz inne siły i środki wydzielone do jego 

dyspozycji i skierowane do wykonywania tych działań , w tym pododdziały i oddziały Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. 

W razie niezdolności do kierowania działaniami prowadzonymi w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia wojewoda może zawiesić 

uprawnienia starosty oraz wyznaczyć pełnomocnika do kierowania tymi działaniami. 

 

Przedsięwzięcia reagowania : Wnioskowanie do Rady Ministrów  o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej. 

Lp. Zadanie Realizujący zadanie Wykonywane przedsięwzięcia Siły i środki Uwagi 

1. 

Analiza przesłanek do wprowadzenia 

stanu klęski żywiołowej na terenie 

województwa lub jego części  

na posiedzeniu WZZK 

Wojewoda 

 

Organizacja posiedzenia 

Wojewódzkiego Zespołu  

Zarządzania Kryzysowego 

Służba Dyżurna 
WCZK  

Analiza dokonywana 
jest przy udziale  

i w oparciu o opinię 
radców prawnych 

Wojewody 
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2. 

Przygotowanie i przesłanie wniosku  

o wprowadzeniu stanu klęski 

żywiołowej do Rady Ministrów. 

Wydział Bezpieczeństwa  
i Zarządzania Kryzysowego 

Opracowanie wniosku  we 
współpracy z Wydziałem 
Nadzoru i Kontroli Lubuskiego 
Urzędu Wojewódzkiego 

Pracownicy 
WBiZK i WNiK 
LUW Gorzów 
Wlkp. 

 

3. 

Przyjęcie rozporządzenia Rady 

Ministrów o wprowadzeniu stanu klęski 

żywiołowej oraz wprowadzeniu 

ograniczeń wolności i praw człowieka  

i obywatela na terenie województwa 

Służba Dyżurna 
Wojewódzkiego Centrum 
Zarządzania Kryzysowego 

Odbiór rozporządzenia  
i przekazanie Kierownikowi 
WCZK  

Pracownicy WCZK  

4. 

Przekazanie treści rozporządzenia 

jednostkom samorządu terytorialnego  

i rzecznikowi prasowemu Wojewody 

Lubuskiego  

Służba Dyżurna 
Wojewódzkiego Centrum 

Zarządzania Kryzysowego, 
Biuro Obsługi Urzędu  
i Rozwoju Systemów 

Informatycznych (BOUiRSI), 
Biuro Wojewody (BW) 

Według modułu nr 5 
uruchamianie systemu 
ostrzegania, alarmowania  
i informowania ludności …. oraz 
przekazanie treści rzecznikowi 
prasowemu Wojewody 
Lubuskiego 

Pracownicy 
WCZK, BOUiRSI  

i BW 
 

5. 

 

Działanie w ramach procedur realizacji 

zadań przypisanych dla poszczególnych 

zdarzań czy zagrożeń. 

 

Służba Dyżurna 
Wojewódzkiego Centrum 
Zarządzania Kryzysowego 

Działanie według 
zaplanowanych w 
Wojewódzkim Planie 
Zarządzania Kryzysowego 
procedur realizacji zadań w 
zależności od rodzaju zdarzeń 
czy zagrożeń 

Pracownicy 
WBiZK 

 

6. 

Monitorowanie realizacji zadań 

zawartych w rozporządzeniu. 

 

Służba Dyżurna 
Wojewódzkiego Centrum 
Zarządzania Kryzysowego 

Według modułu nr 3 
uruchamianie  
i monitorowanie zadań 
zawartych w wojewódzkim ….. 

Pracownicy 
WBiZK 

W miarę rozwoju 
sytuacji wzmocnienie 

etatowe i służby  
dyżurnej WCZK w 

ramach opracowanego 
,,Planu rozwinięcia i 

wzmocnienia 
Wojewódzkiego 

Centrum Zarządzania 
Kryzysowego PLATAN” 

7. 
Prowadzenie nadzoru w zakresie 

przestrzegania ograniczeń wolności  
Pracownicy Wydziału Nadzoru 
i Kontroli LUW, inspekcje, 

Według modułu nr 14 
wprowadzenie ograniczeń 

Pracownicy  
służb, straży, 
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i praw człowieka i obywatela na terenie 

województwa bądź jego części. 

straże i instytucje  
zaangażowane w proces 
reagowania na zdarzenia 
kryzysowe ujęte w siatce 
bezpieczeństwa 

wolności i praw człowieka  
i obywatela ……. 

inspekcji  
i instytucji 

biorący udział  
w realizacji 

przedsięwzięcia. 

8. 

Złożenie wniosku do Ministra  

Obrony Narodowej o wsparcie działań  

z zakresu zarządzania kryzysowego 

siłami i środkami wojska. 

Wojewoda Lubuski  
Według modułu nr 10 
wnioskowanie o użycie 
pododdziałów ………. 

Pracownicy 
WCZK, 

pracownicy 
WNiK 

 

9. 

Złożenie wniosku do Dyrektora 

Okręgowego Inspektoratu Służby 

Więziennej o wsparcie działań  

w usuwaniu skutków zdarzenia 

osadzonymi w zakładach karnych. 

 

Wojewoda Lubuski  

W oparciu o podpisane 
porozumienie 
Z Dyrektorem Okręgowego 
Inspektoratu Służby Więziennej 
opracowanie i przesłanie 
wniosku  

Pracownicy 
WCZK, 

pracownicy 
WNiK 

 

10. 
Szacowanie szkód i strat. 

 
Wydział Polityki Społecznej, 

Wydział Infrastruktury 

Zgodnie z opracowanymi 
procedurami  
w poszczególnych wydziałach 

Pracownicy WPS 
i WI LUW 

Gorzów Wlkp. 
 

11. 

Wydanie rozporządzenia przez Radę 

Ministrów o zniesieniu stanu klęski 

żywiołowej w związku z ustaniem 

przyczyn jego wprowadzenia. 

 

Rada Ministrów    

12. 

Przekazanie do publicznej wiadomości 

rozporządzenia Rady Ministrów. 

 

Służba Dyżurna 
Wojewódzkiego Centrum 

Zarządzania Kryzysowego, 
Biuro Obsługi Urzędu  
i Rozwoju Systemów 

Informatycznych (BOUiRSI), 
Biuro Wojewody (BW) 

Według modułu nr 5 
uruchamianie systemu 
ostrzegania, alarmowania  
i Informowania ludności …. oraz 
przekazanie treści rzecznikowi 
prasowemu Wojewody 
Lubuskiego 

Pracownicy 
WCZK, BOUiRSI 

i BW 
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V. POTRZEBY WSPARCIA  

Wsparcie bieżące: 

W przypadku niewystarczających własnych sił i środków do likwidacji zdarzenia, właściciele, posiadacze samoistni, zarządcy , mogą się zwrócić  

z  wnioskiem o skierowanie dodatkowych sił i środków do Wojewody Lubuskiego. 

Potrzeby  w przypadku przedłużających się działań:   

Wojewoda Lubuski może wystąpić  o wsparcie działań przez siły i środki wojska. 

Wojewoda Lubuski może także wnioskować o zwolnienie z rezerw państwowych określonego asortymentu. 

Wojewoda Lubuski może wnioskować  do Rady Ministrów  o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej. 

 

VI. BUDŻET ZADANIA 

Zadanie będzie realizowane w ramach budżetu państwa. 

 

VII. PODSTAWY PRAWNE DZIAŁAŃ 

1. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1856); 

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

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 (Dz. U. z 2003 nr 41 poz. 347). 
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MODUŁ ZADANIOWY NR 12 

Treść zadania:  Wnioskowanie do właściwego organu o dodatkowe środki finansowe na potrzeby reagowania/odbudowy podmiotów zaangażowanych w 

sytuacji kryzysowej. 

Wykonawca zadania: Dyrektor Wydziału Infrastruktury. 

 

I. CEL ZADANIA 

Przekazanie środków finansowych na potrzeby reagowania/odbudowy podmiotom zaangażowanym w sytuacji kryzysowej. 

 

II. WARUNKI OPERACYJNE REALIZACJI ZADANIA 

W trakcie wykonywania zadania przewiduje się powstanie zakłóceń, które mogą w znaczący sposób utrudnić właściwy sposób realizacji poszczególnych 

zamierzeń. Do najbardziej prawdopodobnych utrudnień należy zaliczyć:  

1. Brak przepływu informacji pomiędzy poszczególnymi podmiotami/beneficjentami pomocy, a Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego 

(WCZK), dotyczących rzeczywistych potrzeb w zakresie wsparcia finansowego.  

2. Trudności w zakresie generowania potrzeb logistycznych i innych dotyczących wsparcia działań, przez podmioty/jednostki samorządu terytorialnego 

 i operatorów obiektów IK na obszarze województwa lubuskiego.  

3. Możliwość wystąpienia przypadków chaosu kompetencyjnego i organizacyjnego przejawiające się brakiem jednoznacznie zdefiniowanych podmiotów 

udzielających wsparcia finansowego.  

4. Brak zasilania w energię elektryczną, co uniemożliwi złożenie wniosku o zwiększenie budżetu wojewody.  

5. Utrudnienia w łączności i komunikacji z podmiotami podległymi, zaangażowanymi w sytuacji kryzysowej.  

6. Absencja pracowników, w tym osoby upoważnionej do podpisania wniosku w systemie obsługującym budżet państwa.  

 

III. PRZEDSIĘWZIĘCIA DO WYKONANIA W RAMACH ZADANIA 

Faza reagowania: 

1. Odbiór wniosków stanowiących  zestawienie nakładów finansowych poniesionych na prowadzenie akcji ratowniczej w sytuacji kryzysowej. 

2. Wydział  Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego weryfikuje i kwalifikuje nakłady poniesione przez podmiot. 

3. Opracowanie właściwych wniosków do Ministra Finansów. 

4. Wojewoda występuje do Ministra Finansów z wnioskiem o uruchomienie środków. Wniosek ten wojewoda przesyła za pośrednictwem Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji (MSWiA). 

5. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji  opiniuje wniosek wojewody i niezwłocznie przekazuje go do Ministra Finansów. 

6. Wojewoda, niezwłocznie po zwiększeniu wydatków przez Ministra Finansów, dokonuje podziału uruchomionej kwoty i przekazuje podmiotom. 
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Faza odbudowy: 

1. Odbiór wniosków stanowiących  zestawienie nakładów finansowych  poniesionych przez podmiot w fazie odbudowy mienia komunalnego. 

2. Wojewoda powołuje wojewódzką komisję do spraw weryfikacji strat mienia komunalnego. 

3. Wydział  Infrastruktury LUW  weryfikuje wnioski o przyznanie dotacji na odbudowę mienia komunalnego. 

4. Wojewoda przesyła Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji zbiorcze zestawienie zgłaszanych potrzeb z terenu województwa. 

5. Minister na podstawie zbiorczego zestawienia wydaje promesy dofinansowania zadań podmiotom oraz do wiadomości właściwych wojewodów. 

6. Po skompletowaniu dokumentów podmiot występuje do wojewody z wnioskiem o dotację. 

7. Wojewoda na podstawie promes wystawionych przez Ministra Finansów , protokołów komisji wojewódzkiej zawiera z podmiotem umowy o dotację. 

8. Wojewoda występuje do Ministra Finansów z wnioskiem o uruchomienie środków z rezerwy celowej. Wniosek ten wojewoda przesyła za 

pośrednictwem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA). 

9. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji  opiniuje wniosek wojewody i niezwłocznie przekazuje go do Ministra Finansów. 

10. Wojewoda, niezwłocznie po zwiększeniu wydatków przez Ministra Finansów, dokonuje podziału uruchomionej kwoty i przekazuje podmiotom. 

11. Kontrole wykonania umów wykonują właściwi wojewodowie (osoby upoważnione) lub pracownicy Departamentu Ochrony Ludności i Zarządzania 

Kryzysowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

12.Kontrole wykonywane są na podstawie planów kontroli sporządzanych przez Wojewodę, plany te przesyłane są niezwłocznie do wiadomości  Ministra 

(MSWiA). 

13.Wojewoda w terminie do 15 lutego następnego roku, przesyła do MSWiA zbiorcze informacje o sposobie wykorzystania środków dotacji przyznanych 

podmiotom na podstawie umów. 

14. 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 zostały określone w piśmie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nr DOLIZK-IV-775-1/2016  

z dnia 24 czerwca 2016 r., w piśmie nr DOLiZK-IV-775-10/2017 z dnia 17 sierpnia 2017 r., w piśmie nr DOLiZK-IV-775-20/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 r. 

oraz w piśmie nr DOLiZK-IV-775-22/2018 z dnia 25 maja 2018 r. Określają one przeznaczenie pomocy, ogólne warunki przyznawania pomocy, podstawę 

prawną, warunki przyznawania pomocy na remont/odbudowę budynku lun lokalu mieszkalnego, uruchamianie środków rezerwy celowej na wypłatę 

zasiłków celowych. 

 

IV. KONCEPCJA DZIAŁANIA 

Tryb uruchamiania zasobów: 

Dyrektorzy odpowiednich wydziałów Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego wydają polecenia pracownikom swoich wydziałów w celu analizy spływających 

wniosków i informacji  i w końcu opracowaniu odpowiednich dokumentów celem otrzymania dodatkowych środków finansowych.  
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Organizacja kierowania/dowodzenia 

Kierowanie i koordynacja działań przez wojewodę. Współpraca wojewody z odpowiednimi ministerstwami.  

 

Przedsięwzięcia reagowania : Wnioskowanie do właściwego organu o dodatkowe środki finansowe na potrzeby reagowania/odbudowy podmiotów 

zaangażowanych w sytuacji kryzysowej. 

Faza reagowania: 

Lp. Zadanie Realizujący zadanie Wykonywane przedsięwzięcia Siły i środki Uwagi 

1. 

Odbiór wniosków stanowiących  

zestawienie nakładów finansowych 

poniesionych na prowadzenie akcji 

ratowniczej w sytuacji kryzysowej  

w fazie reagowania. 

Wydział Bezpieczeństwa 
i Zarządzania 

Kryzysowego (WBiZK) 

 

Przekazanie odebranych 

wniosków informacji swoim 

przełożonym  

Pracownicy Wydziału 
Bezpieczeństwa  

i Zarządzania 
Kryzysowego  

 

2. 

Weryfikacja i kwalifikacja nakładów 

finansowych . 

 

Wydział Bezpieczeństwa 
i Zarządzania 
Kryzysowego 

Analiza złożonych wniosków 

Pracownicy WBiZK  
i Wydziału Nadzoru  
i Kontroli LUW 
Gorzów Wlkp. 

 

3. 

Opracowanie właściwych wniosków  

do Ministra Finansów. 

 

Wydział Bezpieczeństwa 
i Zarządzania 
Kryzysowego 

Sporządzenie gotowych 
wniosków do wysłania.  

Pracownicy Oddziału 
Planowania Cywilnego,  
Ochrony Ludności i 
Spraw Obronnych 

Współpraca z 
Wydziałem Budżetu i 
Finansów 

4. 

Wojewoda występuje do Ministra 

Finansów z wnioskiem o uruchomienie 

środków. Wniosek ten wojewoda 

przesyła za pośrednictwem Ministra 

Spraw Wewnętrznych i Administracji 

(MSWiA). 

Wydział Bezpieczeństwa 
i Zarządzania 
Kryzysowego 

Przekazanie wniosków  
do podpisu wojewodzie  

i wysłanie do ministerstwa. 

Pracownicy Oddziału 
Planowania Cywilnego,  

Ochrony Ludności i 
Spraw Obronnych 

 

5. 

 

Wojewoda, niezwłocznie po 

zwiększeniu wydatków przez Ministra 

Finansów, dokonuje podziału 

Wydział Bezpieczeństwa 
i Zarządzania 
Kryzysowego, Oddziału 
Planowania Cywilnego,  
Ochrony Ludności i 

Działanie według 
zaplanowanych  
w  poszczególnych wydziałach 
zadań. 

Pracownicy Wydziału 
Budżetu i Finansów, 
WBiZK LUW Gorzów 
Wlkp. 
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uruchomionej kwoty i przekazuje 

podmiotom. 

Spraw obronnych, 
Wydział Budżetu  
i Finansów 

 

Wnioskowanie do właściwego organu o dodatkowe środki finansowe na potrzeby reagowania/odbudowy podmiotów zaangażowanych  

w sytuacji kryzysowej. 

 

Faza odbudowy: 

Lp. Zadanie 
Realizujący 
zadanie 

Wykonywane 
przedsięwzięcia 

Siły i środki Uwagi 

1. 

Odbiór wniosków stanowiących  zestawienie 

nakładów finansowych poniesionych przez podmiot 

w fazie odbudowy. 

Wydział 
Infrastruktury 

Przekazanie odebranych  

wniosków Dyrektorowi 

Wydziału Infrastruktury ( WI ) 

Pracownicy WBiZK i WI 
LUW Gorzów Wlkp.  

 

2. 

Wojewoda powołuje wojewódzką komisję do spraw 

weryfikacji strat. 

 

Wojewoda 

Odpowiedzialny pracownik 
WI LUW organizuje spotkanie 
komisji do spaw weryfikacji 
strat. 

Pracownicy WI 
Współpraca z 
Wydziałem Nadzoru  
i Kontroli 

3. 

Wydział  Infrastruktury LUW  weryfikuje  
i kwalifikuje przewidywane nakłady na odbudową 
mienia komunalnego i wstępnie proponuje kwotę 
(%) dofinansowania z budżetu państwa nakłady 
poniesione przez podmiot i sporządza protokół 
weryfikacji. 

Wydział 
Infrastruktury 
LUW Gorzów 
Wlkp. 

Analiza i przygotowanie 
wstępnych wniosków  
do ministerstwa. 

Pracownicy wydziału 
infrastruktury. 

Współpraca z wydziałem 
nadzoru i kontroli. 

4. 

Wojewoda przesyła Ministrowi Spraw 

Wewnętrznych i Administracji zbiorcze zestawienie 

zgłaszanych potrzeb z terenu województwa. 

WI 
Opracowanie zestawienia, 
podpis wojewody i wysłanie 
dokumentów. 

Pracownicy WI 
Współpraca  
z Wydziałem Budżetu  
i Finansów. 

5. 

Minister na podstawie zbiorczego zestawienia 

wydaje promesy dofinansowania zadań podmiotom 

oraz do wiadomości właściwych wojewodów 

WI  
 

Przyjęcie i przekazanie 
promes do biura wojewody. 

Pracownicy WI LUW 
Gorzów Wlkp. 

 

6. 
Po skompletowaniu dokumentów podmiot 

występuje do wojewody z wnioskiem o dotację. 
WI 

Przyjęcie i przekazanie 
wniosków o dotacje. 

Pracownicy WI  LUW 
Gorzów Wlkp. 

 

7. 
Wojewoda na podstawie promes wystawionych 

przez Ministra Finansów , protokołów komisji 
WI 

Przygotowanie umowy  
i podpisanie z podmiotem 

Pracownicy WI LUW 
Gorzów Wlkp. 

Współpraca z wydziałem 
nadzoru i kontroli. 



„Wojewódzki Plan Zarządzania Kryzysowego” 
„ZESPÓŁ PRZEDSIĘWZIĘĆ NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH” 

 
 

85 

wojewódzkiej zawiera z podmiotem umowy  

o dotację. 

ubiegającym się o dotację 
umowy. 

8. 

Wojewoda występuje do Ministra Finansów  

z wnioskiem o uruchomienie środków z rezerwy 

celowej. Wniosek ten wojewoda przesyła za  

pośrednictwem Ministra Spraw Wewnętrznych  

i Administracji (MSWiA). 

 

WI 
Przesłanie wniosku  
o uruchomienie środków 

 
Pracownicy WI LUW 
Gorzów Wlkp. 

 

9. 

Wojewoda, niezwłocznie po zwiększeniu wydatków 

przez Ministra Finansów, dokonuje podziału 

uruchomionej kwoty i przekazuje podmiotom. 

Kontrole wykonania umów wykonują właściwi 

wojewodowie( osoby upoważnione) lub pracownicy 

Departamentu Ochrony Ludności i Zarządzania 

Kryzysowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych  

i Administracji. 

WI 

Podział i przekazanie 
środków. 
Wyznaczenie pracowników  
do kontroli wykonania umów.  

Pracownicy Wydziału 
Infrastruktury LUW 
Gorzów Wlkp. 

 

10. 

Kontrole wykonywane są na podstawie planów 

kontroli sporządzanych przez Wojewodę, plany te 

przesyłane są niezwłocznie do wiadomości  Ministra 

(MSWiA). Wojewoda w terminie do 15 lutego 

następnego roku, przesyła do MSWiA zbiorcze 

informacje o sposobie wykorzystania środków 

dotacji przyznanych podmiotom na podstawie 

umów. 

WI 

Sporządzanie planów kontroli, 
opracowanie informacji 
zbiorczych oraz wysyłanie 
tych planów do ministerstwa. 
Wykonywanie zadań 
określonych przy kontrolach.  

Pracownicy Wydziału 
Infrastruktury LUW 
Gorzów Wlkp. 

 

 

V. POTRZEBY WSPARCIA  

W miarę napływu dużej ilości i wniosków dyrektorzy wydziałów Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego (LUW) wydają dyspozycje mające na celu 

zwiększenie obsady kadrowej mogącej zrealizować określone zadanie. 
 

VI. BUDŻET ZADANIA 

Zadanie będzie realizowane w ramach budżetu państwa. 
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VII. PODSTAWY PRAWNE DZIAŁAŃ 

1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869). 

2. Wytyczne Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 31 marca 2016 roku 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.  
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MODUŁ ZADANIOWY NR 13 

Treść zadania:  Wprowadzenie obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych w warunkach obowiązującego stanu klęski żywiołowej (art. 22 ustawy o 

stanie klęski żywiołowej). 

Wykonawca zadania: Dyrektor Biura Wojewody. 

 

I. CEL ZADANIA 

Wprowadzenie i nadzór obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych. 

 

II. WARUNKI OPERACYJNE REALIZACJI ZADANIA 

W trakcie wykonywania zadania przewiduje się powstanie zakłóceń, które mogą w znaczący sposób utrudnić właściwy sposób realizacji poszczególnych 
zamierzeń. Do najbardziej prawdopodobnych utrudnień należy zaliczyć:  
1. Trudności w zakresie wykorzystania sił skierowanych do dyspozycji poszczególnych kierowników jednostek administracji do przeciwdziałania 
/minimalizacji/ i zwalczania skutków zagrożenia. 
2. Niewłaściwe zarządzanie kryzysem na szczeblu starostwa i gminy przejawiającego się podejmowaniem błędnych decyzji w zakresie reagowania  
i odbudowy. 
3. Niechęć mieszkańców rejonów objętych klęską żywiołową do realizacji świadczeń osobistych lub rzeczowych na korzyść podmiotów zwalczających 
skutki zdarzenia. 
4. Eskalacja zagrożenia. 
5. Możliwy chaos informacyjny (brak sprecyzowanych informacji w pierwszych chwilach po otrzymaniu informacji inicjującej, natłok informacji  
w zależności od skali zagrożenia). 
6. Możliwy chaos organizacyjny przez brak wyraźnego określenia zakresu zadań komórek organizacyjnych jednostek administracji zaangażowanych 
 w reagowanie kryzysowe. 
7. Atmosfera niepokoju, presja czasu i oczekiwań ze strony obywateli/mieszkańców województwa na szybką reakcję i pomoc w zakresie usunięcie 
skutków sytuacji kryzysowych. 
8. Możliwa panika, nieprzestrzeganie obowiązującego porządku prawnego. 
 

III. PRZEDSIĘWZIĘCIA DO WYKONANIA W RAMACH ZADANIA 

1. Udzielanie pierwszej pomocy osobom, które uległy nieszczęśliwym wypadkom. 

2. Czynny udział w działaniu ratowniczym lub wykonywaniu innych zadań wyznaczonych przez kierującego akcją ratowniczą. 

3. Wykonywanie określonych prac. 

4. Oddanie do używania posiadanych nieruchomości lub rzeczy ruchomych. 

5. Udostępnianie pomieszczeń osobom ewakuowanym. 



„Wojewódzki Plan Zarządzania Kryzysowego” 
„ZESPÓŁ PRZEDSIĘWZIĘĆ NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH” 

 
 

88 

6. Użytkowanie nieruchomości  w określony sposób lub w określonym zakresie. 

7. Przyjęcie na przechowanie i pilnowanie mienia osób poszkodowanych lub ewakuowanych. 

8. Zabezpieczenie zagrożonych zwierząt, a w szczególności dostarczaniu paszy i schronienia. 

9. Zabezpieczeniu zagrożonych roślin i nasion. 

10. Pełnienie wart. 

11. Zabezpieczenie własnych źródeł wody pitnej i środków spożywczych przed ich zanieczyszczeniem, skażeniem lub zakażeniem, a także udostępnianie 

ich dla potrzeb osób ewakuowanych lub poszkodowanych, w sposób wskazany przez organ nakładający świadczenie. 

12. Zabezpieczenie zagrożonych dóbr kultury. 

 
IV.  KONCEPCJA DZIAŁANIA 

1. W czasie stanu klęski żywiołowej właściwy wojewoda kieruje działaniami prowadzonymi w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich 

usunięcia na obszarze województwa. 

2. Wojewodzie w zakresie tych działań przyporządkowane są organy i jednostki organizacyjne administracji rządowej i samorządu województwa 

działające na obszarze województwa oraz inne siły i środki wydzielone do jego dyspozycji i skierowane do wykonywania tych działań na obszarze 

województwa, w tym pododdziały i oddziały Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. W razie niezdolności do kierowania lub niewłaściwego kierowania działaniami prowadzonymi w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej  

lub ich usunięcia minister właściwy do spraw administracji publicznej lub inny minister, do zakresu działania którego należy zapobieganie skutkom  danej 

klęski żywiołowej lub ich usuwanie, może zawiesić uprawnienia wojewody oraz wyznaczyć  pełnomocnika do kierowania tymi działaniami.  

 

Organizacja kierowania/dowodzenia 

Wojewoda kieruje i koordynuje działaniami prowadzonymi w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia na obszarze województwa. 

 

 

Przedsięwzięcia reagowania : Wprowadzenie obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych w warunkach obowiązującego stanu klęski 

żywiołowej (art. 22 ustawy o stanie klęski żywiołowej). 

Lp. Zadanie 
Realizu-

jący 
zadanie 

Wykonywane przedsięwzięcia Siły i środki Uwagi 

 
Wprowadzenie 
obowiązku świadczeń 
osobistych i rzeczowych.  

Wojewoda  

Udzielanie pierwszej pomocy osobom, które uległy 

nieszczęśliwym wypadkom. 

Czynny udział w działaniu ratowniczym lub wykonywaniu 

innych zadań wyznaczonych przez kierującego akcją 

Służby wojewody we 
współpracy z organami 

JST  oraz organami 
wojewódzkiej 
administracji 

Do działań związanych 
z realizacja zadań 
można skierować  
w razie potrzeby 
pododdziały i oddziały 
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ratowniczą. 

Wykonywanie określonych prac. 

Oddanie do używania posiadanych nieruchomości lub rzeczy 

ruchomych. 

Udostępnianie pomieszczeń osobom ewakuowanym. 

Użytkowanie nieruchomości  w określony  sposób  
w określonym zakresie. 
Przyjęcie na przechowanie i pilnowanie mienia osób 
poszkodowanych lub ewakuowanych. 
Zabezpieczenie zagrożonych zwierząt, a w szczególności 

dostarczaniu paszy i schronienia. 

Zabezpieczenie zagrożonych roślin i nasion. 

Pełnienie wart. 

Zabezpieczenie własnych źródeł wody pitnej i środków 

spożywczych przed ich zanieczyszczeniem, skażeniem lub 

zakażeniem, a także udostępnianie ich dla potrzeb osób 

ewakuowanych lub poszkodowanych, w sposób wskazany 

przez organ nakładający świadczenie. 

Zabezpieczenie zagrożonych dóbr kultury. 

zespolonej. Sił Zbrojnych 
Rzeczypospolitej 
Polskiej 

   

V. POTRZEBY WSPARCIA  

Wojewodzie w zakresie tych działań przyporządkowane są organy i jednostki organizacyjne administracji rządowej i samorządu województwa działające 

na obszarze województwa oraz inne siły i środki wydzielone do jego dyspozycji i skierowane do wykonywania tych działań na obszarze województwa,  

w tym pododdziały i oddziały Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

VI. BUDŻET ZADANIA 

Zadania realizowane w ramach budżetu Państwa. 
 

VII. PODSTAWY PRAWNE DZIAŁAŃ 

1. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1856); 
2. Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 o stanie klęski żywiołowej (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1897). 
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MODUŁ ZADANIOWY NR 14 

Treść zadania: Wprowadzenie ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela w zakresie wynikającym z postanowień art. 21 ustawy o stanie 

wyjątkowym, jeżeli stan wyjątkowy wprowadzono na terenie jednego województwa. 

Wykonawca zadania:  Dyrektor Biura Wojewody. 

 

I. CEL ZADANIA 

Wprowadzenie działań przywracających konstytucyjny ustrój państwa, bezpieczeństwo obywateli lub porządek publiczny, a w szczególności koordynację  

i kontrolę funkcjonowania administracji rządowej i samorządowej. 

II. WARUNKI OPERACYJNE REALIZACJI ZADANIA 

W trakcie wykonywania zadania przewiduje się powstanie zakłóceń, które mogą w znaczący sposób utrudnić właściwy sposób realizacji poszczególnych 

zamierzeń. Do najbardziej prawdopodobnych utrudnień należy zaliczyć:  

1. Możliwe przypadki niepodporządkowywania się ludności wprowadzonym ograniczeniom wolności i praw człowieka i obywatela na obszarze kryzysu.  

2. Trudności w zakresie funkcjonowania systemów łączności, w związku z nakazem wyłączenia urządzeń łączności lub zawieszenia świadczenia usług 

telekomunikacyjnych przez podmioty.  

3. Możliwe problemy w zaopatrzeniu ludności w związku z wprowadzonymi ograniczeniami w transporcie drogowym, kolejowym, lotniczym oraz w ruchu 

jednostek pływających na śródlądowych drogach wodnych 

4. Niewłaściwe zarządzanie kryzysem na szczeblu starostwa i gminy przejawiającego się podejmowaniem nieoptymalnych decyzji.  

5. Możliwy chaos informacyjny (brak sprecyzowanych informacji w pierwszych chwilach po otrzymaniu informacji inicjującej, natłok informacji  

w zależności od skali zagrożenia).  

6. Możliwy chaos organizacyjny przez brak wyraźnego określenia zakresu zadań komórek organizacyjnych jednostek administracji zaangażowanych  

w reagowanie kryzysowe.  

7. Atmosfera niepokoju, presja czasu i oczekiwań ze strony obywateli/mieszkańców województwa na szybką reakcję i pomoc w zakresie usunięcie 

skutków sytuacji i zdarzeń.  

8. Możliwa panika, nieprzestrzeganie obowiązującego porządku prawnego.  

 

III. PRZEDSIĘWZIĘCIA DO WYKONANIA W RAMACH ZADANIA 

1. Ograniczenie dostępu do towarów konsumpcyjnych, poprzez całkowitą lub częściową reglamentację zaopatrzenia ludności. 

2. Ograniczenie swobody uzgadniania cen przez strony umowy, poprzez zakazanie okresowego podwyższania cen na towary lub usługi określonego 

rodzaju albo nakazanie stosowania cen ustalonych na towary lub usługi mające podstawowe znaczenie dla kosztów utrzymania konsumentów. 
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3. Ograniczenie wolności działalności gospodarczej, poprzez nakazanie okresowego zaniechania prowadzenia działalności gospodarczej określonego 

rodzaju albo ustanowienie obowiązku uzyskania zezwolenia na rozpoczęcie działalności gospodarczej określonego rodzaju. 

4. Ograniczenie działalności edukacyjnej, poprzez okresowe zawieszenie zajęć dydaktycznych w szkołach włącznie ze szkołami wyższymi, z wyjątkiem 

szkół duchownych i seminariów duchownych. 

5. Ograniczenie obrotu krajowymi środkami płatniczymi, obrotu dewizowego oraz działalności kantorowej. 

6. Ograniczenie transportu drogowego, kolejowego, lotniczego oraz w ruchu jednostek pływających na śródlądowych drogach wodnych. 

7. Ograniczenie funkcjonowania systemów łączności oraz działalności telekomunikacyjnej i pocztowej, poprzez nakazanie wyłączenia urządzeń łączności  

lub zawieszenia świadczenia usług, na czas określony, a także poprzez nakazanie niezwłocznego złożenia do depozytu właściwego organu administracji 

rządowej radiowych i telewizyjnych urządzeń nadawczych i nadawczo-odbiorczych lub ustalenie innego sposobu ich zabezpieczenia przed 

wykorzystaniem w sposób zagrażający konstytucyjnemu ustrojowi państwa, bezpieczeństwu obywateli albo porządkowi publicznemu. 

8. Ograniczenie prawa posiadania broni palnej, amunicji i materiałów wybuchowych oraz innych rodzajów broni lub określonych przedmiotów, poprzez 

nakazanie niezwłocznego złożenia do depozytu właściwego organu administracji rządowej albo zakazanie noszenia. 

9. Ograniczenie dostępu do informacji publicznej. 

 

IV. KONCEPCJA DZIAŁANIA 

W czasie stanu wyjątkowego organy władzy publicznej działają w dotychczasowych strukturach organizacyjnych państwa i w ramach przysługujących  

im kompetencji, z zastrzeżeniem przepisów ustawy o stanie wyjątkowym. 

Wojewoda wykonuje działania przywracające konstytucyjny ustrój państwa, bezpieczeństwo obywateli lub porządek publiczny, a w szczególności 

koordynuje i kontroluje funkcjonowanie administracji rządowej i samorządowej w przypadku wprowadzenia stanu wyjątkowego na obszarze lub części 

obszaru jednego województwa. 

Na obszarze , na którym został wprowadzony stan wyjątkowy, ograniczeniom wolności i praw człowieka i obywatela podlegają wszystkie osoby fizyczne 

zamieszkałe lub przebywające tam chociażby czasowo. Ograniczenia te stosuje się odpowiednio wobec osób prawnych i jednostek organizacyjnych 

nieposiadających osobowości prawnej, mających siedzibę lub prowadzących działalność na obszarze objętym stanem wyjątkowym. 

Jeżeli organy gminy, powiatu lub samorządu województwa nie wykazują dostatecznej skuteczności w wykonywaniu zadań publicznych lub realizacji 

działań wynikających z przepisów o wprowadzeniu stanu wyjątkowego, Prezes Rady Ministrów, na wniosek właściwego wojewody, może zawiesić  

te organy do czasu zniesienia stanu wyjątkowego lub na czas określony i ustanowić w ich miejsce zarząd komisaryczny sprawowany przez komisarza 

rządowego. 

 

Organizacja kierowania/dowodzenia 

Wojewoda kieruje i koordynuje działania prowadzone w celu przywrócenia konstytucyjnego ustroju państwa, bezpieczeństwa obywateli lub porządku 

publicznego. 
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Przedsięwzięcia reagowania : Wprowadzenie ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela w zakresie wynikającym z postanowień art. 21 

ustawy o stanie wyjątkowym, jeżeli stan wyjątkowy wprowadzono na terenie jednego województwa. 

Lp. Zadanie Realizujący zadanie 
Wykonywane 

przedsięwzięcia 
Siły i środki Uwagi 

1. 

Ograniczenie dostępu do towarów konsumpcyjnych, 

poprzez całkowitą lub częściową reglamentację 

zaopatrzenia ludności. 

Ograniczenie swobody uzgadniania cen przez strony 

umowy, poprzez zakazanie okresowego podwyższania 

cen na towary lub usługi określonego rodzaju  

albo nakazanie stosowania cen ustalonych na towary  

lub usługi mające podstawowe znaczenie dla kosztów 

utrzymania konsumentów. 

 

Wojewoda poprzez 
Wojewódzkiego 
Inspektora Inspekcji 
Handlowej 

Program ograniczenia 

dostępu do towarów 

konsumpcyjnych oraz 

regulacje cen na towary  

i usługi opracowuje 

Wojewódzki Inspektor 

Inspekcji Handlowej jako 

podmiot wiodący.  

Pracownicy 
Wojewódzkiej 

Inspekcji Handlowej 
oraz LUW Gorzów 

Wlkp. 

Współpraca z 
Wojewódzkim 
Inspektorem 

Inspekcji 
Handlowej, ze 

strażami, 
służbami, 

inspekcjami oraz  
pracownikami 
LUW Gorzów 

Wlkp. 

2. 

Ograniczenie wolności działalności gospodarczej, 

poprzez nakazanie okresowego zaniechania 

prowadzenia działalności gospodarczej określonego 

rodzaju albo ustanowienie obowiązku uzyskania 

zezwolenia na rozpoczęcie działalności gospodarczej 

określonego rodzaju. 

Wojewoda poprzez 
Jednostki Samorządu 

Terytorialnego 

Koordynacja działań 

związanych z wykonaniem 

zadania na poziomie 

wojewódzkim poprzez 

Dyrektora Wydziału 

Nadzoru i Kontroli. 

Pracownicy Jednostek 
Samorządu 

Terytorialnego oraz 
Wydziału Nadzoru  

i Kontroli LUW 
Gorzów Wlkp. 

Współpraca ze 
strażami, 

inspekcjami  
i służbami.  

3. 

Ograniczenie działalności edukacyjnej, poprzez 

okresowe zawieszenie zajęć dydaktycznych w szkołach 

włącznie ze szkołami wyższymi, z wyjątkiem szkół 

duchownych i seminariów duchownych. 

Wojewoda poprzez 
Lubuskiego Kuratora 

Oświaty 

Program okresowego 

zawieszenia zajęć 

opracowuje Lubuski 

Kurator Oświaty. 

Pracownicy 
Lubuskiego 

Kuratorium Oświaty 
 

4. 

Ograniczenie obrotu krajowymi środkami płatniczymi, 

obrotu dewizowego oraz działalności kantorowej. 

 

Wojewoda poprzez 
Wojewódzkiego 

Inspektora Inspekcji 
Handlowej 

Program ograniczeń 

opracowuje Wojewódzki 

Inspektor Inspekcji 

Handlowej 

  

5. 
Ograniczenie transportu drogowego, kolejowego,  

lotniczego oraz w ruchu jednostek pływających  
Wojewoda poprzez 

Komendanta 
 

 
Współpraca  

z Wojewódzkim 
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na śródlądowych drogach wodnych. 

 

Wojewódzkiego 
Policji 

Inspektorem 
Transportu 
Drogowego, 

Urzędem 
Transportu 
Kolejowego, 

Urzędem 
Lotnictwa 

Cywilnego i 
Urzędem Żeglugi 

Śródlądowej. 

6. 

Ograniczenie funkcjonowania systemów łączności  

oraz działalności telekomunikacyjnej i pocztowej, 

poprzez nakazanie wyłączenia urządzeń łączności  

lub zawieszenia świadczenia usług, na czas określony,  

a także poprzez nakazanie niezwłocznego złożenia  

do depozytu właściwego organu administracji rządowej 

radiowych i telewizyjnych urządzeń nadawczych  

i nadawczo-odbiorczych lub ustalenie innego sposobu 

ich zabezpieczenia przed wykorzystaniem w sposób 

zagrażający konstytucyjnemu ustrojowi państwa, 

bezpieczeństwu obywateli albo porządkowi publiczne-

mu. 

Wojewoda poprzez 
Komendanta 

Wojewódzkiego 
Policji 

 
 

Współpraca  
w realizacji 

zadania z Agencją 
Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego. 

7. 

Ograniczenie prawa posiadania broni palnej, amunicji  

i materiałów wybuchowych oraz innych rodzajów broni 

lub określonych przedmiotów, poprzez nakazanie 

niezwłocznego złożenia do depozytu właściwego organu 

administracji rządowej albo zakazanie noszenia. 

Wojewoda poprzez 
Komendanta 

Wojewódzkiego 
Policji 

 
  

8. 

 

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej. 

 

Wojewoda poprzez 
Jednostki Samorządu 

Terytorialnego  

 Służby Wojewody 
oraz pracownicy JST. 
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V. POTRZEBY WSPARCIA  

Wojewodzie w zakresie tych działań przyporządkowane są organy i jednostki organizacyjne administracji rządowej i samorządu województwa działające 
na obszarze województwa oraz inne siły i środki wydzielone do jego dyspozycji i skierowane do wykonywania tych działań na obszarze województwa,  
w tym pododdziały i oddziały Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wejdą do działań na mocy postanowienia Prezydenta RP i w przypadku gdy 
Minister Obrony Narodowej w formie decyzji skieruje je do współpracy z Wojewodą. 
 

VI. BUDŻET ZADANIA 

Zadania realizowane w ramach budżetu Państwa.  
 

VII. PODSTAWY PRAWNE DZIAŁAŃ 

1. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1856); 

2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 o stanie wyjątkowym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1928). 
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MODUŁ ZADANIOWY NR 15 

Treść zadania: Zorganizowanie funkcjonowania organów cenzury i kontroli w trybie art. 20 ustawy o stanie wyjątkowym. 

Wykonawca zadania: Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. 

 

I. CEL ZADANIA 

Wprowadzenie działań związanych z wprowadzeniem i  funkcjonowaniem organów cenzury w czasie stanu wyjątkowego. 

II. WARUNKI OPERACYJNE REALIZACJI ZADANIA 

W trakcie wykonywania zadania przewiduje się powstanie zakłóceń, które mogą w znaczący sposób utrudnić właściwy sposób realizacji poszczególnych 
zamierzeń. Do najbardziej prawdopodobnych utrudnień należy zaliczyć:  

1. Chaos organizacyjny i informacyjny, dezinformacja.  

2. Braki kadrowe (absencje pracowników).  

3. Zakłócenia w funkcjonowaniu systemów informatycznych, łączności teleinformatycznej.  

4. Utrudnienia związane z obiegiem informacji.  

5. Przerwy w dostawach energii elektrycznej.  
 

III. PRZEDSIĘWZIĘCIA DO WYKONANIA W RAMACH ZADANIA 

1. Wprowadzenie cenzury prewencyjnej środków społecznego przekazu obejmującą materiały prasowe w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. 

 – Prawo prasowe. 

2. Wprowadzenie kontroli zawartości przesyłek, listów, przekazów i paczek przekazywanych w ramach usług pocztowych o charakterze powszechnym  

lub usług kurierskich. 

3. Wprowadzenie kontroli  treści korespondencji  telekomunikacyjnej i rozmów telefonicznych lub sygnałów przesyłanych w sieciach 

telekomunikacyjnych. 

4. Wprowadzenie emisji sygnałów telewizyjnych lub dokonywanych poprzez urządzenia i sieci telekomunikacyjne, których treść może zwiększyć 

zagrożenie konstytucyjnego ustroju państwa, bezpieczeństwa obywateli lub porządku publicznego. 
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IV. KONCEPCJA DZIAŁANIA 

Funkcje organów cenzury i kontroli pełni właściwy wojewoda, który może nakazać organom administracji publicznej działającej na obszarze województwa 

wykonywanie czynności technicznych, niezbędnych do prowadzenia cenzury i kontroli. 

Organy cenzury i kontroli są uprawnione do zatrzymywania w całości lub w części publikacji, przesyłek pocztowych i kurierskich oraz korespondencji 

telekomunikacyjnej, a także do przerywania rozmów telefonicznych i transmisji sygnałów przesyłanych w sieciach telekomunikacyjnych, jeżeli  

ich zawartość lub treść może zwiększyć zagrożenie konstytucyjnego ustroju państwa, bezpieczeństwa obywateli lub porządku publicznego. 

Zatrzymane publikacje, przesyłki lub korespondencję telekomunikacyjną doręcza się adresatom po zniesieniu stanu wyjątkowego z zastrzeżeniem 

przesyłek,  których treść lub zawartość pochodzi z przestępstwa , była przeznaczona do popełnienia przestępstwa albo została objęta zakazem posiadania. 

Organ cenzury i kontroli przekazuje wspomniane przesyłki niezwłocznie a najpóźniej bezpośrednio po zniesieniu stanu wyjątkowego, organom właściwym 

do prowadzenia postępowania karnego lub orzeczenia przepadku rzeczy. 

Cenzura prewencyjna nie obejmuje należących do kościoła i innym związków wyznaniowych środków społecznego przekazu, stanowiących źródła 

informacji na temat religii i służących wypełnianiu funkcji religijnych. 

 

Organizacja kierowania/dowodzenia 

Wojewoda kieruje i koordynuje działania prowadzone w celu przywrócenia konstytucyjnego ustroju państwa, bezpieczeństwa obywateli  

lub porządku publicznego. 

 

Przedsięwzięcia reagowania : Zorganizowanie funkcjonowania organów cenzury i kontroli w trybie art. 20 ustawy o stanie wyjątkowym. 

Lp. Zadanie 
Realizujący 

zadanie 
Wykonywane przedsięwzięcia Siły i środki Uwagi 

1. 

Wprowadzenie cenzury prewencyjnej środków 

społecznego przekazu obejmującą materiały 

prasowe w rozumieniu ustawy z dnia 26 

stycznia 1984 r. – Prawo prasowe. 

Wprowadzenie kontroli zawartości przesyłek, 

listów, przekazów i paczek przekazywanych w 

ramach usług pocztowych o charakterze  

powszechnym lub usług kurierskich. 

Wprowadzenie kontroli  treści  

korespondencji  telekomunikacyjnej  

i rozmów telefonicznych lub sygnałów 

przesyłanych w sieciach  

Wojewoda  

Realizacja zadań zawartych  

w rozporządzeniu Rady Ministrów, 

dotyczących trybu postępowania 

organów cenzury i kontroli. 

 

Tryb postępowania 
organów cenzury  

i kontroli ustala Rada 
Ministrów. 
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telekomunikacyjnych. Wprowadzenie emisji 

sygnałów telewizyjnych lub dokonywanych 

poprzez urządzenia i sieci telekomunikacyjne, 

których treść może zwiększyć zagrożenie 

konstytucyjnego ustroju państwa, 

bezpieczeństwa obywateli lub porządku 

publicznego. 

 

V. POTRZEBY WSPARCIA  

Wojewodzie w zakresie tych działań przyporządkowane są organy i jednostki organizacyjne administracji rządowej i samorządu województwa działające 
na obszarze województwa oraz inne siły i środki wydzielone do jego dyspozycji i skierowane do wykonywania tych działań na obszarze województwa,  
w tym pododdziały i oddziały Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wejdą do działań na mocy postanowienia Prezydenta RP i w przypadku gdy 
Minister Obrony Narodowej w formie decyzji skieruje je do współpracy z Wojewodą” 
 

VI. BUDŻET ZADANIA 

Zadania realizowane w ramach budżetu Państwa.  
 
VII. PODSTAWY PRAWNE DZIAŁAŃ 

1. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1856); 

2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 o stanie wyjątkowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1928). 
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MODUŁ ZADANIOWY NR 16 
 
Treść zadania: Utrzymanie zdolności do zarządzania sytuacją kryzysową w przypadku uszkodzenia lub niedostępności obiektów i infrastruktury 
przewidywanej dla funkcjonowania WCZK.  
Wykonawca zadania: Kierownik Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego 
 
I. CEL ZADANIA  

1. Zapewnienie zdolności do zarządzania sytuacją kryzysową w województwie lubuskim w przypadku uszkodzenia lub niedostępności obiektów  

i infrastruktury przewidzianej dla Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. 

2. Uruchomienie i rozwinięcie Awaryjnego Ruchomego Centrum Kierowania Wojewody Lubuskiego (ARCK). 

3. Przejście wojewody i wybranych struktur urzędu do Zapasowego Miejsca Pracy (ZMP). 

 
II. WARUNKI OPERACYJNE REALIZACJI ZADANIA  

W trakcie wykonywania zadania przewiduje się powstanie zakłóceń, które mogą w znaczący sposób utrudnić właściwy sposób realizacji poszczególnych 

zamierzeń. Do najbardziej prawdopodobnych utrudnień należy zaliczyć:  

1. Wystąpienie zdarzenia kryzysowego na znaczną skalę. 

2. Brak zasilania w energię elektryczną, utrudnienia w łączności. 

3. Trudności w powiadomienia członków Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. 

4. Uszkodzenie lub niedostępność obiektów i infrastruktury przewidywanej dla funkcjonowania WZZK. 

5. Brak odpowiedniej liczby pracowników oraz wyposażenia w celu uruchomienia ARCK. 

6. Brak możliwości stawienia się członków WZZK na posiedzenie. 

7. Brak możliwości zapewnienia przepływu informacji (m.in. o stanie bieżącym sytuacji i podejmowanych decyzjach). 

 
III. PRZEDSIĘWZIĘCIA DO WYKONANIA W RAMACH ZADANIA  

1. Przyjęcie informacji o zdarzeniu kryzysowym na terenie województwa lubuskiego. 

2. Analiza zdarzenia kryzysowego. 

3. Podjęcie decyzji o zwołaniu WZZK. 

4. Wskazanie zapasowego miejsca pracy WZZK. 

5. Pobranie i załadunek niezbędnego sprzętu z magazynu na samochody. 

6. Organizacja Awaryjnego Ruchomego Centrum Kierowania Wojewody Lubuskiego w wyznaczonym rejonie rozwinięcia. 
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IV. KONCEPCJA DZIAŁANIA  

A. Tryb uruchamiania zasobów  

1. Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego otrzymuje informację o zdarzeniu kryzysowym oraz o podjętych działaniach przez podmiot 

reagowania kryzysowego, który pierwszy otrzymał informację o zdarzeniu. 

2. Dyżurny WCZK systematycznie informuje Dyrektora WBiZK o przebiegu i skali zaistniałego zdarzenia za pośrednictwem dostępnych środków łączności. 

3. Dyrektor WBiZK wraz z pracownikami Wydziału dokonują bieżącej analizy przebiegu zdarzenia i kierunku jego rozwoju. 

4. Dyrektor WBiZK informuje Wojewodę Lubuskiego o powstaniu, przebiegu i prognozach dot. zaistniałej sytuacji kryzysowej. 

5. Wojewoda Lubuski jako Przewodniczący Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego podejmuje decyzję o zwołaniu posiedzenia WZZK, określa 

czas i miejsce posiedzenia (w zapasowym miejscu pracy), wskazuje osoby włączone doraźnie do pracy w Zespole oraz zakres informacji i analiz,  

które powinny być przygotowane i przedstawione podczas posiedzenia Zespołu. 

6. Dyżurny WCZK informuje członków Zespołu o zwołanym posiedzeniu WZZK, a także przekazuje informację osobom włączonym doraźnie do pracy 

Zespołu. 

7. WCZK zapewnia ciągły obieg informacji o zaistniałych zdarzeniach oraz aktualizuje prognozę przebiegu zdarzenia. 

8. Przygotowuje się dla Wojewody Główne Stanowisko Kierowania w Głównym Miejscu Pracy i Zapasowym Miejscu Pracy oraz oddzielnie Zapasowe 
Stanowisko Kierowania (razem trzy stanowiska kierowania).  
9. Decyzję o przejściu organów administracji na Zapasowe Stanowisko Kierowania podejmuje Prezes Rady Ministrów.  
10. Po przejściu na Zapasowe Stanowisko Kierowania Wojewoda powiadamiania  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. 
11. Przejście na Zapasowe Miejsce Pracy następuje na mocy decyzji własnej wojewody np. po uszkodzeniu siedziby macierzystej. 
 
B. Organizacja kierowania/dowodzenia  
1. Dyrektor WBiZK zarządza rozwinięcie ARCK i wyznacza miejsce rozwinięcia. 

2. Pracą zespołu ds. rozwinięcia zarządza kierownik ARCK (wyznaczony pracownik z WBiZK) 

3. W skład zespołu uruchamiającego ARCK wchodzą pracownicy WBiZK. 

4. Wojewoda Lubuski jako Przewodniczący Zespołu dokonuje analizy aktualnego stanu sytuacji kryzysowej na podstawie informacji przekazanych podczas 

posiedzenia przez członków Zespołu oraz osoby włączone doraźnie do pracy Zespołu. 

5. Przewodniczący Zespołu wskazuje zakres przedsięwzięć w ram ach reagowania kryzysowego oraz wykonawców tych przedsięwzięć. 

6. Przewodniczący Zespołu określa wytyczne/zasady w zakresie monitorowania sytuacji kryzysowej. 

7. Z uwagi na niedostępność stałego miejsca pracy WZZK Wojewoda podejmuje decyzję o przeniesieniu miejsca pracy WZZK na zapasowe stanowisko 

kierowania Wojewody w zapasowym miejscu pracy (miejscu rozwinięcia ARCK). 
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C. Przedsięwzięcia reagowania  

Działanie Kieruje działaniem 
Wykonawca / 

dokumentujący 
Obieg informacji pomiędzy 
uczestnikami zadania (zew. i wew.) 

Uzyskanie informacji o zdarzeniu 
kryzysowym mogącym spowodować 
konieczność zwołania doraźnego 
posiedzenia WZZK 

Kierownik WCZK Dyżurny DSO 
Faks, telefon, poczta elektroniczna, 
dyspozycja ustna 

Dokonanie bieżącej analizy przebiegu 
zdarzenia kryzysowego i kierunku jego 
rozwoju 

Kierownik WCZK 

Analityk WCZK właściwy 
do rodzaju zdarzenia 

kryzysowego, 
Pracownik ds. systemów 
informacji geograficznej 

w zarządzaniu 
kryzysowym 

Faks, telefon, poczta elektroniczna, 
dyspozycja ustna, systemy 
informatyczne 

Informowanie Wojewody Lubuskiego  
o powstaniu, przebiegu i prognozach dot. 
zaistniałej sytuacji kryzysowej 

Dyrektor WBiZK --- 
Faks, telefon, poczta elektroniczna, 
przekaz ustny 

Podjęcie decyzji o zwołaniu doraźnego 
posiedzenia WZZK w zapasowym miejscu 
pracy  

Wojewoda Lubuski Dyrektor WBiZK 
Faks, telefon, poczta elektroniczna, 
dyspozycja ustna 

Przekazanie Członkom Zespołu informacji  
o zwołanym posiedzeniu WZZK oraz 
miejscu posiedzenia, a także o zakresie 
informacji i analizy, które powinny być 
przygotowane i przedstawione podczas 
posiedzenia Zespołu 

Kierownik WCZK Dyżurny DSO 
Faks, telefon, poczta elektroniczna, 
przekaz ustny 

Podjęcie decyzji o konieczności 
uruchomienia ARCK 

Dyrektor WBiZK --- 
Faks, telefon, poczta elektroniczna, 
dyspozycja ustna 

Przegrupowanie do miejsca stacjonowania. Kierownik ARCK 
Wyznaczony  

pracownik WBiZK 

Faks, telefon, poczta elektroniczna, 
dyspozycja ustna 

Rozstawienie namiotów. Kierownik ARCK 
Wyznaczony  

pracownik WBiZK 
Telefon, dyspozycja ustna 

Przygotowanie stanowisk łączności. Kierownik ARCK 
Wyznaczony  

pracownik WBiZK 
Telefon, dyspozycja ustna 
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Przygotowanie stanowiska do wizualizacji Kierownik ARCK 
Wyznaczony  

pracownik WBiZK 
Telefon, dyspozycja ustna 

Podłączenie do centrali telefonicznej  
i przygotowanie do działania telefonów 
przenośnych na wszystkich stanowiskach 

Kierownik ARCK 
Wyznaczony  

pracownik WBiZK 
Telefon, dyspozycja ustna 

Uruchomienie sieci Wi-fi oraz uzyskanie 
połączenia internetowego 

Kierownik ARCK 
Wyznaczony  

pracownik WBiZK 
Telefon, dyspozycja ustna 

Podłączenie sieci radiowej do masztu 
antenowego na samochodzie  
oraz ustawienie drugiego wolnostojącego 
masztu antenowego 

Kierownik ARCK 
Wyznaczony  

pracownik WBiZK 
Telefon, dyspozycja ustna 

Zameldowanie gotowości ARCK  
do działania 

Kierownik ARCK --- Faks, telefon, poczta elektroniczna 

Dokonanie analizy aktualnego stanu 
sytuacji kryzysowej na podstawie 
informacji przekazanych podczas 
posiedzenia przez Członków Zespołu oraz 
osoby włączone doraźnie do pracy Zespołu 

Dyrektor WBiZK 

Analityk WCZK właściwy 
do rodzaju zdarzenia 

kryzysowego, 
Pracownik ds. systemów 
informacji geograficznej 

w zarządzaniu 
kryzysowym 

Faks, telefon, poczta elektroniczna, 
dyspozycja ustna, systemy 
informatyczne 

Wskazanie zakresu przedsięwzięć  
w ramach reagowania kryzysowego  
oraz wykonawców tych przedsięwzięć. 

Wojewoda Lubuski 

Wyznaczony pracownik 
LUW oraz slużb, 

instytucji 
reprezentowanych przez 

członków WZZK 

Faks, telefon, poczta elektroniczna, 
dyspozycja ustna, systemy 
informatyczne 

 

V. WSPARCIE ZE STRONY INNYCH INSTYTUCJI  

ARCK rozwija się siłami Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. 

Dyrektor Biura Obsługi Urzędu i Rozwoju Systemów Informatycznych (w zakresie transportu członków Zespołu). 

Członkowie Zespołu. 

 
VI. BUDŻET ZADANIA  

Zadanie będzie realizowane w ramach budżetu wojewody. 
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VII. PODSTAWY PRAWNE DZIAŁAŃ  

1. Zarządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie utworzenia, wyposażenia i zapewnienia działania Awaryjnego Ruchomego 

Centrum Kierowania Wojewody Lubuskiego; 

2. Zarządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 14 października 2020 r. w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu Zarzadzania Kryzysowego; 

3. Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1464); 

4. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1856); 

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

6. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej  (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1541); 

7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym  

(t.j. Dz. U. z 2004 r. nr 98 poz. 978). 
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MODUŁ ZADANIOWY NR 17 

Treść zadania: Działanie w przypadku wprowadzenia stopnia alarmowego lub stopnia alarmowego CRP, z uwzględnieniem każdego  

ze stopni alarmowych. 

Wykonawca zadania: Dyrektor Generalny Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego. 

 

I. CEL ZADANIA 

Zapewnienie ciągłości  funkcjonowania i zapewnienie bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych organów administracji publicznej oraz systemów 

wchodzących w skład infrastruktury krytycznej  w przypadku wprowadzenia stopnia alarmowego lub stopnia alarmowego CRP. 

II. WARUNKI OPERACYJNE REALIZACJI ZADANIA 

W trakcie wykonywania zadania przewiduje się powstanie zakłóceń, które mogą w znaczący sposób utrudnić właściwy sposób realizacji poszczególnych 

zamierzeń. Do najbardziej prawdopodobnych utrudnień należy zaliczyć:  

1. Presja czasu; 

2. Niewłaściwy przepływ informacji oraz utrudnienia w dostępie do osób pełniących funkcje kierownicze; 

3. Utrudnienia w zapewnieniu łączności; 

4. Brak reakcji na wydawane polecenia; 

5. Brak zasilania w energię elektryczną; 

6. Absencja pracowników; 

7. Atmosfera niepokoju i niepewności wśród pracowników. 

 

III. Przedsięwzięcia do wykonania w ramach zadania. 

Stopnie alarmowe lub stopnie alarmowe CRP wprowadza, zmienia i odwołuje, w drodze zarządzenia, w zależności od rodzaju zagrożenia zdarzeniem  

o charakterze terrorystycznym, Prezes Rady Ministrów, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw wewnętrznych i Szefa ABW, 

a w przypadkach niecierpiących zwłoki – minister właściwy do spraw wewnętrznych, po zasięgnięciu opinii Szefa ABW, informując o tym niezwłocznie 

Prezesa Rady Ministrów:  

- na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

- na obszarze jednej lub kilku jednostek podziału terytorialnego kraju;  

- na obszarze określonym w sposób inny niż przez odniesienie do jednostek podziału terytorialnego kraju;  

- dla określonych obiektów jednostek organizacyjnych administracji publicznej, prokuratury, sądów lub innych obiektów. 
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Stopnie alarmowe lub stopnie alarmowe CRP mogą być wprowadzane, zmieniane i odwoływane w drodze zarządzenia przez ministra lub kierownika 

urzędu centralnego w odniesieniu do wszystkich lub wybranych kierowników podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych organów, jednostek 

organizacyjnych i urzędów. 

W powyższych przypadkach informacja o wprowadzaniu stopnia alarmowego przekazana będzie przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w Warszawie. 

 

Czynności dyżurnego WCZK podejmowane po uzyskaniu informacji o wprowadzeniu określonego stopnia alarmowego: 

W przypadku wprowadzenia określonego stopnia alarmowego Dyżurny WCZK powiadamia natychmiast Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa  

i Zarządzania Kryzysowego oraz postępuje zgodnie z zaleceniami Rządowego Centrum Bezpieczeństwa  oraz wytycznymi przekazanymi przez Dyrektora 

WBiZK i Kierownika Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. 

Szczegółowe zadania do realizacji na szczeblu Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim oraz do wykonania przez organy 

administracji publicznej, kierowników wojewódzkich służb, straży i inspekcji  zostały określone w Zarządzeniu Wojewody Lubuskiego z dnia 29 stycznia 

2017 roku w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP. Zadania określone  

w ramach stopni alarmowych lub stopni alarmowych CRP dla zagrożeń w cyberprzestrzeni RP, obejmują przedsięwzięcia realizowane w celu 

przeciwdziałania wystąpieniu zdarzenia o charakterze terrorystycznym lub sabotażowym i minimalizacji jego skutków. W przypadku zagrożenia 

wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym lub sabotażowym na systemy teleinformatyczne organów administracji publicznej  

albo w przypadku wystąpienia takiego zdarzenia wprowadza się jeden z czterech stopni alarmowych. 

1. Przedsięwzięcia do realizacji po wprowadzeniu pierwszego stopnia alarmowego (STOPIEŃ ALFA);  

2. Przedsięwzięcia do realizacji po wprowadzeniu drugiego stopnia alarmowego (STOPIEŃ BRAVO);  

3. Przedsięwzięcia do realizacji po wprowadzeniu trzeciego stopnia alarmowego (STOPIEŃ CHARLIE);  

4. Przedsięwzięcia do realizacji po wprowadzeniu czwartego stopnia alarmowego (STOPIEŃ DELTA);  

5. Prowadzić proces informowania i ostrzegania ludności o problemach wynikający z zagrożenia/ataku terrorystycznego oraz o podjętych działaniach w 

zakresie zwalczania/minimalizacji skutków tych zdarzeń  

 

IV. KONCEPCJA DZIAŁANIA 

Tryb uruchamiania zasobów 

Wprowadzenie stopnia alarmowego lub stopnia alarmowego CRP stanowi podstawę do realizacji przez organy administracji publicznej oraz kierowników 

służb i instytucji właściwych w sprawach bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego przedsięwzięć wykonywanych w ramach kompetencji ustawowych. 

Uruchomienie sił i środków następuje każdorazowo za pośrednictwem kierowników służb i instytucji właściwych w sprawach bezpieczeństwa  

i zarządzania kryzysowego, marszałka województwa, starostów, wójtów, burmistrzów, prezydentów miast na administrowanym terenie. 
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Organizacja kierowania 

Organem pomocniczym Wojewody w zakresie zapewnienia wykonywania i koordynacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego oraz pakietu ustaw  

o stanach nadzwyczajnych jest Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego. 

Przedsięwzięcia reagowania  

Zadania określone w ramach stopni alarmowych lub stopni alarmowych CRP dla zagrożeń w cyberprzestrzeni RP, obejmują przedsięwzięcia realizowane  

w celu przeciwdziałania wystąpieniu zdarzenia o charakterze terrorystycznym lub sabotażowym i minimalizacji jego skutków. 

Szczegółowe procedury realizacji przedsięwzięć zawarte są w załączniku do Zarządzenia Wojewody Lubuskiego z dnia 29 stycznia 2017 roku. 

Określono w nim: treść zadania, kto realizuje zadanie, wykonane przedsięwzięcia, siły i środki oraz uwagi. Zarządzenie precyzuje zadania do realizacji  

na szczeblu Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim oraz do wykonania przez organy administracji publicznej, kierowników 

wojewódzkich służb, straży i inspekcji. 

W przypadku wprowadzenia określonego stopnia alarmowego Dyżurny WCZK powiadamia natychmiast Dyrektora WBZK oraz postępuje zgodnie  

z zaleceniami Rządowego Centrum Bezpieczeństwa oraz wytycznymi przekazanymi przez Dyrektora WBZK i kierownika WCZK. 

Procedury realizacji przedsięwzięć w ramach poszczególnych stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP  

opracowane na podstawie Zarządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 29 stycznia 2017r. w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych 

stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP. 

Lp. Zadanie Realizujący zadanie Wykonywane przedsięwzięcia Siły i środki Uwagi 

Pierwszy stopień alarmowy ALFA 

1. 
Wprowadzenie w budynku wzmożonej 
kontroli 

Dyrektor Generalny, 
Dyrektorzy Biur  

i Wydziałów , 
Kierownicy 
Oddziałów 

- poinformowanie przez Dyrektora 
Generalnego Wojewody 
o konieczności zwołania 

nadzwyczajnego posiedzenia 
Wojewódzkiego Zespołu 

Zarządzania Kryzysowego po 
wprowadzeniu stopnia „ALFA”, 
- przyjęcie i przeanalizowanie 

informacji, 
- przekazanie informacji „w dół” 

Dyrektor Generalny, 
Dyrektorzy Biur i 

Wydziałów , 
Kierownicy Oddziałów, 

WZZK, pracownicy 
Urzędu 

Przekazanie informacji 
w czasie odprawy 

służbowej, 
informacja w intranecie, 

informacja  
na telewizorach, 

przekazanie informacji 
przez Dyrektora 

Generalnego do Biur  
i Wydziałów 

2. 

Wprowadzenie w budynkach wzmożonej 
kontroli w przypadku: nieznanych 
pojazdów, porzuconych paczek i bagaży 
lub jakichkolwiek innych oznak 
nietypowych działalności 

Dyrektor BOUiRSI 

- wzmocnienie ochrony budynku, 
- wprowadzenie wzmożonej 
kontroli pojazdów , 
- ograniczenie dostępu pojazdów 
i osób w obrębie Urzędu do 

Pracownicy ochrony, 
Pracownicy BOUiRSI 

Przy udziale Policji  
i Straży Miejskiej 



„Wojewódzki Plan Zarządzania Kryzysowego” 
„ZESPÓŁ PRZEDSIĘWZIĘĆ NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH” 

 
 

106 

niezbędnego minimum 

3. 

Poinformowanie podległych 
pracowników o konieczności zachowania 
wzmożonej czujności w stosunku do osób 
zachowujących się w sposób 
wzbudzający podejrzenia 

Dyrektor Generalny, 
Dyrektorzy Biur i 

Wydziałów , 
Kierownicy 
Oddziałów 

- wzmocnienie ochrony budynku, Pracownicy ochrony Przy udziale Policji 

4. 

Zapewnić dostępność w trybie  
alarmowym członków personelu 
niezbędnych do wzmocnienia ochrony 
obiektu 

Dyrektor BOUiRSI - wzmocnienie ochrony obiektu 
Pracownicy ochrony, 
Pracownicy BOUiRSI 

 

5. 
Przeprowadzać regularną kontrolę 
pojazdów wjeżdżających oraz osób 
wchodzących na teren obiektu 

Dyrektor BOUiRSI 
- rejestracja osób wchodzących  

i wychodzących z budynku 
Pracownicy ochrony, 
Pracownicy BOUiRSI 

Przy udziale Policji  
i Straży Miejskiej 

6. 

Regularne sprawdzenia budynku 
wewnątrz i na zewnątrz w zakresie 
podejrzanych zachowań osób oraz  
w poszukiwaniu podejrzanych 
przedmiotów 

Dyrektor BOUiRSI 

- prowadzenie ciągłej kontroli 
obiektu z zewnątrz i wewnątrz pod 

względem zachowania osób  
i pozostawionych przedmiotów 

Pracownicy BOUiRSI 
Pracownicy ochrony 

Przy udziale Policji 

7. 
Sprawdzić działanie wszystkich 
środków łączności wykorzystywanych 
w celu zapewnienia bezpieczeństwa 

Dyrektor BOUiRSI 
Dyrektor WBiZK 

- sprawdzenie sprawności 
stacjonarnych sieci łączności 

przewodowej, 
- sprawdzenie działania 

radiotelefonicznych środków 
łączności oraz systemu radiowego 

włączania syren alarmowych 

Pracownicy BOUiRSI, 
Stanowisko ds. 

systemów łączności 
radiowej zarządzania 
kryzysowego i PRM, 

administrator Systemu 
Wspomagania 

Dowodzenia PRM, 
oraz administrator 

systemu 
Informatycznego 

WCPR  

 

8. 

Sprawdzić działanie instalacji 
alarmowych, przepustowości dróg 
ewakuacji oraz funkcjonowania 
rejestracji obrazu 

Dyrektor BOUiRSI 

- przeprowadzenie próby systemu 
alarmowania, 

Sprawdzenie przepustowości dróg 
przewidzianych do ewakuacji 

Pracownicy BOUiRSI, 
ochrona obiektu 

 

9. 
Dokonanie przeglądu wszystkich 
procedur, rozkazów oraz zadań 

Dyrektor Generalny, 
Dyrektorzy Biur  

- sprawdzenie aktualności 
wszystkich procedur zarządzania 

Dyrektor Generalny, 
Dyrektorzy Biur  
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związanych z wprowadzeniem wyższych 
stopni alarmowych 

i Wydziałów , 
Kierownicy 
Oddziałów 

i reagowania, 
- aktualizacja sił i środków 
przewidzianych do realizacji  

po wprowadzeniu stopnia 
alarmowego „ALFA” 

i Wydziałów , 
Kierownicy Oddziałów, 

Pracownicy Urzędu 

Pierwszy stopień alarmowy CRP (stopień ALFA-CRP) 

1. 

Wzmożone monitorowanie stanu 
bezpieczeństwa systemów 
teleinformatycznych organów 
administracji publicznej lub systemów 
teleinformatycznych wchodzących w 
skład infrastruktury krytycznej, 
zwanych dalej "systemami",  
w szczególności wykorzystując 
zalecenia Szefa Agencji Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego lub komórek 
odpowiedzialnych za system 
reagowania zgodnie z właściwością, 
oraz: 

a) monitorować i weryfikować, czy 
nie doszło do naruszenia 
bezpieczeństwa komunikacji 
elektronicznej, 

b) sprawdzać dostępność usług 
elektronicznych, 

c) dokonywać, w razie potrzeby, 
zmian w dostępie do systemów; 

Dyrektor BOUiRSI  Pracownicy BOUiRSI  

2. 

Poinformować personel instytucji 
o konieczności zachowania zwiększonej 
czujności w stosunku do stanów 
odbiegających od normy, 
w szczególności personel 
odpowiedzialny za bezpieczeństwo 
systemów; 

Dyrektor BOUiRSI  Pracownicy BOUiRSI  

3. 
Sprawdzić kanały łączności z innymi, 
właściwymi dla rodzaju stopnia 
alarmowego CRP, podmiotami 

Dyrektor BOUiRSI  Pracownicy BOUiRSI  
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biorącymi udział w reagowaniu 
kryzysowym, dokonać weryfikacji 
ustanowionych punktów 
kontaktowych z zespołami 
reagowania na incydenty  
bezpieczeństwa teleinformatycznego 
właściwymi dla rodzaju działania 
organizacji oraz ministrem właściwym 
do spraw informatyzacji; 

4. 

Dokonać przeglądu stosownych 
procedur oraz zadań związanych 
z wprowadzeniem stopni alarmowych 
CRP, w szczególności dokonać 
weryfikacji posiadanej kopii zapasowej 
systemów w stosunku do systemów 
teleinformatycznych wchodzących w 
skład infrastruktury krytycznej oraz 
systemów kluczowych dla 
funkcjonowania organizacji, oraz 
weryfikacji czasu wymaganego na 
przywrócenie poprawności 
funkcjonowania systemu; 

Dyrektor BOUiRSI  Pracownicy BOUiRSI  

5. 

Sprawdzić aktualny stan 
bezpieczeństwa systemów i ocenić 
wpływ zagrożenia na bezpieczeństwo 
teleinformatyczne na podstawie 
bieżących informacji i prognoz 
wydarzeń; 

Dyrektor BOUiRSI  Pracownicy BOUiRSI  

6. 

 
Informować na bieżąco o efektach 
przeprowadzanych działań zespoły 
reagowania na incydenty 
bezpieczeństwa teleinformatycznego 
właściwe dla rodzaju działania 
organizacji oraz współdziałające centra 
zarządzania kryzysowego, a także 
ministra właściwego do spraw 
informatyzacji. 

Dyrektor BOUiRSI  Pracownicy BOUiRSI  
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Drugi stopień alarmowy „BRAVO” 

Należy wykonać zadania wymienione dla pierwszego stopnia alarmowego oraz kontynuować lub sprawdzić wykonanie tych zadań, jeżeli wcześniej został 
wprowadzony stopień ALFA. Ponadto należy wykonać w szczególności następujące zadania: 

1. 
Wprowadzenie dodatkowych kontroli 
pojazdów, osób oraz budynków 

Dyrektor BOUiRSI 

- instruktaż dla kierowców 
pojazdów, 
- dokładna kontrola pojazdów 
służbowych przed ich użyciem, 
- nie pozostawianie pojazdów 
służbowych bez nadzoru, 
- rejestrowanie osób 
wchodzących oraz wychodzących 
do budynków 

Ochrona obiektu 
Kierownik Oddziału 
Administracyjnego 

 

2. 
Sprawdzenie zasilania awaryjnego 
budynku 

Dyrektor BOUiRSI 
- sprawdzenie zasilania 
awaryjnego 

Konserwator z 
uprawnieniami 

elektryka 
 

3. 

Ostrzec pracowników Urzędu, szefów 
instytucji wynajmujących/użyczających 
oraz osoby znajdujące się na terenie 
Urzędu o możliwych formach ataku 

Dyrektor Generalny, 
Dyrektorzy Biur  

i Wydziałów , 
Kierownicy 
Oddziałów 

- poinformowanie przez Dyrektora 
Generalnego Wojewody  
o konieczności zwołania 
posiedzenia WZZK po 
wprowadzeniu stopnia 
alarmowego „BRAVO” 

Dyrektor Generalny, 
Dyrektorzy Biur  

i Wydziałów , 
Kierownicy Oddziałów, 

WZZK 

Przekazanie informacji 
w czasie odprawy 

służbowej, informacja  
w intranecie, informacja 

na telewizorach, 
przekazanie informacji 

przez Dyrektora 
Generalnego do Biur  

i Wydziałów 

4. 

Zapewnić dostępność w trybie 
alarmowym personelu wyznaczonego  
do wdrażania procedur działania  
na wypadek zdarzeń o charakterze 
terrorystycznym 

Dyrektor Generalny, 
Dyrektorzy Biur  

i Wydziałów 

- zapewnienie dostępności 
w trybie alarmowym personelu, 
- wdrażanie procedur działania 

na 
wypadek ataków terrorystycznych 

Dyrektor Generalny, 
Dyrektorzy Biur  

i Wydziałów , 
Kierownicy Oddziałów 

 

5. 
Wprowadzić kontrolę wszystkich 
przesyłek pocztowych , kurierskich 
kierowanych do Urzędu 

Dyrektor BOiK 
wprowadzenie procedur 

dotyczących podejrzanych 
przesyłek 

Pracownicy BOiK 
(Oddział Zarządzania 

Dokumentacją) 

Współpraca z Pocztą 
Polską, Firmami 

kurierskimi 

6. 
Zamknąć i zabezpieczyć nieużywane 
regularnie budynki 

Dyrektor BOiK 
Sprawdzenie budynki 

nieregularnie używane. Sprawdzić 
zabezpieczenia drzwi, okna 

Pracownicy BOiK  
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7. 
Dokonać przeglądu stanu posiadanych 
zasobów materiałowych i sprzętu 

Dyrektor BOUiRSI 
Dyrektor WBiZK 

 
 
 
 

- dokonanie przeglądu wszystkich 
magazynów Urzędu, 

- sprawdzenie stanu technicznego 
zasobów magazynowych sprzętu 
obrony cywilnej w magazynach . 

 
 
 
 

Pracownicy BOUiRSI i 
WBiZK 

 

Drugi stopień alarmowy CRP (stopień BRAVO-CRP) 

Należy wykonać zadania wymienione dla pierwszego stopnia alarmowego CRP oraz kontynuować lub sprawdzić wykonanie tych zadań, jeżeli wcześniej został 
wprowadzony stopień ALFA-CRP. Ponadto należy: 

1. 

Zapewnić dostępność w trybie 
alarmowym personelu 
odpowiedzialnego za bezpieczeństwo 
systemów; 

Dyrektor BOUiRSI  Pracownicy BOUiRSI  

2. 

Wprowadzić całodobowe dyżury 
administratorów systemów kluczo-
wych dla funkcjonowania organizacji 
oraz personelu uprawnionego do 
podejmowania decyzji w sprawach 
bezpieczeństwa systemów 
teleinformatycznych. 
 

Dyrektor BOUiRSI  Pracownicy BOUiRSI  

Trzeci stopień alarmowy „CHARLIE” 

Należy wykonać zadania wymienione dla pierwszego i drugiego stopnia alarmowego oraz kontynuować lub sprawdzić wykonanie tych zadań, jeżeli wcześniej 
został wprowadzony stopień ALFA lub BRAVO. Ponadto należy wykonać w szczególności następujące zadania: 

1. 
Wprowadzić na polecenie ministra 
właściwego do spraw wewnętrznych, 
całodobowe dyżury w urzędzie 

Dyrektor Generalny, 
Dyrektorzy Biur i 

Wydziałów , 
Kierownicy 
Oddziałów 

- poinformowanie przez 
Dyrektora Generalnego 
Wojewody o konieczności 
zwołania nadzwyczajnego 
posiedzenia WZZK po 

Dyrektor Generalny, 
WCZK, WZZK 
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wprowadzeniu stopnia 
alarmowego „CHARLIE” 

2. 
Wprowadzić dyżury dla osób 
funkcyjnych odpowiedzialnych  
za wprowadzenie procedur działania 

Dyrektor Generalny, 
Dyrektorzy Biur  

i Wydziałów , 
Kierownicy 
Oddziałów 

- poinformowanie przez 
Dyrektora Generalnego 
Wojewody o konieczności 
zwołania nadzwyczajnego 
posiedzenia WZZK  
po wprowadzeniu stopnia 
alarmowego „CHARLIE” 
- wzmocnienie służby dyżurnej 
w WCZK, 
- wdrożenie procedury postę- 
owanie dla osób funkcyjnych. 

Dyrektor Generalny, 
Dyrektorzy Biur  

i Wydziałów, WCZK, 
WZZK 

 

3. 
Ograniczyć do minimum liczbę miejsc 
ogólnodostępnych w budynku/rejonie 
obiektu 

Dyrektor BOUiRSI 
- ograniczenie od minimum 
miejsc ogólnodostępnych 

- Pracownicy ochrony, 
- Pracownicy 

BOUiRSI 
 

4. 

Wprowadzić w uzasadnionych 
przypadkach ścisłą kontrolę osób  
i pojazdów wejść/wyjść na teren 
obiektu 

Dyrektor BOUiRSI 
- kontrola osób i pojazdów przy 
wejściu/wyjściu na teren Urzędu 

-Pracownicy ochrony 
Przy udziale Policji  
i Straży Miejskiej 

5. 
Ograniczyć możliwość parkowania 
pojazdów przy obiekcie 

Dyrektor BOUiRSI 
-parkowanie z dala od budynku 

Urzędu 
Pracownicy BOUiRSI 

Przy udziale Policji  
i Straży Miejskiej 

6. 

Wprowadzić dodatkowo całodobowy 
nadzór nad miejscami, które tego 
wymagają – nieobjętych do tej pory 
nadzorem 

Dyrektor Generalny 
Dyrektor BOUiRSI 

- wzmocnienie ochrony 
Pracownicy BOUiRSI, 
Pracownicy ochrony 

Przy udziale Policji 

7. 

 
 
Zapewnić ochronę środków transportu 
służbowego poza terenem obiektu- 
wprowadzić kontrolę pojazdów przed 
wejściem do niego i jego 
uruchomieniem 
 
 
 

Dyrektor BOUiRSI 

- poinformować kierowców, 
użytkowników pojazdów o 
konieczności sprawdzenia 

samochodów 

- Kierowcy, użytkownicy 
pojazdów służbowych 
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Trzeci stopień alarmowy CRP (stopień CHARLIE-CRP) 

Należy wykonać zadania wymienione dla pierwszego i drugiego stopnia alarmowego CRP oraz kontynuować lub sprawdzić wykonanie tych zadań, jeżeli 
wcześniej został wprowadzony stopień ALFA-CRP lub BRAVO-CRP. Ponadto należy wykonać w szczególności następujące zadania: 

1. 

Wprowadzić całodobowe dyżury 
administratorów systemów kluczowych 
dla funkcjonowania organizacji oraz 
personelu uprawnionego  
do podejmowania decyzji w sprawach 
bezpieczeństwa systemów; 

Dyrektor BOUiRSI  Pracownicy BOUiRSI  

2. 

Dokonać przeglądu dostępnych 
zasobów zapasowych pod względem 
możliwości ich wykorzystania  
w przypadku zaistnienia ataku; 

Dyrektor BOUiRSI  Pracownicy BOUiRSI  

3. 

Przygotować się do uruchomienia 
planów umożliwiających zachowanie 
ciągłości działania po wystąpieniu 
potencjalnego ataku, w tym: 
a) dokonać przeglądu i ewentualnego 
audytu planów awaryjnych oraz 
systemów, 
b) przygotować się do ograniczenia 
operacji na serwerach, w celu 
możliwości ich szybkiego 
i bezawaryjnego zamknięcia. 
 
 

Dyrektor BOUiRSI  Pracownicy BOUiRSI  

Czwarty stopień alarmowy „DELTA” 

Należy wykonać zadania wymienione dla pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia alarmowego oraz kontynuować lub sprawdzić wykonanie tych zadań, 
jeżeli wcześniej został wprowadzony stopień ALFA, BRAVO lub CHARLIE. Ponadto należy wykonać w szczególności następujące zadania: 

1. 

Przeprowadzić identyfikację  
wszystkich pojazdów znajdujących się 
już w rejonie obiektu, a w razie 
konieczności przeniesienie poza obszar 
obiektu. 

Dyrektor BOUiRSI 
- identyfikacja wszystkich 

pojazdów znajdujących się już  
w rejonie obiektu 

Pracownicy BOUiRSI, 
Pracownicy ochrony 

Przy udziale Straży 
Miejskiej, Policji 

2. Kontrolować wszystkie pojazdy Dyrektor BOUiRSI - kontrola pojazdów i ładunków Pracownicy BOUiRSI, Przy udziale Straży 
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wjeżdżające na teren obiektu i ich 
ładunek 

Pracownicy ochrony Miejskiej, Policji 

3. 
Kontrolować wszystkie wnoszone na 
teren obiektu walizki, torebki i paczki 

Dyrektor BOUiRSI 
- kontrola wszystkich wnoszonych 
na teren budynku walizek, torebek, 

paczek 
Pracownicy ochrony Przy udziale Policji 

4. 
Przeprowadzać częste kontrole  
na zewnątrz budynku i na parkingach 

Dyrektor BOUiRSI 
- częste kontrole na zewnątrz 

budynku i na parkingach 
Pracownicy BOUiRSI, 
Pracownicy ochrony 

Przy udziale Straży 
Miejskiej, Policji 

5. 
Ograniczyć liczbę podróży służbowych  
i wizyt osób niezatrudnionych  
w obiekcie 

Dyrektor Generalny, 
Dyrektorzy 

Wydziałów, Biur 

- ograniczenie liczby podróży 
służbowych i wizyt osób 

niezatrudnionych w obiekcie 

Dyrektor Generalny, 
Dyrektorzy Wydziałów, 

Biur, Kierownicy 
Oddziałów, Pracownicy 

Urzędu 

Przekazanie informacji  
w czasie odprawy 

służbowej, informacja  
w intranecie, 

przekazanie informacji 
DG do wydziałów i biur 

6. 

Przygotować się do zapewnienia 
ciągłości funkcjonowania Urzędu 
w przypadku braku możliwości 
realizacji zadań w dotychczasowym 
miejscu pracy 

Dyrektor Generalny, 
Dyrektor WBiZK, 

Dyrektor BOUiRSI 

- poinformowanie przez DG 
Wojewody o konieczności 
zwołania nadzwyczajnego 

posiedzenia WZZK  
po wprowadzeniu stopnia 

alarmowego „DELTA”, 
- zabezpieczenie ciągłości pracy 

WZZK – zabezpieczenie 
logistyczne 

Pracownicy WBiZK, 
Pracownicy BOUiRSI, 

WZZK 
 

Czwarty stopień alarmowy CRP (stopień DELTA-CRP) 

Należy wykonać zadania wymienione dla pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia alarmowego CRP oraz kontynuować lub sprawdzić wykonanie tych zadań, 
jeżeli wcześniej został wprowadzony stopień ALFA-CRP, BRAVO-CRP lub CHARLIE-CRP. Ponadto należy wykonać w szczególności następujące zadania: 

1. 

Uruchomić plany awaryjne lub plany 
ciągłości działania organizacji  
w sytuacjach awarii lub utraty ciągłości 
działania; 

Dyrektor BOUiRSI  Pracownicy BOUiRSI  

2. 
Stosownie do sytuacji przystąpić  
do realizacji procedur 
przywracania ciągłości działania. 

Dyrektor BOUiRSI  Pracownicy BOUiRSI  

*BOUiRSI  - Biuro Obsługi Urzędu i Rozwoju Systemów Informatycznych 
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V. POTRZEBY WSPARCIA  

 Na etapie realizowania zadań dotyczących wprowadzenia pierwszego stopnia alarmowego ALFA i stopnia alarmowego CRP nie przewiduje się zwrócenia  

o pomoc w przedmiotowym temacie do innych podmiotów lub służb. 

Potrzeby w przypadku przedłużających się działań: 

w przypadku przedłużającego się stanu zagrożenia niezbędne będzie pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych na realizację poszczególnych 

zadań. 

 

VI. BUDŻET ZADANIA 

Zadanie będzie realizowane w ramach budżetu wojewody. 

 

VII. PODSTAWY PRAWNE DZIAŁAŃ 

1. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1856); 

2. Ustawa z dnia 10 czerwca 2016r. o działaniach antyterrorystycznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 796); 

3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach 

alarmowych i stopniach alarmowych CRP (Dz.U. z 2016 r. poz.1101); 

4. Zarządzenie  Wojewody Lubuskiego  z dnia 29 stycznia 2017 r. w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach 
alarmowych i stopniach alarmowych CRP. 
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MODUŁ ZADANIOWY NR 18 

Treść zadania: Organizacja działań przeciw dezinformacji.  

Wykonawca zadania: Dyrektor Biura Wojewody.  

II. CEL ZADANIA  
1. Prowadzenie działań przeciw dezinformacji w mediach.  

2. Budowanie pozytywnego wizerunku urzędu oraz administracji publicznej na poziomie wojewódzkim. 

3. Zapobieganie sytuacjom kryzysowym.  

II.  WARUNKI OPERACYJNE REALIZACJI ZADANIA  

W trakcie wykonywania zadania przewiduje się powstanie zakłóceń, które mogą w znaczący sposób utrudnić właściwy sposób realizacji 

poszczególnych zamierzeń. Do najbardziej prawdopodobnych utrudnień należy zaliczyć:  

1. Brak osoby pełniącej obowiązki rzecznika prasowego wojewody; 
2. Niewystarczająca liczba wykwalifikowanych pracowników, absencja pracowników;  
3. Nierozpoznanie przez pracowników fake newsów; 
4. Niewłaściwy podział obowiązków; 
5. Brak 24-godzinnego monitoringu mediów; 
6. Presja czasu i oczekiwań ze strony mediów, narastający stres wynikający z ogólnej atmosfery nerwowości i niestandardowych godzin pracy  

(np. godziny wieczorne i nocne) oraz braku przepływu informacji pomiędzy rzecznikiem, a wojewodą lub przełożonymi;  
7. Awarie systemu informatycznego;  
8. Brak przepływu informacji pomiędzy WCZK a rzecznikiem prasowym oraz rzecznikiem prasowym a ekspertami, którzy mogliby udzielić mu 

wsparcia merytorycznego; 
9. Brak procedur wymiany informacji pomiędzy rzecznikiem prasowym wojewody a rzecznikami podmiotów zaangażowanych w rozwiązywanie 

kryzysu, niespójność informacji przekazywanych przez rzeczników prasowych zaangażowanych podmiotów; 
10. Możliwe przerwy w dostawach energii elektrycznej, Internetu i łączności telefonicznej;  

 
III. PRZEDSIĘWZIĘCIA DO WYKONANIA W RAMACH ZADANIA  

1. Ustalenie zasad wymiany informacji pomiędzy WCZK a rzecznikiem prasowym. 
2. Analiza sytuacji pod kątem możliwości jej rozwoju oraz dobór adekwatnych narzędzi komunikacji (konferencja prasowa, komunikat, briefing itp. – dobór 
narzędzi powinien być uzależniony od sytuacji). 
3. Ustalenie ekspertów, którzy w dezinformacji mogliby udzielić rzecznikowi merytorycznego wsparcia lub udzielić eksperckiej wypowiedzi mediom. 
4. Monitoring mediów – dezinformacja wprowadzająca w błąd opinię społeczną lub wpływająca negatywnie na wizerunek instytucji. 
5. Komunikacja z mediami i bieżąca obsługa mediów społecznościowych; 
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6. Powołanie Kryzysowego Zespołu Prasowego; 
7. Koordynacja polityki informacyjnej w kryzysie dezinformacyjnym. Uzgadnianie, jeżeli istnieje taka konieczność, przesłania i przekazów z rzecznikiem 
prasowym podmiotu  wiodącego na poziomie centralnym; 
8. Informowanie o sytuacji Centrum Informacyjnego Rządu oraz Rządowego Centrum Bezpieczeństwa’ 

 

IV. KONCEPCJA DZIAŁANIA 
A. Tryb uruchamiania zasobów 

1. Dyżurny wojewódzkiego centrum zarządzania kryzysowego przekazuje rzecznikowi prasowemu wojewody informacje o zdarzeniach  
w województwie. 
2. Pracownicy oddziału prasowego monitorują media (m.in. tv, radio, strony internetowe, media społecznościowe), jeśli zachodzi taka potrzeba - 
całodobowo, i przekazują informacje wcześniej ustalonym adresatom. Jeśli całodobowy monitoring jest niezbędny, a oddział prasowy ze względu na braki 
kadrowe nie jest w stanie go  zrealizować, wojewoda zapewnia wsparcie.  
3. Rzecznik prasowy wojewody: 
- utrzymuje stały kontakt z wojewodą i uczestniczy w posiedzeniach Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego; 
- koordynuje politykę informacyjną podmiotów zaangażowanych w sprostowanie nieprawdziwych informacji, w razie konieczności ustala  
z rzecznikiem instytucji wiodącej poziomu centralnego przekazy i przesłania; 
- ustala z rzecznikiem prasowym podmiotu wiodącego przekazy, przesłania, tryb informowania mediów o sytuacji i działaniach oraz sposób wymiany 
informacji, 
- jeżeli sytuacja tego wymaga, ze względu na skalę lub charakter nieprawdziwej informacji – informuje Centrum Prasowe Rządu i Wydział Polityki 
Informacyjnej Rządowego Centrum Bezpieczeństwa; 
- o ile z analizy sytuacji tak wynika, zarządza niezwłoczne stawienie się pracowników oddziału prasowego  w ustalonym miejscu; 
- organizuje pracę personelu z zachowaniem ciągłej i długotrwałej pracy oddziału; 
- powołuje, jeżeli jest taka potrzeba, Kryzysowy Zespół Prasowy (KZP) lub, jeżeli KZP został powołany przez rzecznika prasowego podmiotu wiodącego, 
bierze udział w jego pracach;  
- zapewnia dostęp pracowników do wcześniej przygotowanych: 

a) aktualnych danych kontaktowych mediów współpracujących (załączony wykaz: imię i nazwisko, nazwa, telefon, e-mail), 
b) aktualnych danych kontaktowych rzeczników prasowych (osób odpowiedzialnych za komunikację społeczną) podmiotów zaangażowanych 

w działania (załączony wykaz: imię i nazwisko, nazwa, telefon, e-mail, strona internetowa, media społecznościowe) 
c) lista ekspertów właściwych do rodzaju zagrożenia (wykaz ekspertów z podziałem na tych, którzy zapewnią tylko wsparcie merytoryczne i tych, 

którzy będą mogli udzielić wypowiedzi mediom – ich dane kontaktowe – oczywiście po wcześniejszym uzyskaniu zgody ekspertów). 
4. Miejsce pracy: siedziba Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego  
5. Odpowiedzialny za zabezpieczenie środków do pracy oddziału: sprzęt informatyczny, środki eksploatacyjne itp.: Kierownik Oddziału Informatyki LUW. 
6. Miejsce konferencji prasowych: sale konferencyjne LUW lub miejsce wyznaczone poza urzędem.  
7. Odpowiedzialny za logistyczne przygotowanie miejsc planowanych konferencji prasowych: Oddział organizacyjno – prasowy Biura Wojewody. 
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 B. Organizacja kierowania/dowodzenia  

Rzecznik prasowy wojewody koordynuje politykę informacyjną i kieruje wykonaniem zadania. Decyduje o podjęciu określonych działań, w tym o rodzaju 
stosowanych narzędzi komunikacji społecznej, rekomenduje rozwiązania wojewodzie i kierownictwu urzędu; 
Zastępcą rzecznika prasowego wojewody jest osoba wyznaczona przez Dyrektora Biura Wojewody; 
Rzecznik podmiotu wiodącego (dane wg rodzaju informacji) informuje media o działaniach związanych ze sprostowaniem nieprawdziwych informacji;  
Powołanie Kryzysowego Zespołu Prasowego (o ile jest taka potrzeba): 
Zadania: 

1. ustalanie przesłań i przekazów, wybór ekspertów, którzy będą wypowiadali się dla mediów;  
2. ustalanie sposobu prowadzenia polityki informacyjnej,  
3. bieżąca wymiana informacji,  
4. monitorowanie mediów. 

Skład: 
1. rzecznik prasowy wojewody,  
2. rzecznik prasowy podmiotu wiodącego, 
3. rzecznicy podmiotów współpracujących,  
4. eksperci,  
5. logistyk; 

Miejsce pracy: Lubuski Urząd Wojewódzki lub miejsce wyznaczone poza urzędem; 
Informacje na potrzeby wykonania zadania są przekazywane: osobiście (ustnie), na piśmie, telefonicznie (wykaz telefonów zainteresowanych), e-mail 
(wykaz e-mail), w inny ustalony sposób. 

 
C. Przedsięwzięcia reagowania 

1. Poinformowanie opinii publicznej poprzez media oraz kanały komunikacji społecznej urzędu i stronę www o pojawieniu się nieprawdziwej 
informacji i jej sprostowanie; 

2. Regularne informowanie opinii publicznej o aktualnej sytuacji, jeżeli jest taka możliwość najlepiej o ściśle określonych i wcześniej zapowiedzianych 
porach. Jeżeli urząd posiada konta w mediach społecznościowych, należy prowadzić ich bieżącą obsługę i, najlepiej w systemie 
dwudziestoczterogodzinnym, również za ich pośrednictwem przekazywać informacje; 

3. Udział przedstawicieli zaangażowanych podmiotów lub ekspertów, w zależności od sprostowywanej informacji, w konferencjach prasowych; 
4. Udział rzecznika prasowego wojewody (rzecznika prasowego podmiotu wiodącego) w posiedzeniach wojewódzkiego zespołu zarządzania 

kryzysowego (sztabu podmiotu kierującego działaniami). Jest to warunek konieczny. Rzecznik prasowy musie mieć stały dostęp do informacji  
i znać decyzje podejmowane przez kierownictwo, aby skutecznie komunikować na temat zdarzenia/koordynować politykę informacyjną. 

 
 
 



„Wojewódzki Plan Zarządzania Kryzysowego” 
„ZESPÓŁ PRZEDSIĘWZIĘĆ NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH” 

 
 

118 

1. Ustalenie zasad wymiany informacji pomiędzy WCZK a rzecznikiem prasowym 

Działanie 
Kieruje 

działaniem 
Wykonawca/ 

dokumentujący 
Obieg informacji pomiędzy uczestnikami zadania  

(zew. i wew.) 
Dyżurny WCZK niezwłocznie informuje 
rzecznika prasowego o zdarzeniach  
na terenie województwa. Informacje 
przekazywane są za pomocą SMS-a.  
Jeżeli sytuacja tego wymaga, informacja 
jest przekazywana telefoniczne – chodzi  
o skuteczne przekazanie informacji. 
Dyżurny WCZK musi mieć pewność,  
że rzecznik zapoznał się z informacją; 

Dyżurny 
WCZK 

Dyżurny WCZK Wew. 

Ustalenie alternatywnej komunikacji na 
wypadek, gdyby telefony komórkowe nie 
działały. 

WCZK WCZK Wew. 

2. Analiza sytuacji pod kątem możliwości jej rozwoju oraz dobór adekwatnych narzędzi komunikacji (konferencja prasowa, komunikat, 
briefing, itp. – dobór narzędzi powinien być uzależniony od sytuacji) 

Działanie 
Kieruje 

działaniem 
Wykonawca/ 

dokumentujący 
Obieg informacji pomiędzy uczestnikami zadania  

(zew. i wew.) 
Analiza informacji medialnych pod kątem 
potencjalnego rozprzestrzeniania się 
nieprawdziwej informacji; 

Rzecznik 
prasowy 

Pracownicy Biura Wojewody Wew. 

Zebranie i analiza zapotrzebowania 
mediów na prawdziwą informację; 

Rzecznik 
prasowy 

Pracownicy Biura Wojewody Wew. i zew.  

Weryfikowanie (konsultacje z 
ekspertami) informacji pod względem 
merytorycznym; 

Rzecznik 
prasowy 

Rzecznik prasowy  Wew. i  zew. 

Wybór odpowiednich narzędzi 
komunikacji społecznej: 

 Komunikat prasowy; 
 Komunikat na stronę 

internetową; 
 Komunikaty na portalach 

społecznościowych (jeżeli urząd 
takie posiada); 

Rzecznik 
prasowy 

Pracownicy Biura Wojewody Wew. 
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 Konferencja prasowa; 
 Briefing.  

Uwaga: wybór narzędzi komunikacji 
wiąże się w wykonaniem czynności, które 
często wymagają współpracy z osobami 
spoza wydziału prasowego, dlatego warto 
przygotować tzw. listy kontrolne  
opisujące wszystkie czynności wymagane 
przy wykorzystaniu każdego z nich (wraz  
z nazwiskami i kontaktami do nich). 
3. Ustalenie ekspertów, którzy w przypadku dezinformacji mogliby udzielić rzecznikowi merytorycznego wsparcia lub udzielić, eksperckiej 

wypowiedzi mediom 

Działanie 
Kieruje 

działaniem 
Wykonawca/ 

dokumentujący 
Obieg informacji pomiędzy uczestnikami zadania  

(zew. i wew.) 
Wytypowanie, z wcześniej 
przygotowanego zestawienia, ekspertów, 
którzy będą merytorycznie wspierali 
działania rzecznika prasowego; 

Dyrektor 
Biura 
Wojewody 

Rzecznik Prasowy  Zew.  

Ustalenie, którzy z ekspertów będą 
jedynie wsparciem merytorycznym,  
a którzy będą również wypowiadali się 
dla mediów; 

Wojewoda Rzecznik Prasowy Zew.  

Dodanie ekspertów do listy  
dystrybucyjnej CZK, aby oni również 
posiadali bieżące informacje nt. rozwoju 
sytuacji; 

Rzecznik 
prasowy 

Rzecznik prasowy Zew. 

Zaangażowanie ekspertów do działań 
związanych z merytorycznym  
przygotowaniem do udzielenia 
wypowiedzi mediom (wojewody, osób z 
ramienia kierownictwa urzędu, rzecznika 
prasowego); 

Dyrektor 
Biura 
Wojewody 

Rzecznik prasowy Wew.  
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4. Monitoring mediów – dezinformacja wprowadzająca w błąd opinię społeczną lub wpływająca negatywnie na wizerunek instytucji 

Działanie Kieruje działaniem 
Wykonawca/ 

dokumentujący 

Obieg informacji pomiędzy 
uczestnikami zadania  

(zew. i wew.) 
Bieżący monitoring mediów (tradycyjnych, stacji 
radiowych i telewizyjnych, Internetu, mediów 
społecznościowych); 

Rzecznik prasowy  Pracownicy Biura Wojewody Wew. 

Monitorowanie mediów poza godzinami pracy 
urzędu (jest to niezbędne w kryzysie) – pracownicy 
biura prasowego, jeżeli zapadła decyzja  
o wydłużeniu godzin pracy, (w przypadku braków 
kadrowych niezbędne wsparcie ze strony 
kierownictwa urzędu); 

Rzecznik prasowy  Pracownicy Biura Wojewody  Wew. 

Zapewnienie monitoringu mediów zagranicznych, 
jeżeli sytuacja tego wymaga (osoba ze znajomością 
języka obcego); 

Rzecznik prasowy 
Wyznaczona osoba znająca dany 
język 

Wew. i zew. 

Przygotowywanie cyklicznych raportów  
z przeglądów mediów i przekazywanie ich 
wcześniej ustalonym adresatom; 

Rzecznik prasowy Rzecznik prasowy  Wew. 

Bieżące informowanie wojewody oraz 
kierownictwa o rozwoju sytuacji – przez pryzmat 
mediów; 

Rzecznik prasowy Rzecznik prasowy  Wew.  

Weryfikowanie, jeżeli zachodzi taka potrzeba 
(konsultacje z ekspertami) informacji pod 
względem merytorycznym; 

Dyrektor Biura 
Wojewody  

Wyznaczone osoby posiadające 
wiedzę merytoryczną  

Wew.  

Dementowanie informacji nieprawdziwych Rzecznik prasowy Rzecznik prasowy Wew. 
Poinformowanie o sytuacji Centrum 
Informacyjnego Rządu i Rządowego Centrum 
Bezpieczeństwa. 
 
 
 
 
 
 

Rzecznik prasowy Rzecznik Prasowy  Zew.  
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5. Komunikacja z mediami i obsługa mediów społecznościowych 

Działanie Kieruje działaniem 
Wykonawca/ 

dokumentujący 

Obieg informacji pomiędzy 
uczestnikami zadania  

(zew. i wew.) 
Zebranie zapotrzebowania na informację ze strony 
mediów; 

Rzecznik prasowy Rzecznik prasowy Zew. 

Ustalenie, czy wypowiadał będzie się tylko rzecznik 
prasowy, czy wymagana jest komunikacja  
na poziomie ekspertów lub wojewody; 

Rzecznik prasowy Rzecznik prasowy  Wew. i Zew. 

Ustalenie zakresu przekazywanych informacji  
oraz przesłań i przekazów; 

Rzecznik prasowy Rzecznik prasowy Wew. 

Przygotowanie wojewody, ekspertów  
do wypowiedzi dla mediów; 

Rzecznik prasowy  Rzecznik prasowy Wew. 

Ustalenie i bieżący dobór narzędzi komunikacji 
społecznej, aktywny do przebiegu kryzysu 
dezinformacyjnego (np. komunikat prasowy, 
konferencja, briefing itp.); 

Rzecznik prasowy Pracownicy Biura Wojewody Wew. i zew. 

Ustalenie osób odpowiedzialnych za fizyczną 
realizację narzędzi komunikacji (wysłanie 
komunikatu, umieszczenie komunikatu na stronie 
internetowej, zorganizowanie konferencji prasowej 
itd.); 

Rzecznik prasowy Pracownicy Biura Wojewody Wew. i zew. 

Monitorowanie mediów (w celu uzyskania tzw. 
informacji zwrotnej) po przeprowadzeni 
konferencji prasowej, udzielonym wywiadzie itd. 
itp.; 

Rzecznik prasowy Pracownicy Biura Wojewody Wew. 

Bezwzględne zapewnienie całodobowego kontaktu 
z mediami – wyznaczenie zastępcy rzecznika 
prasowego. 

Dyrektor Biura 
Wojewody  

Rzecznik prasowy, zastępca 
rzecznika 

Wew. 

Zapewnienie kontaktu dla dziennikarzy 
anglojęzycznych. 

Rzecznik prasowy Wyznaczona przez rzecznika 
osoba 

Wew.  

Regularne zamieszczanie informacji prawdziwych  Rzecznik prasowy Pracownicy Biura Wojewody Zew. 
Zwracanie szczególnej uwagi i reagowanie na wpisy Rzecznik prasowy Rzecznik prasowy Zew. 
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i komentarze nieprawdzie, natychmiastowe ich 
dementowanie, 
 
 

 

 

6. Powołanie Kryzysowego Zespołu Prasowego 

Działanie Kieruje działaniem 
Wykonawca/ 

dokumentujący 

Obieg informacji pomiędzy 
uczestnikami zadania  

(zew. i wew.) 

Ustalenie i przygotowanie miejsca spotkań Zespołu; Rzecznik Prasowy  Pracownicy Biura Wojewody  Zew. I Wew. 

Ustalenie zasad działania Zespołu.  
Zespół wspólnie ustala przekazy, osoby  
komunikujące, częstotliwość przekazów, narzędzia 
komunikacji itd. 

W przypadku braku jednolitego stanowiska, 
głos decydujący ma rzecznik organu właściwego 
do sytuacji kryzysowej, w tym przypadku 
rzecznik prasowy wojewody jako koordynator 
polityki informacyjnej na poziomie 
wojewódzkim; 

Rzecznik Prasowy Pracownicy Biura Wojewody, 
przedstawiciele zaangażowanych 
jednostek 

Wew. 

Ustalenie zasad wzajemnego informowania  
się oraz komunikacji alternatywnej. 

Rzecznik Prasowy  
Pracownicy Biura Wojewody, 
przedstawiciele zaangażowanych 
jednostek 

Wew. 

7. Koordynacja polityki informacyjnej w kryzysie. Uzgadnianie, jeżeli istnieje taka konieczność, przesłania i przekazów z rzecznikiem 
prasowym podmiotu wiodącego na poziomie centralnym 

Działanie Kieruje działaniem 
Wykonawca/ 

dokumentujący 

Obieg informacji pomiędzy 
uczestnikami zadania  

(zew. i wew.) 
Nawiązanie kontaktu z rzecznikiem prasowym 
instytucji wiodącej, ustalenie zasad 
komunikowania; 

Rzecznik prasowy  Rzecznik prasowy  Zew.  

Jeżeli jest taka konieczność, powołanie 
kryzysowego zespołu prasowego; 

Rzecznik prasowy Rzecznik prasowy Wew. i zew.  

Ustalenie przesłań i przekazów; Rzecznik prasowy Rzecznik prasowy  Wew. 
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Ustalenie zasad wzajemnego informowania się 
w przypadku wystąpienia działań 
dezinformacyjnych, dotyczących uczestników 
procesu zarządzania kryzysem; 
Uwaga: rzecznik prasowy wojewody musi być 
bezwzględnie informowany o wszystkich 
działaniach dezinformacyjnych 
podejmowanych w stosunku instytucji 
zaangażowanych  
w rozwiązywanie kryzysu.  

Rzecznik prasowy 
Rzecznik prasowy i wybrani 
przedstawiciele służb 

Zew. i wew.  

Monitorowanie polityki informacyjnej  
prowadzonej przez instytucje zaangażowane  
w rozwiazywanie sytuacji dezinformacyjnej; 

Rzecznik prasowy Pracownicy biura wojewody  Wew. i zew. 

Wspieranie rzeczników prasowych podmiotów 
zaangażowanych w komunikację społeczną; 

Rzecznik prasowy Rzecznik prasowy Wew. i zew.  

Jeżeli jest taka konieczność, przejęcie 
prowadzenia komunikacji społecznej;  

Rzecznik prasowy Rzecznik prasowy Wew. i zew. 

Ustalenie alternatywnych kanałów  
komunikacji pomiędzy rzecznikami prasowymi 
podmiotów zaangażowanych (telefony  
dostępne publicznie mogą być oblegane przez 
media). 

Rzecznik prasowy Rzecznik prasowy i wybrani 
przedstawiciele służb 

Wew. i zew.  

8. Informowanie o sytuacji Centrum Informacyjnego Rządu oraz Rządowego Centrum Bezpieczeństwa 

Działanie Kieruje działaniem 
Wykonawca/ 

dokumentujący 

Obieg informacji pomiędzy 
uczestnikami zadania  

(zew. i wew.) 
Przekazanie Wydziałowi Polityki Informacyjnej 
RCB informacji o sytuacji dezinformacyjnej; 

Rzecznik prasowy Rzecznik prasowy Zew. I wew.  

Przekazanie Centrum Informacyjnemu Rządu 
informacji o sytuacji kryzysowej; 

Rzecznik prasowy Rzecznik prasowy Zew. I wew. 

Ustalenie zasad wymiany informacji. Rzecznik prasowy Rzecznik prasowy Zew. I wew. 
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V. POTRZEBY WSPARCIA ZE STRONY INNYCH INSTYTUCJI 

Konieczna ścisła współpraca z komórkami prasowymi podmiotów zaangażowanych w działania na szczeblu wojewódzkim/powiatowym oraz z komórką 
prasową właściwego ministra – podmiotu wiodącego i Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.  

 
VI. BUDŻET ZADANIA 
Zadanie będzie realizowane w ramach budżetu wojewody.  
 
VII. PODSTAWY PRAWNE DZIAŁAŃ 
1. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1856); 
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1914); 
3. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1429, z 2020 r. poz. 695) 
4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji zadań rzeczników prasowych w urzędach organów administracji (Dz. U. 

z 2002 r. nr 4 poz. 36);  
5. Zarządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 14 października 2020 r. w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu Zarzadzania Kryzysowego. 
6. Statut i regulamin organizacyjny urzędu wojewódzkiego; 
7. Regulamin biura wojewody. 
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MODUŁ ZADANIOWY NR 19 

Treść zadania: Podwyższenie gotowości wszystkich lub niektórych podmiotów wykonujących działalność leczniczą, działających na obszarze 

województwa. 

Wykonawca zadania: Wojewódzkiego Koordynatora Ratownictwa Medycznego. 

 
I. CEL ZADANIA 

Gotowość jednostek ochrony zdrowia na przyjęcie zwiększonej ilości poszkodowanych. 

 

II. WARUNKI OPERACYJNE REALIZACJI ZADANIA 

W przypadku wystąpienia katastrof naturalnych i awarii technicznych w rozumieniu odpowiednio art. 3 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o 

stanie klęski żywiołowej lub gdy w ocenie wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego skutki zdarzenia mogą spowodować stan nagłego 

zagrożenia zdrowotnego znacznej liczby osób m.in. w poniższych przypadkach:  

1. Niewystarczające zabezpieczenie podmiotów leczniczych w kadrę medyczną (spowodowane również absencją chorobową np. epidemią, protestami oraz 

utrudnieniami w przemieszczaniu się kadry medycznej do podmiotu leczniczego z powodu problemów komunikacyjnych).  

2. Ograniczenia w działalności i funkcjonowaniu podmiotów wykonujących działalność leczniczą spowodowane utrudnieniami w dostępie do łączności, 

zasilania w energię elektryczną, żywości, wody.  

3. Wyłączenie z możliwości udzielania świadczeń zdrowotnych przez jeden lub kilka podmiotów leczniczych (spowodowane awarią, pożarem, zdarzeniem 

radiacyjnym itp.).  

4. Ograniczona lub za mała liczba środków transportu sanitarnego w stosunku do potrzeb zdrowotnych mieszkańców.  

5. Ograniczenia w dostępie do wyrobów medycznych i sanitarnych.  

6. Presja czasu.  

7. Wystąpienie chaosu, paniki i możliwości powstania zakłóceń porządku publicznego.  

8. Wystąpienie zamachu terrorystycznego na terenie podmiotu leczniczego.  

 

III. PRZEDSIĘWZIĘCIA DO WYKONANIA W RAMACH ZADANIA 

Wojewódzki Koordynator Ratownictwa Medycznego ocenia zagrożenie. 

Wydanie decyzji administracyjnej o podwyższeniu gotowości jednostek ochrony zdrowia z uwzględnieniem procedur ujętych w planach roboczych szpitali. 
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IV. KONCEPCJA DZIAŁANIA 

Tryb uruchamiania zasobów 

Źródłami pozyskiwania informacji o zdarzeniach spełniających kryteria podwyższenia gotowości mogą być: 

-dyżurny operacyjny wojewódzkiego centrum zarządzania kryzysowego, 

-dyspozytorzy medyczni, 

-dyspozytorzy innych służb ratowniczych lub porządkowych, 

-osoby kierujące akcją prowadzenia medycznych czynności ratunkowych na miejscu zdarzenia, 

-świadkowie będący bezpośrednio na miejscu zdarzenia, 

-media publiczne i prywatne (radio, telewizja, Internet), 

-inne. 

 
1. Wojewódzki Koordynator Ratownictwa Medycznego po uzyskaniu informacji o zdarzeniu, w zależności od źródła informacji, dokonuje jej weryfikacji,  

w celu ustalenia autentyczności zdarzenia i na podstawie informacji ustala podmiot leczniczy (lub podmioty lecznicze), wymagający postawienia w stan 

podwyższonej gotowości.  

2. Powiadamia, za pośrednictwem Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego LUW w Gorzowie Wielkopolskim, Wojewodę 

Lubuskiego o zaistniałym zdarzeniu oraz konieczności postawienia w stan podwyższonej gotowości określonego podmiotu leczniczego (lub podmiotów 

leczniczych).  

3. Wojewoda na podstawie otrzymanych informacji uzgadnia i potwierdza zasadność postawienia podmiotu leczniczego (lub podmiotów leczniczych)  

w stan podwyższonej gotowości.  

4. Wojewódzki Koordynator Ratownictwa Medycznego opracowuje treść projektu decyzji nakładającej na podmiot leczniczy obowiązek pozostawania  

w stanie podwyższonej gotowości (w przypadku konieczności wydania decyzji dla więcej niż jednego -odrębną dla każdego podmiotu).  

5. Podpisaną decyzję Wojewódzki Koordynator Ratownictwa Medycznego przekazuje natychmiast właściwemu podmiotowi leczniczemu dostępnymi 

środkami komunikacji.  

6. Wojewódzki Koordynator Ratownictwa Medycznego, w zależności od sposobu przekazania decyzji, odbiera potwierdzenie jej otrzymania przez podmiot. 

7. Wojewódzki Koordynator Ratownictwa Medycznego na bieżąco informuje podmiot leczniczy (lub podmioty lecznicze) postawiony w stan podwyższonej 

gotowości o zapotrzebowaniu na świadczenia zdrowotne niezbędne dla prowadzonej akcji ratowniczej, weryfikując posiadane informacje z aktualnymi 

możliwościami podmiotu leczniczego. 

 8. Jeżeli z informacji, uzyskiwanych na bieżąco, w ocenie Wojewódzkiego  Koordynatora Ratownictwa Medycznego zachodzi konieczność postawienia  

w stan podwyższonej gotowości dodatkowe podmioty lecznicze, Wojewódzki Koordynator Ratownictwa Medycznego podejmuje te czynności. 
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9. Jeżeli z informacji  uzyskiwanych na bieżąco, w ocenie Wojewódzkiego  Koordynatora Ratownictwa Medycznego nie zachodzi konieczność pozostawania 

określonych podmiotów leczniczych w stanie podwyższonej gotowości, Wojewódzki  Koordynator Ratownictwa Medycznego informuje Wojewodę 

Lubuskiego, za pośrednictwem Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego LUW w Gorzowie Wielkopolskim, o możliwości zwolnienia 

określonych podmiotów z pozostawania w stanie podwyższonej gotowości.  

10. W toku dalszych czynności, Wojewódzki Koordynator Ratownictwa Medycznego podejmuje działania i decyzje odpowiednio do procedur.  

11. Wojewódzki Koordynator Ratownictwa Medycznego o zakończeniu akcji ratowniczej oraz podjętych, w związku z zakończeniem akcji, decyzjach 

informuje Wojewodę Lubuskiego.  

12. Wojewódzki Koordynator Ratownictwa Medycznego odnotowuje w raporcie z całodobowego dyżuru wydane decyzje o postawieniu szpitali w stan 

podwyższonej gotowości oraz decyzje o ich zwolnieniu z pozostawania w stanie podwyższonej gotowości. 

 

Organizacja kierowania/dowodzenia 

1. W celu przygotowania placówki szpitalnej do wypełnienia obowiązku wynikającego z ustawy o PRM i ustawy o świadczeniach zdrowotnych, a 

dotyczącego postawienia jednostki w stan podwyższonej gotowości, kierownicy wszystkich jednostek szpitalnych włączonych do systemu PRM, 

zobowiązani  

są do opracowania wewnętrznych procedur na wypadek zdarzeń masowych. Zakres procedur i regulacji wewnętrznych powinien być dostosowany  

do charakterystyki jednostki i mieć charakter planu ratowniczego szpitala na wypadek zdarzeń masowych, pod nazwą ,,Plan działania (podmiot leczniczy) 

na wypadek katastrof i klęsk żywiołowych.”  

2. Placówki szpitalne, które postawione będą w stan podwyższonej gotowości otrzymają decyzję administracyjną pod rygorem natychmiastowej 

wykonalności od Wojewody Lubuskiego lub upoważnionego przez wojewodę Wojewódzkiego Koordynatora Ratownictwa Medycznego.  

Wydanie takiej decyzji będzie każdorazowo awizowane telefonicznie, a treść decyzji będzie przekazana drogą telefaksową lub pocztą elektroniczną. 

 

Przedsięwzięcia reagowania 

Lp. Zadanie 
Realizujący 

zadanie 

Wykonywanie 

przedsięwzięcia 
Siły i środki Uwagi 

1. Ocena zagrożenia 

Wojewódzki 

Koordynator 

Ratownictwa 

Medycznego 
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2. 

Wydanie decyzji administracyjnej  

o podwyższeniu gotowości jednostek 

ochrony zdrowia 

Wojewoda Lubuski 

lub upoważniony 

przez wojewodę 

Wojewódzki 

Koordynator 

Ratownictwa 

Medycznego 

Realizacja zadań zawartych 

 w zarządzeniu Wojewody 

Lubuskiego w sprawie zasad  

i zakresu współpracy 

Wojewódzkiego Koordynatora 

Ratownictwa Medycznego  

z jednostkami systemu PRM 

oraz jednostkami 

współpracującymi 

  

 

V. POTRZEBY WSPARCIA 

Wsparcie z innych województw jednostkami systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego. 

 
VI. BUDŻET ZADANIA 

Budżet Narodowego Funduszu Zdrowia. 

 
VII. PODSTAWY PRAWNE DZIAŁAŃ 

1. Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 882); 

2. Zarządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 22 października 2018 r. w sprawie zasad i zakresu współpracy Wojewódzkiego Koordynatora Ratownictwa    

  Medycznego z jednostkami systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne i jednostkami współpracującymi z systemem; 

3. Wojewódzki Plan Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa lubuskiego; 

4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań wojewódzkiego koordynatora ratownictwa 

medycznego (Dz. U. 2018 poz. 1655). 
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MODUŁ ZADANIOWY NR 20 
 

Treść zadania: Organizacja procesu militaryzacji wybranych jednostek organizacyjnych w województwie. 

Wykonawca zadania: Wojewoda Lubuski. 

 
I. CEL ZADANIA  
Zmilitaryzowanie specjalnie tworzonej jednostki wykonującej zadania szczególnie ważne dla obronności lub bezpieczeństwa państwa, w razie ogłoszenia 

mobilizacji i w czasie wojny oraz w razie wprowadzenia stanu wyjątkowego na całym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Sprawne funkcjonowanie 

jednostki zmilitaryzowanej. 

 
II. WARUNKI OPERACYJNE REALIZACJI ZADANIA  
1. Spowolniony/zakłócony przepływ informacji spowodowany awarią sieci teleinformatycznej. 

2. Brak wystarczającej obsady etatowej spowodowanej niestawiennictwem wytypowanych osób posiadających przydziały organizacyjno–mobilizacyjne do 

jednostki zmilitaryzowanej. 

3. Niedostateczne logistyczne warunki pracy (awarie sprzętu, brak pomieszczeń biurowych/socjalnych). 

 
III. PRZEDSIĘWZIĘCIA DO WYKONANIA W RAMACH ZADANIA  
1. Odebranie przez wojewodę (WCZK LUW) sygnału o militaryzacji jednostek specjalnie tworzonych za pośrednictwem systemu stałych dyżurów  

oraz przekazanie tej informacji do Kierownika specjalnie tworzonej jednostki zmilitaryzowanej. 

2. Uruchomienie przez Kierownika jednostki zmilitaryzowanej systemu powiadamiania osób służących/zatrudnionych w jednostce zmilitaryzowanej. 

3. Rozesłanie wezwań do realizacji świadczeń rzeczowych/osobistych przez Kierownika jednostki zmilitaryzowanej lub przez właściwy miejscowo urząd 

gminy.  

4. Powiadomienie osób służących w jednostce zmilitaryzowanej (posiadających przydziały organizacyjno-mobilizacyjne). 

5. Przyjęcie stanu osobowego przeznaczonego do obsadzenia etatów w jednostce zmilitaryzowanej oraz ich przeszkolenie w zakresie wykonywanych 

obowiązków.   

6. Uzupełnienie sprzętu do stanu określonego w tabelach należności oraz jego wydanie. 

7. Rozmieszczenie jednostek ochrony zgodnie z treścią planu ochrony obiektu. 
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IV. KONCEPCJA DZIAŁANIA  
 

A. Tryb uruchamiania zasobów  
1. Po otrzymaniu decyzji Rady Ministrów o objęciu militaryzacją specjalnie tworzonych jednostek organizacyjnych, Wojewoda Lubuski (WCZK LUW) 

niezwłocznie przekazuję wyżej wymienianą informację Kierownikowi specjalnie tworzonej jednostki zmilitaryzowanej. Informacja  

jest przekazywana za pomocą systemu Stałych Dyżurów.  

2. Z chwilą otrzymania ww. informacji Kierownik specjalnie tworzonej jednostki zmilitaryzowanej ma obowiązek zrealizować zadania zawarte  

w planie formowania jednostki zmilitaryzowane zgodnie z harmonogramem osiągania gotowości do działania jednostki zmilitaryzowanej.  

3. Szczegółowe informację na temat organizacji pracy specjalnie tworzonej jednostki zmilitaryzowanej (np.: terminy realizacji zadań, siły i środki 

zaangażowane w realizację zadania itp.), są zawarte w dokumentacji planistycznej tej jednostki oraz w dokumentacji planistycznej Wojewody 

Lubuskiego. Powyższe informacje są informacjami o charakterze niejawnym.  

 
B. Organizacja kierowania/dowodzenia  
1. Jednostki zmilitaryzowane podlegają i wykonują zadania i polecenia wojewody. Zadania są przekazywane bezpośrednio do jednostki zmilitaryzowanej 

za pomocą systemu Stałych Dyżurów Wojewody Lubuskiego. Bezpośrednim kierownikiem jednostki zmilitaryzowanej  

jest kierownik jednostki organizacyjnej objętej militaryzacją.  

2. Szczegółowe informację na temat organizacji kierowania / dowodzenia specjalnie tworzonej jednostki zmilitaryzowanej są zawarte  

w dokumentacji planistycznej tej jednostki oraz w dokumentacji planistycznej Wojewody Lubuskiego. Powyższe informacje są informacjami  

o charakterze niejawnym. 

C. Przedsięwzięcia reagowania  

Odebranie przez wojewodę (WCZK LUW) sygnału o militaryzacji jednostek specjalnie tworzonych za pośrednictwem systemu stałych dyżurów 
oraz przekazanie tej informacji do Kierownika specjalnie tworzonej jednostki zmilitaryzowanej. 

Działanie Kieruje działaniem Wykonawca/dokumentujący 
Obieg informacji pomiędzy 

uczestnikami zadania (zew. i wew.) 
Dyżurny Stałego Dyżuru Wojewody 
Lubuskiego odbiera decyzję Rady 
Ministrów o objęciu militaryzacją 
jednostki specjalnie tworzonej 
znajdującej się na terenie 
województwa lubuskiego 

Wojewoda Lubuski Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa  
i Zarządzania Kryzysowego LUW/ 
Dyżurny Stałego Dyżuru 

Rada Ministrów – Stały Dyżur 
Wojewody Lubuskiego 
 
INFORMACJA PRZEKAZANA 
TELEFONICZNIE LUB ZA POMOCĄ 
SYSTEMU OPAL 

Przekazanie decyzji Rady 
Ministrów Kierownikowi specjalnie 
tworzonej jednostki  

Wojewoda Lubuski Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa  
i Zarządzania Kryzysowego LUW/ 
Dyżurny Stałego Dyżuru 

Stały Dyżur Wojewody Lubuskiego 
– Kierownik jednostki 
zmilitaryzowanej 
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zmilitaryzowanej za pomocą 
systemu Stałych Dyżurów 

INFORMACJA PRZEKAZANA 
TELEFONICZNIE 

Uruchomienie przez Kierownika jednostki zmilitaryzowanej systemu powiadamiania osób służących/zatrudnionych w jednostce 
zmilitaryzowanej. 

Działanie Kieruje działaniem Wykonawca/dokumentujący 
Obieg informacji pomiędzy 

uczestnikami zadania (zew. i wew.) 
Odebranie sygnału o militaryzacji 
za pośrednictwem Systemu Stałych 
Dyżurów i przekazanie tej 
informacji Kierownikowi specjalnie 
tworzonej jednostki 
zmilitaryzowanej 

Kierownik specjalnie tworzonej 
jednostki zmilitaryzowanej  

Kierownik Stałego Dyżuru specjalnie 
tworzonej jednostki zmilitaryzowanej / 
Dyżurny Stałego Dyżuru 

Kierownik Stałego Dyżuru 
specjalnie tworzonej jednostki 
zmilitaryzowanej / Dyżurny 
Stałego Dyżuru – Kierownik 
specjalnie tworzonej jednostki 
zmilitaryzowanej 
INFORMACJA PRZEKAZANA 
TELEFONICZNIE 

Uruchomienie systemu 
powiadamiania osób 
służących/zatrudnionych w 
jednostce zmilitaryzowanej -  

Kierownik specjalnie tworzonej 
jednostki zmilitaryzowanej  

Kierownik Stałego Dyżuru specjalnie 
tworzonej jednostki zmilitaryzowanej / 
Dyżurny Stałego Dyżuru 

Dyżurny Stałego Dyżuru – osoby 
służące/zatrudnione w jednostce 
zmilitaryzowanej 
 
INFORMACJA PRZEKAZANA 
TELEFONICZNIE LUB ZA POMOCĄ 
GOŃCÓW 

Rozesłanie wezwań do realizacji świadczeń rzeczowych / osobistych przez Kierownika jednostki zmilitaryzowanej lub przez właściwy 
miejscowo urząd gminy.  

Działanie Kieruje działaniem Wykonawca/dokumentujący 
Obieg informacji pomiędzy 

uczestnikami zadania (zew. i wew.) 
Wystąpienie z pismem do urzędu 
gminy o nadesłanie wniosków  
o wypełnienie świadczeń  
osobistych i rzeczowych 

Kierownik specjalnie tworzonej 
jednostki zmilitaryzowanej 

Kierownik działu kadr jednostki 
zmilitaryzowanej 

Kierownik działu kadr – właściwy 
miejscowo urząd gminy 
 
INFORMACJA PRZEKAZANA 
POCZTĄ LUB ZA POMOCĄ 
GOŃCÓW 

Odebranie od urzędu gminy 
wniosków o wypełnienie  
świadczeń osobistych i rzeczowych 

Kierownik specjalnie tworzonej 
jednostki zmilitaryzowanej 

Kierownik działu kadr jednostki 
zmilitaryzowanej 

Kierownik działu kadr – właściwy 
miejscowo urząd gminy 
 
INFORMACJA PRZEKAZANA 
POCZTĄ LUB ZA POMOCĄ 
GOŃCÓW 
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Rozesłanie wezwań do 
stawiennictwa i wykonania  
nałożonych świadczeń osobistych  
i rzeczowych 

Kierownik specjalnie tworzonej 
jednostki zmilitaryzowanej 

Kierownik działu kadr jednostki 
zmilitaryzowanej 

Kierownik działu kadr – osoby 
posiadające decyzję o nałożeniu 
świadczeń osobistych i rzeczowych 
 
INFORMACJA PRZEKAZANA 
POCZTĄ LUB ZA POMOCĄ 
GOŃCÓW 

Powiadomienie osób służących w jednostce zmilitaryzowanej (posiadających przydziały organizacyjno-mobilizacyjne). 

Działanie Kieruje działaniem Wykonawca/dokumentujący 
Obieg informacji pomiędzy 

uczestnikami zadania (zew. i wew.) 
Uruchomienie systemu 
powiadamiania osób posiadających 
przydziały organizacyjno-
mobilizacyjnego nie zatrudnionych 
w jednostce militaryzowanej 
(telefonicznie lub gońców) 

Kierownik specjalnie tworzonej 
jednostki zmilitaryzowanej  

Kierownik Stałego Dyżuru specjalnie 
tworzonej jednostki zmilitaryzowanej / 
Dyżurny Stałego Dyżuru 

Dyżurny Stałego Dyżuru – osoby 
służące/zatrudnione w jednostce 
zmilitaryzowanej 
 
INFORMACJA PRZEKAZANA 
TELEFONICZNIE LUB ZA POMOCĄ 
GOŃCÓW 

Przyjęcie stanu osobowego przeznaczonego do obsadzenia etatów w jednostce zmilitaryzowanej oraz ich przeszkolenie w zakresie 
wykonywanych obowiązków. 

Działanie Kieruje działaniem Wykonawca/dokumentujący 
Obieg informacji pomiędzy 

uczestnikami zadania (zew. i wew.) 
Zorganizowanie punku zbiórki 
osób zgłaszających się do jednostki 
zmilitaryzowanej 

Kierownik specjalnie tworzonej 
jednostki zmilitaryzowanej 

Kierownik działu kadr jednostki 
zmilitaryzowanej 

Kierownik działu kadr – Kierownik 
działu gospodarczego  

Przyjęcie osób posiadających 
przydział organizacyjno-
mobilizacyjny  

Kierownik specjalnie tworzonej 
jednostki zmilitaryzowanej 

Kierownik działu kadr jednostki 
zmilitaryzowanej 

Kierownik działu kadr/Kierownik 
działu gospodarczego – osoby 
zgłaszające się do jednostki 
zmilitaryzowanej 

Przeprowadzenie szkolenia osób 
zgłaszających się w zakresie 
wykonywania obowiązków 

Kierownik specjalnie tworzonej 
jednostki zmilitaryzowanej 

Kierownik działu kadr jednostki 
zmilitaryzowanej/Kierownik Stałego 
Dyżuru 

Kierownik działu kadr/Kierownik 
działu gospodarczego/Kierownik 
Stałego Dyżuru – osoby zgłaszające 
się do jednostki zmilitaryzowanej 

Uzupełnienie sprzętu do stanu określonego w tabelach należności oraz przyjęcie sprzętu z realizacji świadczeń rzeczowych. Wydanie sprzętu 
zgodnie z tabelami należności. 

Działanie Kieruje działaniem Wykonawca/dokumentujący 
Obieg informacji pomiędzy 

uczestnikami zadania (zew. i wew.) 
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Zorganizowanie punku przyjęcia 
sprzętu z realizacji świadczeń 
rzeczowych  

Kierownik specjalnie tworzonej 
jednostki zmilitaryzowanej 

Kierownik działu gospodarczego/ 
kierowcy/mechanik / intendenci 

Kierownik działu gospodarczego / 
kierowcy/mechanik/intendenci 

Przyjęcie sprzętu pochodzącego  
ze świadczeń rzeczowych 

Kierownik specjalnie tworzonej 
jednostki zmilitaryzowanej 

Kierownik działu gospodarczego/ 
kierowcy/mechanik/intendenci 

Kierownik działu gospodarczego/ 
kierowcy/mechanik/intendenci 

Zakupienie materiałów zgodnie  
z tabelą należności  

Kierownik specjalnie tworzonej 
jednostki zmilitaryzowanej 

Kierownik działu gospodarczego/ 
kierowcy/mechanik/intendenci 

Kierownik działu gospodarczego/ 
kierowcy/mechanik/intendenci 

Wydanie sprzętu osobą służącym 
w jednostce zmilitaryzowanej 
zgodnie z tabelą należności 

Kierownik specjalnie tworzonej 
jednostki zmilitaryzowanej 

Kierownik działu gospodarczego/ 
intendenci 

Kierownik działu gospodarczego/ 
intendenci-osoby służące  
w jednostce zmilitaryzowanej 

Rozmieszczenie sił  zgodnie z treścią planu ochrony obiektu 

Działanie Kieruje działaniem Wykonawca/dokumentujący 
Obieg informacji pomiędzy 
uczestnikami zadania (zew. i wew.) 

Przydzielenie zadań i obowiązków 
sił zgodnie z treścią planu ochrony 
obiektu  

Kierownik specjalnie tworzonej 
jednostki zmilitaryzowanej 

Komendant ochrony obiektu/osoby 
służące w jednostce zmilitaryzowanej 

Komendant ochrony obiektu/ 
osoby służące w jednostce 
zmilitaryzowanej 

Przemieszczenie sił zgodnie z 
treścią planu ochrony obiektu w 
rejon działania  

Kierownik specjalnie tworzonej 
jednostki zmilitaryzowanej 

Komendant ochrony obiektu/osoby 
służące w jednostce zmilitaryzowanej 

Komendant ochrony obiektu/ 
osoby służące w jednostce 
zmilitaryzowanej 

 

V. WSPARCIE ZE STRONY INNYCH INSTYTUCJI  

Konieczna ścisła współpraca z właściwą miejscowo Wojskową Komendą Uzupełnień oraz właściwym terytorialnie urzędem gminy. 

 

VI. BUDŻET ZADANIA  

Zadanie będzie realizowane w ramach budżetu wojewody. 

 

VII. PODSTAWY PRAWNE DZIAŁAŃ  

1. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1541, 2020, z 2020 r. poz. 374);   

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie militaryzacji jednostek organizacyjnych wykonujących zadania na rzecz 

obronności lub bezpieczeństwa państw (Dz. U. z 2009 r.  nr 210 poz. 1612); 

3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie gotowości obronnej państwa (Dz. U. z 2004 r.  nr 219 poz. 2218); 

4. Zarządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 14 października 2020 r. w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu Zarzadzania Kryzysowego; 

5. Statut i regulamin organizacyjny urzędu wojewódzkiego. 
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MODUŁ ZADANIOWY NR 21 

Treść zadania: Organizacja wykonywania zadań wynikających z podwyższania gotowości obronnej państwa czasu kryzysu i/lub wojny (zgodnie z Planem 

operacyjnym funkcjonowania województwa na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny). 

Wykonawca zadania: Wojewoda i organy administracji samorządowej. 

I. CEL ZADANIA 

Zapewnienie sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania struktur (państwa, samorządów, gospodarczych, informacyjnych). Przygotowanie pracowników 

Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. do podjęcia stosownych działań wynikających z zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa 

i w czasie wojny. 

 

II. WARUNKI OPERACYJNE REALIZACJI ZDAANIA 

1. Próby włamań na strony internetowe instytucji rządowych oraz samorządowych, w tym działań powodujących zakłócenia pracy systemów 

informacyjnych. 

2. Naruszenia porządku i bezpieczeństwa publicznego, wzrost liczby przestępstw mających charakter zorganizowany. 

3.  Wzrost niezadowolenia i demonstracje. 

4.  Zjawiska niedoboru i zakłócenia w funkcjonowaniu systemu zaopatrzenia ludności w artykuły żywnościowe i pierwszej potrzeby. 

5.  Brak kwalifikowanego personelu i stres wynikający z presji sytuacji. 

6.  Brak wewnętrznych procedur postępowania niezbędnych dla zapewnienia ciągłości działania w przypadku wewnętrznego kryzysu w instytucji. 

7.  Utrudnienia organizacyjno-techniczne (braki i awarie sprzętu, przerwy w dostawach energii elektrycznej, internetu i łączności telefonicznej, itp.). 

8.  Niepewność, niepokój oraz strach wśród ludności województwa, co może powodować przekazywanie i powielanie nieprawdziwych informacji. 

9.  Pojawienie się chaosu organizacyjnego spowodowanego, np. „szumem medialnym”, wzrostem liczby fałszywych alarmów. 

 

III PRZEDSIĘWZIĘCIA DO WYKONANIA W RAMACH ZADANIA 

1. Koordynacja przedsięwzięć wprowadzających stan gotowości obronnej państwa czasu kryzysu na obszarze województwa, 

2. Koordynacja przedsięwzięć wprowadzających stan gotowości obronnej państwa czasu wojny na obszarze województwa, 

3. Uruchomienie systemu stałych dyżurów,  

4. Sprawdzenie przygotowania systemów łączności na potrzeby stanowiska kierowania Wojewody, 

5. Przegląd, weryfikacja oraz przygotowanie do wdrożenia procedur, zasad organizacyjnych i harmonogramów funkcjonowania urzędu, podległych lub 

nadzorowanych jednostek organizacyjnych oraz przedsiębiorstw w czasie kryzysu lub wojny, 
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6. Osiągnięcie gotowości do rozwinięcia Stanowiska Kierowania Wojewody w ZMP oraz przygotowanie organizacyjno – techniczne i materiałowe 

stanowisk pracy dla stanu osobowego, 

7. Realizacja zapisów aktów prawnych wykonawczych do ustawy o stanie wojennym na terenie województwa. 

 

IV KONCEPCJA DZIAŁANIA 

Tryb uruchamiania zasobów 

1. Rozpoznanie, monitorowanie, prowadzenie analiz przebiegu i uwarunkowań kryzysu. 

2. Rozwijanie struktur organizacyjnych umożliwiających funkcjonowanie Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., administracji zespolonej, 

jednostek organizacyjnych podległych i nadzorowanych w warunkach kryzysu lub wojny. 

3. Rozwijanie wszystkich struktur zarządzania kryzysowego w województwie. 

4. Realizacja zadań wynikających z wykazu przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego. 

5. Aktualizacja i weryfikacja dokumentów dotyczących obronności województwa oraz przygotowanie do ich wdrożenia. 

 

Organizacja kierowania/dowodzenia 

1. Uruchomienie systemu Stałych Dyżurów w województwie zgodnie z zarządzeniem Nr 138 Wojewody Lubuskiego z dnia 4 czerwca 2013 r., przyjęcie 

przez WCZK do realizacji zadań SD. 

2. WZZK podejmie stałe monitorowania, analizowanie i prognozowanie sytuacji. 

3. W przypadku narastania sytuacji kryzysowej na bazie WZZK rozwijane jest Stanowisko Kierowania Wojewody. 

4. Wszystkimi działaniami kieruje Wojewoda i utrzymuje stałą łączność ze stanowiskami dowodzenia administracji zespolonej, jednostek organizacyjnych 

podległych i nadzorowanych. 

5. Miejscem pracy jest Stanowisko Kierowania Wojewody w Zapasowym Miejscu Pracy. 

6. Strukturę i skład Stanowiska Kierowania Wojewody określa Plan Operacyjny Funkcjonowania Województwa, 

7. Informacje na potrzeby wykonania zadania są przekazywane na bieżąco lub w ustalonym systemie za pomocą środków łączności. 

 

Przedsięwzięcia reagowania 

1. Organizacja pracy i zakres działania WCZK – stały dyżur, 

2. Zwołanie posiedzenia Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w składzie ustalonym przez Przewodniczącego Zespołu.   

3. Zadania Zespołu: 

a. ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne i prognozowanie tych zagrożeń, 



„Wojewódzki Plan Zarządzania Kryzysowego” 
„ZESPÓŁ PRZEDSIĘWZIĘĆ NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH” 

 
 

136 

b. przygotowanie propozycji działań i przedstawianie wojewodzie wniosków dotyczących wykonania zadań wynikających z Rozporządzenia 

Prezydenta RP i innych aktów prawnych dotyczących tego stanu, przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanych  

z zagrożeniami. 

4. Przejście na określone stanowiska kierowania na podstawie: 

a. decyzji Wojewody zgodnie z planem operacyjnym, po uprzednim zawiadomieniu szefa Kancelarii Prezesa RM, 

b. decyzji Prezesa RM, 

5. Kierowanie realizacją zadań obronnych i obrony cywilnej, w szczególności: 

a. ocenia zagrożenie, 

b. wprowadzenie, w zakresie nienależącym do właściwości innych organów, ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela oraz łagodzenie 

 i uchylenie tych ograniczeń, 

c. występowanie z wnioskami do właściwych organów o wprowadzenie ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela,  

jak również o ich złagodzenie lub uchylenie, 

d. określanie zadania wynikające z przepisów stanu wojennego, 

e. koordynacja i kontrola działalności: 

 organów władzy publicznej, 

 przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych działających na obszarze województwa, 

f. nakładanie zadań i nakazywanie jednostkom samorządu terytorialnego dokonywania określonych wydatków, na zasadach określonych w 

odrębnych przepisach. 

6. Działania przywracające konstytucyjny ustrój państwa, bezpieczeństwo obywateli lub porządek publiczny. 

 

1. Koordynacja przedsięwzięć wprowadzających stan gotowości obronnej państwa czasu kryzysu na obszarze województwa. 

Działanie Kieruje działaniem Wykonawca / dokumentujący 

Rozwinięcie i wzmocnienie Wojewódzkiego Centrum Zarządzania 

Kryzysowego 

Kierownik WCZK Dyżurny WCZK 

Uruchomienie systemu Stałych Dyżurów Wojewody Kierownik WCZK Dyżurny WCZK 

Uruchomienie realizacji zadań wynikających z Wojewódzkiego 

Planu Zarządzania Kryzysowego 

Dyrektor WBiZK Obsada stałego dyżuru 

Wdrożenie procedur realizacji zadań  i procedur wykonawczych  Dyrektor WBiZK Obsada stałego dyżuru 

Przyjmowanie i realizacja zadań od Rządowego Centrum Dyrektor WBiZK Obsada stałego dyżuru 



„Wojewódzki Plan Zarządzania Kryzysowego” 
„ZESPÓŁ PRZEDSIĘWZIĘĆ NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH” 

 
 

137 

Bezpieczeństwa ora zadań ujętych w Tabeli Realizacji Zadań 

Operacyjnych 

 

2. Koordynacja przedsięwzięć wprowadzających stan gotowości obronnej państwa czasu wojny na obszarze województwa. 

Działanie Kieruje działaniem Wykonawca / dokumentujący 

Koordynacja pracy Stałego Dyżuru i nadzór nad zapewnieniem 

odpowiednich warunków całodobowego działania Stanowisk 

Kierowania 

Kierownik WCZK Obsada stałego dyżuru 

Zapewnienie i utrzymanie łączności z podmiotami realizującymi 

zadani operacyjne 

Kierownik WCZK Obsada stałego dyżuru 

 

3. Uruchomienie systemu stałych dyżurów. 

Działanie Kieruje działaniem Wykonawca/dokumentujący 

Dyżurny WCZK przyjmuje sygnał o uruchomieniu systemu stałych 

dyżurów. 

Kierownik WCZK Dyżurny WCZK 

Powiadomienie Wojewody Lubuskiego, Dyrektora WBiZK, 

Kierownika WCZK, Kierownika OSO. 

Kierownik WCZK Dyżurny WCZK 

Wezwanie I zmiany dyżurnej. Kierownik WCZK Dyżurny WCZK 

Podjęcie działań w zakresie uruchomienia stałych dyżurów w 

innych jednostkach organizacyjnych województwa. 

Z-ca Dyrektora WBiZK Obsada stałego dyżuru 

Sprawdzenie gotowości i sprawności wojewódzkiego systemu 

alarmowania i informowania o zagrożeniach. 

Z-ca Dyrektora WBiZK Obsada stałego dyżuru 

Podjęcie przedsięwzięć organizacyjnych w zakresie 

zabezpieczenia logistycznego stałego dyżuru. 

Z-ca Dyrektora WBiZK Obsada stałego dyżuru 
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4. Sprawdzenie przygotowania systemów łączności na potrzeby stanowisk kierowania Wojewody Lubuskiego. 

 

 

5. Przegląd, weryfikacja oraz przygotowanie do wdrożenia procedur , zasad organizacyjnych i harmonogramów funkcjonowania urzędu, 

podległych   lub nadzorowanych jednostek organizacyjnych oraz przedsiębiorstw w czasie kryzysu lub wojny. 

Działanie Kieruje działaniem Wykonawca / dokumentujący 

Przegląd i weryfikacja Wojewódzkiego Planu Zarządzania 

Kryzysowego 

Dyrektor WBiZK Kierownik WCZK 

Przegląd i weryfikacja Planu Operacyjnego Funkcjonowania 

Województwa Lubuskiego 

Dyrektor WBiZK Kierownik Oddziału Planowania Cywilnego, Ochrony 

Ludności i Spraw Obronnych 

Aktualizacja Regulaminu Organizacyjnego Lubuskiego Urzędu 

Wojewódzkiego na czas „W” 

Dyrektor WBiZK Kierownik Oddziału Planowania Cywilnego, Ochrony 

Ludności i Spraw Obronnych 

Działanie Kierujący działaniem Wykonawca/dokumentujący 

Sprawdzenie przygotowania systemów łączności ustalonych  

i zagwarantowanych przez operatorów telekomunikacyjnych 

na potrzeby Głównego Stanowiska Kierowania Wojewody 

Kierownik WCZK Inspektor ds. systemów łączności radiowej zarządzania 
kryzysowego 

Sprawdzenie przygotowania systemów łączności ustalonych  

i zagwarantowanych przez operatorów telekomunikacyjnych 

na potrzeby Zapasowego Miejsca Pracy Wojewody 

Kierownik WCZK Inspektor ds. systemów łączności radiowej zarządzania 
kryzysowego 

Sprawdzenie przygotowania systemów łączności ustalonych  

i zagwarantowanych przez operatorów telekomunikacyjnych 

na potrzeby Zapasowego Stanowiska Kierowania Wojewody 

Kierownik WCZK Inspektor ds. systemów łączności radiowej zarządzania 
kryzysowego 

Wprowadzanie stosownych zmian w dokumentacji obronnej 

obejmującej systemy łączności ustalone i zagwarantowane 

przez operatorów telekomunikacyjnych 

Kierownik WCZK Inspektor ds. systemów łączności radiowej zarządzania 
kryzysowego 

Podejmowanie przez operatorów telekomunikacyjnych 

przedsięwzięć organizacyjno- technicznych mających na celu 

usprawnienie i aktualizację uzgodnionych systemów łączności 

Kierownik WCZK Operatorzy telekomunikacyjni 
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Aktualizacja zadań przypisanych wydziałom w regulaminach 

wewnętrznych na czas „W” 

Dyrektor WBiZK Kierownik Oddziału Planowania Cywilnego, Ochrony 

Ludności i Spraw Obronnych  

Dyrektorzy biur i wydziałów LUW 

Aktualizacja dokumentacji Stałego Dyżuru Wojewody 

Lubuskiego i procedury powiadamiania 

Dyrektor WBiZK Kierownik Oddziału Planowania Cywilnego, Ochrony 

Ludności i Spraw Obronnych 

Przygotowanie WCZK na potrzeby rozwinięcia i 

funkcjonowania Głównego Stanowiska Kierowania Wojewody 

Dyrektor WBiZK Kierownik Oddziału Planowania Cywilnego, Ochrony 

Ludności i Spraw Obronnych 

 

6. Osiągnięcie gotowości do rozwinięcia Stanowiska Kierowania Wojewody w ZMP oraz przygotowanie organizacyjno – techniczne i materiałowe   

    stanowisk pracy dla stanu osobowego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Działanie Kieruje działaniem Wykonawca / dokumentujący 

Uruchomienie wezwań do wykonania nałożonych świadczeń 

osobistych związanych z zabezpieczeniem działalności 

administracji w Zapasowym Miejscu Pracy 

Dyrektor WBiZK Kierownik Oddziału Planowania Cywilnego, Ochrony 

Ludności i Spraw Obronnych 

Uruchomienie wezwań do wykonania nałożonych świadczeń 

rzeczowych na obiekty przeznaczone na ZMP 

Dyrektor WBiZK Kierownik Oddziału Planowania Cywilnego, Ochrony 

Ludności i Spraw Obronnych 

Skierowanie grupy organizacyjno – administracyjnej na ZMP 

wraz z nakazem zajęcia obiektów i wykonania protokołu 

zdawczo - odbiorczego 

Dyrektor WBiZK Kierownik Oddziału Planowania Cywilnego, Ochrony 
Ludności i Spraw Obronnych  
Biuro Obsługi Urzędu i Rozwoju Systemów 
Informatycznych 

Skierowanie specjalistów w celu przygotowania obiektów  

i urządzeń łączności do funkcjonowania w ramach ZMP 

Dyrektor WBiZK Biuro Obsługi Urzędu i Rozwoju Systemów 
Informatycznych 
Inspektor ds. systemów łączności radiowej 
zarządzania kryzysowego 

Sprawdzenie i uruchomienie urządzeń telekomunikacyjnych 

podłączonych do sieci i systemów łączności 

Dyrektor WBiZK Operatorzy telekomunikacyjni 

Uaktualnienie dokumentacji planu przemieszczenia  

i zapewnienie warunków funkcjonowania Wojewody na 

Stanowisku Kierowania w ZMP 

Dyrektor WBiZK Kierownik Oddziału Planowania Cywilnego, Ochrony 

Ludności i Spraw Obronnych 
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7. Realizacja zapisów aktów prawnych wykonawczych do ustawy o stanie wojennym na terenie województwa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. WSPARCIE ZE STRONY INNYCH INSTYTUCJI 

Jednostki (inspekcje, służby, straże) wchodzące w skład zespolonej administracji rządowej w województwie współdziałają ze sobą oraz z wydziałami LUW 

przy realizacji zadań i kompetencji przypisanych prawem do właściwości Wojewody oraz kierowników tych jednostek. 

Jednostką lub wydziałem wiodącym bądź koordynującym przedsięwzięcia wspólne jest jednostka lub wydział, co do którego właściwości rzeczowej należy 

zasadnicza cześć zadania. 

W celu zapewnienia koordynacji współpracy z jednostkami administracji zespolonej ustalono wydziały wiodące: 

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego LUW, w stosunku do: 

a) Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp.; 

b) Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp.; 

c) Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp.;  

d) Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynaryjnego w Zielonej Górze; 

e) Wojewódzkiej Inspekcji Transportu Drogowego w Zielonej Górze; 

Wydział Gospodarki Nieruchomościami LUW, w stosunku do: 

a) Wojewódzkiej Inspekcji Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Gorzowie Wlkp.; 

b) Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej i Artykułów Rolno - Spożywczych w Zielonej Górze; 

c) Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp.; 

Działanie Kieruje działaniem Wykonawca / dokumentujący 

Zapoznanie pracowników LUW z obwieszczeniem Wojewody 

dotyczącym Rozporządzenia Prezydenta RP o wprowadzeniu 

stanu wojennego 

Dyrektor Generalny 

LUW 

Dyrektorzy biur  

i wydziałów LUW 

Zapoznanie pracowników LUW z zakresem ograniczeń 

wolności, praw człowieka i obywatela oraz ich interpretacja  

i sposób realizacji w sytuacji wprowadzenia stanu wojennego 

Dyrektor Generalny 

LUW 

Dyrektorzy biur  

i wydziałów LUW 

Określenie zasad działania wydziałów LUW zgodnie  

z ustaleniami Dyrektora Generalnego LUW 

Dyrektor Generalny 

LUW 

Dyrektorzy biur  

i wydziałów LUW 
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d) Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze; 

Wydział Infrastruktury LUW, w stosunku do: 

a) Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze; 

b) Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gorzowie Wlkp.; 

Wydział Nadzoru i Kontroli LUW, w stosunku do: 
a) Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.; 

b) Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Gorzowie Wlkp.; 

 

Ponadto w zadaniu uczestniczy: 

 12 Powiatowych CZK;  

 2 MCZK na prawach powiatu;  

 83 Gminy;  

 Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego;  

 Nadodrzański Oddział Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim;  

 Wojewódzki Sztab Wojskowy w Zielonej Górze;  

 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, oddział w Zielonej Górze; 

 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze; 

 

VI. BUDŻET ZADANIA 

Zadania wynikające z podwyższania gotowości obronnej państwa są finansowane ze środków z budżetu państwa będących w dyspozycji ministra, 

kierownika urzędu centralnego i wojewody odpowiedzialnego za system. 

 

VII. PODSTAWY PRAWNE DZIAŁAŃ 

1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483, z 2001 r. Nr 28, poz. 319, z 2006 r. Nr 200, poz. 1471, z 2009 r., Nr 114, poz. 94); 
2. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1541, 2020, z 2020 r. poz. 374);   

3. Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1928); 

4. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach podległości konstytucyjnym 

organom Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1932); 

5. Ustawa z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 

1669); 

6. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 742); 
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7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie ogólnych zasad wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony 

(Dz. U. 2004 poz. 16 nr 152); 

8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym (Dz. U. 2004 nr 

98 poz. 978); 

9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie gotowości obronnej państwa (Dz .U. 2004 nr 219 poz. 2218); 

10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach 

przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego (Dz. U. 2004 nr 152 poz. 1599); 

11. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 grudnia 2018 r. o wydaniu Polityczno-Strategicznej Dyrektywy Obronnej 

Rzeczypospolitej Polskiej (M.P.2019 poz. 15); 

12. Zarządzenie Nr 394 Wojewody Lubuskiego z dnia 18 października 2010 r. w sprawie zasad opracowania Planu Operacyjnego Funkcjonowania 

Województwa Lubuskiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia państwa i w czasie wojny; 

13. Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP;  

14. Plan Reagowania Obronnego RP. 
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MODUŁ ZADANIOWY NR 22 

Treść zadania:  Wsparcie działań zmierzających do odtworzenia i zapewnienia ciągłości działania infrastruktury krytycznej znajdującej się na obszarze 

województwa w zakresie właściwym dla wojewody. 

Wykonawca zadania: Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. 

 

I. CEL ZADANIA 

Zadania w tym zakresie obejmują odtworzenie funkcjonowania infrastruktury po wystąpieniu zagrożenia celem ograniczania lub zmniejszania podatności 

infrastruktury na sytuacje kryzysowe oraz szybkiego przywrócenia jej prawidłowego funkcjonowania mającego wpływ na bezpieczeństwo ludzi  

i środowiska. 

II. WARUNKI OPERACYJNE REALIZACJI ZADANIA 

1. Możliwe długoterminowe całkowite zablokowanie szlaków komunikacyjnych lub powodujące czasowe utrudnienia w transporcie. 

2. Trudności w zaopatrzeniu w podstawowe potrzeby (woda, żywność). 

3. Utrudnienia komunikacyjne przemieszczania się ludności przez teren powiatu w szczególności zorganizowanych dużych grup pasażerów. 

4. Zniszczenia w infrastrukturze wytwarzania, przesyłu lub dystrybucji energii elektrycznej i ciepłowniczej. 

5. Zniszczenia obiektów użyteczności publicznej/lokali mieszkalnych/miejsc pracy.  

6. Zakłócenia funkcjonowania systemów łączności i systemów teleinformatycznych: ograniczenie bądź całkowita utrata łączności radiowej i telefonicznej, 

brak albo ograniczenie świadczenia usług telekomunikacyjnych lub pocztowych. 

7. Zakłócenia w funkcjonowaniu systemu dystrybucyjnego paliw na terenie całego kraju lub w poszczególnych jego regionach. 

8. Potrzeba weryfikacji strat i szkód. 

9. Presja czasu. 

10. Możliwość niekorzystnego rozwoju sytuacji kryzysowej. 

11. Niewystarczające siły i środki. 

12. Utrudnienia w obiegu informacji. 

13. Konieczność zaangażowania dużych sił i środków w tym nakładów finansowych z budżetu państwa związanych z likwidacją skutków zdarzenia. 

 

III. PRZEDSIĘWZIĘCUA DO WYKONANIA W RAMACH ZADANIA 

1. Otrzymanie informacji o awarii - informacje od służb operacyjnych włączonych w system zarządzania kryzysowego, zarządców danej infrastruktury. 

2. Monitorowanie zagrożeń. 

3. Zwołanie posiedzenia Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (WZZK). 

4. Analiza rozwoju sytuacji oraz wypracowanie propozycji działań mających na celu minimalizację sutków zdarzenia. 
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5. Zebranie dokładnych danych na temat danej infrastruktury (nazwa, lokalizacja, operator infrastruktury, parametry, charakterystyka). 

6. Koordynowanie działań ratowniczych w celu minimalizacji skutków oraz jej odtworzenia w przypadku uszkodzeń. 

7. Dokumentowanie przebiegu całości działań. 

 

IV. KONCEPCJA DZIAŁANIA 

Tryb uruchamiania zasobów: 

W pierwszej fazie zdarzenia likwidacja skutków odbywa się na poziomie właścicieli, posiadaczy samoistnych, zarządców danej infrastruktury – zgodnie  

z obowiązującymi wewnętrznymi planami, procedurami, instrukcjami postępowania.  

 

Organizacja kierowania/dowodzenia 

Z chwilą wprowadzenia podwyższonych stanów gotowości wzmacnia się obsady dyżurnych stosownie do potrzeb. W zależności od rozmiaru 

występujących uszkodzeń oraz potrzeb w zakresie ich lokalizacji wyznacza się dodatkową obsługę. 

Powołanie sztabów dowodzenia w skład, których wchodzą m.in. pracownicy biorący bezpośredni udział w likwidacji skutków awarii. 

Działania koordynuje Wojewoda za pomocą WZZK – zgodnie z modułem zadaniowym nr 2. 

 

Przedsięwzięcia reagowania  

1. W pierwszej kolejności wykonywanie będą zadania w zakresie zabezpieczenia lub likwidacji uszkodzeń stanowiących zagrożenie dla zdrowia i życia 
ludzkiego. 
2. Zadania sztabu zwołanego przez właścicieli, posiadaczy samoistnych, zarządców danej infrastruktury: 

a. kierowanie całokształtem prac przy usuwaniu skutków awarii na swoim terenie, 
  b. podejmowanie bieżących decyzji dotyczących kolejności likwidacji zakłóceń, 

c. stała kontrola i analiza uszkodzeń oraz nanoszenia ich na schematy, mapy, 
d. podejmowanie decyzji o ilości brygad i środków transportu do lokalizacji, rozpoznania i likwidacji awarii, ewentualnie wystąpienie o pomoc do 
innych wykonawców, 
e. prowadzenie dokumentacji związanej z usuwaniem skutków awarii w zakresie potrzeb materiałowych, transportu i ludzi, 

f. ścisła współpraca z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego, a w razie potrzeby z WCZK województw ościennych, 

g. w zależności od potrzeb organizowanie zakwaterowania i wyżywienia dla brygad pracujących przy usuwaniu uszkodzeń. 
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Procedury realizacji przedsięwzięć w ramach wsparcia działań zmierzających do odtworzenia i zapewnienia ciągłości działania 

infrastruktury krytycznej znajdującej się na obszarze województwa. 

Lp. Zadanie Realizujący zadanie Wykonywane przedsięwzięcia Siły i środki Uwagi 

1. 

 
Otrzymanie informacji o awarii 
- informacje od służb  
operacyjnych włączonych w 
system zarządzania 
kryzysowego, zarządców danej 
infrastruktury 

Dyżurny WCZK 

 

Dyżurny WCZK powiadamia natychmiast Dyrektora 

WBZK oraz postępuje zgodnie z zaleceniami oraz 

wytycznymi przekazanymi przez Dyrektora WBZK i 

kierownika WCZK. 

 

Służba Dyżurna 
WCZK  

Powiadomienie 
Dyżurnej Służby 
Operacyjnej RCB, 

jednostek 
Samorządowych, 
służb, rzecznika 

Wojewody ,  
w razie konieczności 
WCZK województw 

ościennych, oraz 
wymiana informacji 

2. 

 

Monitorowanie zagrożeń 

 

Dyżurny WCZK 

 
Uzyskiwanie informacji o zbliżaniu się lub 
stwierdzenia faktu zaistnienia, na określonym 
terenie niebezpieczeństwa dla zdrowia  
i życia ludności, określenie rodzaju, miejsca, skali  
i skutków zaistniałych zagrożeń, ostrzeganie  
i alarmowanie sił właściwych  do reagowania,  
a także ludności o zbliżającym się 
niebezpieczeństwie oraz informowanie  
o zalecanych zasadach postępowania obywateli  
w określonej sytuacji. 
 
 

Służba Dyżurna 
WCZK 

W miarę rozwoju 
sytuacji wzmocnienie 

etatowe służby 
dyżurnej WCZK w 

ramach opracowanego 
,,Planu rozwinięcia 

 i wzmocnienia 
Wojewódzkiego 

Centrum Zarządzania 
Kryzysowego PLATAN” 

3. 

Zwołanie posiedzenia 

Wojewódzkiego Zespołu 

Zarządzania Kryzysowego  

Dyżurny WCZK 
- poinformowanie członków WZZK o terminie i 

miejscu posiedzenia, 
Służba Dyżurna 

WCZK  
 

4. 

Analiza rozwoju sytuacji oraz 

wypracowanie propozycji 

działań mających na celu 

minimalizację skutków 

zdarzenia, 

Pracownicy WCZK we 
współpracy  

z zarządcami 
infrastruktury 

krytycznej oraz 
służbami, inspekcjami  

Zbieranie danych, analiza sytuacji i ewentualnego 
przebiegu w celu minimalizacji strat, ścisła 

współpraca i kontakt  z operatorem IK, służbami 
biorącymi udział w odtworzeniu i zapewnieniu 

ciągłości działania danej infrastruktury 

Służba Dyżurna 
WCZK 
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Zebranie dokładnych danych 

na temat danej infrastruktury 

(nazwa, lokalizacja, operator 

infrastruktury, parametry, 

charakterystyka), 

i strażami biorącymi 
udział w 

przedsięwzięciu 

5. 

Koordynowanie działań 

ratowniczych w celu 

minimalizacji skutków oraz jej 

odtworzenia w przypadku 

uszkodzeń, 

Wojewoda Lubuski w 
oparciu o decyzje 

WZZK 

Szefowie służb, straży, inspekcji i instytucji 
podejmują działania na mocy decyzji Wojewody 

Lubuskiego 

Pracownicy  
służb, straży, 

inspekcji  
i instytucji 

biorący udział  
w realizacji 

przedsięwzięcia. 

 

6. 

Rozwinięcie i zapewnienie 
funkcjonowania systemu 

informowania, ostrzegania  
i alarmowania ludności  

o zagrożeniach, 

Pracownicy WCZK  
Informowanie społeczności, ostrzeganie  

i alarmowanie według przyjętych zasad opisanych 
w module nr 2 

Pracownicy 
WCZK 

 

7. 

Dokonanie bilansu potrzeb  
i możliwości w zakresie walki  

z zagrożeniem,  powołanie 
zespołu do oceny skutków,   

w końcu przekazanie danych 
do szczebla nadrzędnego, 

Pracownicy WCZK  
we współpracy  

z zarządcami 
infrastruktury 

krytycznej oraz 
służbami, inspekcjami  
i strażami biorącymi 

udział w 
przedsięwzięciu 

W uzgodnieniu z operatorami infrastruktury 
krytycznej opracowanie planu potrzeb w walce z 

zagrożeniem oraz zorganizowanie zespołu do oceny 
skutków kryzysu 

Pracownicy  
służb, straży, 

inspekcji  
i instytucji 

biorący udział  
w realizacji 

przedsięwzięcia. 

 

8. 

Zapewnienie ciągłego 
przepływu informacji  
o sytuacji i podjętych 

działaniach, 

Rzecznik Wojewody 
Lubuskiego 

Informowanie lokalnej społeczności, mediów  
o aktualnej sytuacji i podjętych działaniach 

Wojewody Lubuskiego 

Pracownicy 
Biura Wojewody 

Lubuskiego 
 

9. 
Dokumentowanie przebiegu 

całości działań. 
Służba dyżurna WCZK, 

pracownicy WBIZK  

Prowadzenie ciągłego zapisu przebiegu działań 
wynikających z podjętych decyzji Wojewody 

Lubuskiego. 

Pracownicy 
wydziału oraz 

służba dyżurna 
WCZK 
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V. POTRZEBY WSPARCIA  

Wsparcie bieżące: 

W przypadku niewystarczających własnych sił i środków do likwidacji zdarzenia, właściciele, posiadacze samoistni, zarządcy danej infrastruktury 

wystąpienie z wnioskiem o skierowanie dodatkowych sił i środków do Wojewody Lubuskiego. 

 

Potrzeby  w przypadku przedłużających się działań:   

Wojewoda Lubuski może wystąpić  o wsparcie działań przez siły i środki wojska. 

Wojewoda Lubuski może także wnioskować o zwolnienie z rezerw państwowych określonego asortymentu. 

 

VI. BUDŻET ZADANIA 

Zadanie będzie realizowane w ramach budżetu wojewody. 

 

VII. PODSTAWY PRAWNE DZIAŁAŃ 

1. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1856); 
2. Szczegółowe instrukcje postępowania modelu techniczno-organizacyjnego zarządców danej infrastruktury w przypadku wystąpienia masowych awarii; 

3. Wewnętrzne plany operacyjne. 
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4. Procedury reagowania kryzysowego. 

 
Procedura postępowania (działania) Dyżurnego Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. 

 
 
I. ZDARZENIA KOMUNIKACYJNE 
 

Lp. Rodzaj zdarzenia 
Postępowanie DSO WCZK 

Uwagi Kolejność postępowania 
I II III Następna 

1. 

Zamach na życie, czynna napaść lub 
znieważenie Prezydenta RP lub innego 
organu konstytucyjnego RP albo 
przedstawiciela obcego państwa 
korzystającego i immunitetu. 

SMS 1) 
Zebranie precyzyjnych danych – 

SMS 1) 
- Powiadomienie RCB  

2. 

Wypadek w ruchu drogowym, kolejowym, 
wodnym, lotniczym, w którym śmierć poniosła co 
najmniej jedna osoba (droga zablokowana). SMS 1) - - -  

3. 
Katastrofa komunikacyjna (droga 
zablokowana). 

SMS 1) 
Zebranie precyzyjnych danych – 

SMS 1) 
- Powiadomienie RCB  

4. 
Wypadek w ruchu drogowym z udziałem 
przedstawiciela władzy administracji 
publicznej. 

SMS 1) 
Zebranie precyzyjnych danych – 

SMS 1) 
- Powiadomienie RCB  

5. 
Wypadek (kolizja) w ruchu drogowym 
powodująca zablokowanie ruchu na 
głównych szlakach komunikacyjnych. 

SMS 1) - - 
Zakończenie 
utrudnień - 

SMS 1) 

Informacje o 
zdarzeniach + 
Kierownicy LUW 

6. 

Zablokowanie drogi w wyniku działania 
sił natury (opady śniegu, pożary, osuwiska 
ziemi, powodzie, zjawiska lodowe) 
zdefiniowane jako katastrofa naturalna. 

SMS 1) 
Zebranie precyzyjnych danych – 

SMS 1) 
- Powiadomienie RCB  
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II. POŻARY i ZDARZENIA Z UDZIAŁEM SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH  
 

 
 
 

Lp. Rodzaj zdarzenia 

Postępowanie DSO WCZK 

Uwagi Kolejność postępowania 

I II III Następna 

1. 
Pożar, w wyniku którego śmierć poniosła 
co najmniej jedna osoba. 

SMS 1) 
Zebranie precyzyjnych danych – 

SMS 1) 
-  

2. Pożar powierzchni leśnych.  SMS 1) 
Zebranie precyzyjnych danych – 

SMS 1) 

Bieżące 
informowanie 

o rozwoju 
sytuacji 

Powiadomienie RCB  

3. 
Zdarzenie, gdzie konieczna była lub 
będzie ewakuacja osób lub mienia. 

SMS 1) 
Zebranie precyzyjnych danych – 

SMS 1) 

Bieżące 
informowanie 

o rozwoju 
sytuacji 

Powiadomienie RCB  

4. 
Erupcja w odwiertach ropy i gazu, 
rozszczelnienie instalacji ropy i gazu. 

SMS 1) 
Zebranie precyzyjnych danych – 

SMS 1) 

Bieżące 
informowanie 

o rozwoju 
sytuacji 

Powiadomienie RCB 

5. 
Transport samochodowy i kolejowy 
niebezpiecznych substancji chemiczny przez 
teren woj. lubuskiego 

e-mail insp. ds. 
zagrożeń 

cywilizacyjnych 
WIOŚ, PSP 

Bieżące 
informowanie o rozwoju sytuacji 

W przypadku 
transportu do 
sąsiedniego 

województwa 
powiadamiamy 

również DSO WCZK 
danego województwa 

6. 

Wypadek (kolizja) w ruchu drogowym 
(kolejowym)powodujący rozszczelnienia 
zbiorników i uwolnienie niebezpiecznych 
substancji chemicznych. 

SMS 1) 
Zebranie precyzyjnych danych – 

SMS 1) 

Bieżące 
informowanie 

o rozwoju 
sytuacji 

Powiadomienie RCB 
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III. PROTESTY i NIEPOKOJE SPOŁECZNE, PORZĄDEK PUBLICZNY 

Lp. Rodzaj zdarzenia 

Postępowanie DSO WCZK 

Uwagi Kolejność postępowania 

I II III Następna 

1. Protesty społeczne i strajki. SMS 1) 
Zebranie precyzyjnych danych –

SMS 1) 
- Powiadomienie RCB 

2. 
Zbiorowe zakłócenie porządku publicznego 
związane z imprezą masową lub 
zgromadzeniem publicznym. 

SMS 1) 
Zebranie precyzyjnych danych –

SMS 1) 
- Powiadomienie RCB 

3. 
Profanacja cmentarzy, miejsc i przedmiotów 
pamięci narodowej lub kultu religijnego. 

SMS 1) - - - 
Powiadomienie RCB i 

dyr. WSOiC LUW 

4. 
Bunt lub zbiorowa ucieczka z ośrodka 
odosobnienia prawnego. 

SMS 1) - - 

Bieżący 

monitoring 

sytuacji – SMS 
1) 

Powiadomienie RCB 

5. 
Podłożenie ładunku wybuchowego lub 
informacja  
o podłożeniu ładunku wybuchowego. 

SMS 1) 
Zebranie precyzyjnych danych – 

SMS 1) 
- 

Powiadomienie ABW 
i RCB 

6. 

Zamach na życie, czynna napaść lub 
znieważenie osoby publicznej RP, 
przedstawiciela obcego państwa 

korzystającego z immunitetu. 

SMS 1) 
Zebranie precyzyjnych danych – 

SMS 1) 
- 

Powiadomienie ABW 
i RCB 

7. Atak terrorystyczny. SMS 1) 
Zebranie precyzyjnych danych – 

SMS 1) Umieszczenie 

stosownej 

informacji na 

RSO w 

uzgodnieniu z 

Biurem 

Wojewody 

Powiadomienie ABW 
i RCB 

8. Zamach na obiekt użyteczności publicznej. SMS 1) 
Zebranie precyzyjnych danych – 

SMS 1) 

Powiadomienie ABW 
i RCB 

9. 
Zakłócenia w funkcjonowaniu placówek 

służby zdrowia. 
SMS 1) 

Zebranie precyzyjnych danych – 

SMS 1) 
Powiadomienie MZ 

10. 
Zakłócenia w funkcjonowaniu jednostek 

systemu PRM. 
SMS 1) 

Zebranie precyzyjnych danych – 

SMS 1) 
Powiadomienie MZ 
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IV. INFORMACJE ZWIĄZANE Z WARUNKAMI POGODOWYMI  

Lp. Rodzaj zdarzenia 
Postępowanie DSO WCZK 

Uwagi Kolejność postępowania 
I II III Następna 

1. 
Śmierć w wyniku wychłodzenia 
organizmu, utonięcia lub zaczadzenia. 

SMS 1) - - - Powiadomienie RCB 

2. 
Ostrzeżenia i komunikaty 
meteorologiczne i hydrologiczne. 

SMS 1) - - - 

Powiadomienie 
Jednostek 

samorządowych, 
służb, mediów 

3. 
Awarie elementów infrastruktury krytycznej 
(m. innymi energii elektrycznej). 

SMS 1) Bieżący monitoring – SMS 1) - Powiadomienie RCB 

4. Katastrofy budowlane. SMS 1) Bieżący monitoring – SMS 1) - Powiadomienie RCB 

5. 
Skutki ekstremalnych warunków 
pogodowych. 

SMS 1) 
Zebranie precyzyjnych danych – 

SMS 1) 
- Powiadomienie RCB 

 
V. CHOROBY ZAKAŹNE ZWIERZĄT 

Lp. Rodzaj zdarzenia 
Postępowanie DSO WCZK 

Uwagi Kolejność postępowania 
I II III Następna 

1. 
Podejrzenie lub wystąpienie choroby 
zakaźnej zwierząt. 

SMS – do dyr. 
WBiZK 

WIW - 
przekazanie 
meldunku do 

Wojewody 
Lubuskiego 

- 

Monitoring 
sytuacji, 

stosowna 
informacja na 

RSO w 
uzgodnieniu z 

WIW 

Powiadomienie RCB 

 
VI. CHOROBY ZAKAŹNE LUDZI 

Lp. Rodzaj zdarzenia 
Postępowanie DSO WCZK 

Uwagi Kolejność postępowania 
I II III Następna 

1. 
Zagrożenie zdrowia i bezpieczeństwa 
związane z żywnością pochodzenia 
zwierzęcego, paszami i ubocznymi 

SMS 1) 

WSSE - 
przekazanie 
meldunku do 

- 
Monitoring 

sytuacji, 
stosowna 

Powiadomienie RCB 
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produktami zwierzęcymi. Wojewody 
Lubuskiego 

informacja na 
RSO w 

uzgodnieniu z 
WSSE 

2. Zachorowania na choroby zakaźne. SMS 1) 

WSSE - 
przekazanie 

meldunku do 
Wojewody 
Lubuskiego 

- 
Powiadomienie RCB i 

MZ 

3. 
Zagrożenia wynikające z powstania ognisk 
zatruć pokarmowych i chemicznych. 

SMS 1) -  

4. 

Zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa 
wynikające z zakazu wykorzystywania wody 
do picia, wprowadzenia do obrotu środków 
spożywczych oraz materiałów i wyrobów do 
kontaktu z żywnością. 

SMS 1) - Powiadomienie RCB 

5. 
Zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa 
pracowników powodujące zamknięcie 
zakładu pracy. 

SMS 1) -  

  
 
VII. ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA 

Lp. Rodzaj zdarzenia 
Postępowanie DSO WCZK 

Uwagi Kolejność postępowania 
I II III Następna 

1. 

ryzyko wystąpienia przekroczenia lub 
wystąpienie przekroczenia poziomu 
dopuszczalnego pyłu PM10 (powyżej 50 
μg/m³)oraz poziomu docelowego 
benzo(a)pirenu (1 ng/m3),i arsenu 
(6 ng/m3), 

WIOŚ – 
przekazanie 

informacji do DSO 
WCZK e-mail do kier. 

WCZK oraz 
insp. ds. 

zagrożeń 
cywilizacyjnych 

e-mail 

Monitoring 
sytuacji, 

stosowna 
informacja 
 na RSO w 

uzgodnieniu 
 z WIOŚ oraz 

bieżące 
informowanie 

Wojewody 
Lubuskiego. 

 

2. 

wystąpienie przekroczenia poziomu 
informowania dla pyłu PM10 (powyżej 200 
μg/m³), ryzyko wystąpienia poziomu 
alarmowego, 

WIOŚ – 
przekazanie 

informacji do DSO 
WCZK 

-mail + 
Zamieszczenie 
komunikatu w 
RSO i aplikacji 

mobilnej 
„Bezpieczne 

Lubuskie 

Powiadomienie RCB 

3. 
wystąpienie przekroczenia poziomu alarmowego dla 

pyłu PM10 (powyżej 300 μg/m³). 

WIOS – przekazanie 

informacji do DSO 

WCZK 

 
 
 



„Wojewódzki Plan Zarządzania Kryzysowego” 
„ZESPÓŁ PRZEDSIĘWZIĘĆ NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH” 

 
 

153 

 
VIII. INNE ZDARZENIA MAJĄCE WPŁYW NA BEZPIECZEŃSTWO MIESZKAŃCÓW 
 

Lp. Rodzaj zdarzenia 
Postępowanie DSO WCZK 

Uwagi Kolejność postępowania 
I II III Następna 

1. 
Przełączenie ruchu alarmowego „112” do  
Centrum Powiadamiania Ratunkowego w 
Szczecinie. 

SMS 1) - - 
Monitoring 

sytuacji, 
Powiadomienie RCB 

2. Zachorowania na choroby zakaźne. SMS 1) - - - Powiadomienie RCB 

3. 
Wystąpienie zagrożenia bezpieczeństwa 
paliwowego i zakłóceń na rynku naftowym 

SMS 1) - - 
Monitoring 

sytuacji 
 

4. Wprowadzenie stanu wyjątkowego SMS 1) - - 
Monitoring 

sytuacji 
 

5. Wprowadzenie stanu wojennego SMS 1) - - 
Monitoring 

sytuacji 
 

 

UWAGI: 
1. 1) – powiadomienie przez Dyżurną Służbę Operacyjną Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego (DSO WCZK) – przy 
wykorzystaniu systemu SSAPIK - SMS - Wojewody i Wicewojewody Lubuskiego oraz wybranej grupy osób funkcyjnych, natychmiast po 
uzyskaniu informacji. 
2. w sytuacjach wątpliwych dotyczących przekazania informacji DSO WCZK konsultuje ten fakt z kierownikiem WCZK. 
3. Wojewoda Lubuski oraz dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego może polecić zamieszczanie innych komunikatów i informacji, 
które nie są zdefiniowane w tym katalogu. 
 

LEGENDA: 

 Informacje zamieszczane na stornie internetowej LUW, aplikacji „Bezpieczne Lubuskie”  

oraz w „Regionalnym Systemie Ostrzegania”. 
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WOJEWÓDZKI ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO (WZZK) 

 
W III części Wojewódzkiego Planu Zarządzania Kryzysowego (Załączniki Funkcjonalne) znajduje się Procedura Wykonawcza Nr 2 „Uruchamianie 

Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego”. W ww. procedurze znajdują się zasady postępowania podczas zaistnienia konieczności 
uruchomienia WZZK oraz osoby odpowiedzialne za konkretne działania. Wojewódzki Zespól Zarządzania Kryzysowego został powołany Zarządzeniem 
Wojewody Lubuskiego z dnia 14 października 2020 roku w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.  
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5. Współdziałanie między siłami uczestniczącymi  w realizacji przedsięwzięć planowanych na wypadek sytuacji kryzysowych. 
 

Lp. Rodzaj Zagrożenia 
Koordynator działań/ 

Kierujący działaniami/ 
Realizujący działania pomocnicze 

Podstawy prawne Zakres i tryb wymiany informacji 
Zasady tworzenia sztabów 

dowodzenia 

1. Pożary 

Wojewoda Lubuski 
 
Państwowa Straż Pożarna 
 
Policja 
WSzW 
WCZK 
Inspekcja Ochrony Środowiska 
Okręgowy Urząd Górniczy 
Lubuski Wojewódzki Konserwator 
Zabytków 
 

1.  Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu 
kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1856); 

2. Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji 
rządowej w województwie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1464); 

3. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży 
Pożarnej  (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1123, 1610); 

4. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie 
przeciwpożarowej  (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 961, 1610);  

5. Rozporządzenia MSWiA z dnia 4 lipca 2017 roku w sprawie 
szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-
gaśniczego (Dz.U. 2017 poz. 1319); 

6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lipca 1992 roku w 
sprawie zakresu i trybu korzystania z praw przez kierującego 
działaniem ratowniczym (Dz.U. 1992 Nr 54, poz. 259). 

Zgodnie z „Katalogiem sytuacji kryzysowych  
 i zdarzeń” wymiana informacji pomiędzy 
WCZK a służbami  realizowana jest  w formie 
informacji telefonicznej i pisemnej (fax, e-
mail). 
Przekazywana informacja o sytuacji 
kryzysowej zwiera: 
 miejsc i czas wystąpienia, 
 charakter i zasięg, 
 przyczyny powstania, 
 siły i środki skierowane do akcji 

ratowniczej, 
 ocenę sytuacji, 
 zamiar dalszych działań. 

 

2. Budowlane 

Wojewoda Lubuski 
 
Wojewódzki Inspektor Nadzoru 
Budowlanego – wiodący w procesie 
decyzyjnym 
 
Państwowa Straż Pożarna 
Policja 
WCZK 
Urząd Dozoru Technicznego 
Okręgowy Urząd Górniczy 
Lubuski Wojewódzki Konserwator 
Zabytków 

1.  Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym 
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1856); 

2.  Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji 
rządowej w województwie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1464); 

3.  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 
r. poz. 1333). 

Zgodnie z „Katalogiem sytuacji kryzysowych   
i zdarzeń” wymiana informacji pomiędzy 
WCZK  
a służbami  realizowana jest  w formie 
informacji telefonicznej i pisemnej (fax, e-
mail). 
Przekazywana informacja o sytuacji 
kryzysowej zwiera: 
 miejsc i czas wystąpienia, 
 charakter i zasięg, 
 przyczyny powstania, 
 siły i środki skierowane do akcji 

ratowniczej, 
 ocenę sytuacji, zamiar dalszych działań. 

Wg zasad określonych w „Planie 
rozwinięcia Wojewódzkiego 
Centrum Zarządzania  
Kryzysowego – PLATAN”. 
W przypadku obsługi zdarzeń 
dużej skali komendanci i szefowie 
służb i straży delegują do pracy w 
WCZK oficerów łącznikowych i 
swoich przedstawicieli celem 
realizacji zadań zgodnych z ich 
przygotowaniem merytorycznym. 

3. 

Komunikacyjne: 
 drogowe; 
 kolejowe; 
 lotnicze; 
 wodne. 

Wojewoda Lubuski 
 
Państwowa Straż Pożarna 
 
Policja 
WSzW 
WCZK 
Inspekcja Ochrony Środowiska 
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych 
Izba Celna 
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej 
 
 

1.  Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym 
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1856); 

2.  Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji 
rządowej w województwie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1464); 

3. Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie   
     Medycznym  (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 882); 
4.  Zarządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 22 października 2018 r. 

w sprawie zasad i zakresu współpracy Wojewódzkiego 

Koordynatora Ratownictwa Medycznego z jednostkami systemu 

Państwowe Ratownictwo Medyczne i jednostkami 

współpracującymi z systemem 

 
 
 
 

Zgodnie z „Katalogiem sytuacji kryzysowych  
i zdarzeń” wymiana informacji pomiędzy 
WCZK 
 a służbami  realizowana jest  w formie 
informacji telefonicznej i pisemnej (fax, e-
mail). 
 
Przekazywana informacja o sytuacji 
kryzysowej zwiera: 
 miejsc i czas wystąpienia, 
 charakter i zasięg, 
 przyczyny powstania, 
 siły i środki skierowane do akcji 

ratowniczej, 
 ocenę sytuacji, 
zamiar dalszych działań. 
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Lp. Rodzaj Zagrożenia 
Koordynator działań/ 

Kierujący działaniami/ 
Realizujący działania pomocnicze 

Podstawy prawne Zakres i tryb wymiany informacji 
 

Zasady tworzenia sztabów 
dowodzenia 

4. 

Chemiczno-
ekologiczne: 
 w komunikacji, 
 w obiektach, 
 na wodach. 

Wojewoda Lubuski 
 
Państwowa Straż Pożarna 
 
Policja 
WSzW 
WCZK 
Inspekcja Ochrony Środowiska 
Inspekcja Sanitarna 
Inspekcja Budowlana 
 

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

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1856); 
2. Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji 

rządowej w województwie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1464); 
3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska  

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, 1378, 1565). 

Zgodnie z „Katalogiem sytuacji kryzysowych  
i zdarzeń” wymiana informacji pomiędzy 
WCZK a służbami  realizowana jest  w formie 
informacji telefonicznej i pisemnej (fax, e-
mail). 
Przekazywana informacja o sytuacji 
kryzysowej zwiera: 
 miejsc i czas wystąpienia, 
 charakter i zasięg, 
 przyczyny powstania, 
 siły i środki skierowane do akcji 

ratowniczej, 
 ocenę sytuacji, 
zamiar dalszych działań. 

Wg zasad określonych w „Planie 
rozwinięcia Wojewódzkiego 
Centrum Zarządzania 
Kryzysowego – PLATAN”. 
W przypadku obsługi zdarzeń 
dużej skali komendanci i szefowie 
służb 
 i straży delegują do pracy w WCZK 
oficerów łącznikowych i swoich 
przedstawicieli celem zadań 
zgodnych z ich przygotowaniem 
merytorycznym 

5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Radiacyjne: 
- w komunikacji; 
- w obiektach. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wojewoda Lubuski 
 
Lubuski Państwowy Wojewódzki 
Inspektor Sanitarny 
 
Policja 
Państwowa Straż Pożarna 
WSzW 
WCZK 
Wojewódzki Inspektor Ochrony 
Środowiska 
Izba Celna 
 

 
 

1. Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe  (t.j. Dz. U. z 
2019 r. poz. 1792, z 2020 r. poz. 284, 322); 

2. Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo 
atomowe oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 
2019 r. poz. 1593, z 2020 r. poz. 284); 

3. Rozporządzenie RM z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie dawek 
granicznych promieniowania jonizującego (Dz. U. 2005 Nr 20, 
poz. 168); 

4. Rozporządzenie RM z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie stacji 
wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych i placówek 
prowadzących pomiar skażeń promieniotwórczych (Dz. U. 2002 
Nr 239, poz. 2030); 

5. Rozporządzenie RM z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie  
określenia podmiotów właściwych w sprawach kontroli po 
zdarzeniu radiacyjnym żywności i środków żywienia zwierząt na 
zgodność z maksymalnymi dopuszczalnymi poziomami skażeń 
promieniotwórczych (Dz.U. 2004 Nr 98, poz. 988); 

6. Rozporządzenie RM z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie 
wartości poziomów interwencyjnych dla poszczególnych 
rodzajów działań interwencyjnych oraz kryteriów odwoływania 
tych działań (Dz.U. 2004 Nr 98, poz. 987); 

7. Rozporządzenie RM z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie 
warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystania 
podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz 
właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. z 2012,  poz. 741). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Zgodnie z „Katalogiem sytuacji kryzysowych  i 
zdarzeń” wymiana informacji pomiędzy 
WCZK a służbami  realizowana jest  w formie 
informacji telefonicznej i pisemnej (fax, e-
mail). 
 
Przekazywana informacja o sytuacji 
kryzysowej zwiera: 
 miejsc i czas wystąpienia, 
 charakter i zasięg, 
 przyczyny powstania, 
 siły i środki skierowane do akcji 

ratowniczej, 
 ocenę sytuacji, zamiar dalszych działań. 

Wg zasad określonych w „Planie 
rozwinięcia Wojewódzkiego 
Centrum Zarządzania 
Kryzysowego – PLATAN”. 
W przypadku obsługi zdarzeń 
dużej skali komendanci i szefowie 
służb  
i straży delegują do pracy w 
WCZK oficerów łącznikowych i 
swoich przedstawicieli celem 
zadań zgodnych z ich 
przygotowaniem merytorycznym 
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8. Powódź 

Wojewoda Lubuski 
 
Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej 
w: 
- Poznaniu, 
- Wrocławiu, 
- Bydgoszczy,  
- Szczecinie, 
- podmioty wiodące w procesie decyzyjnym 
 
Państwowa Straż Pożarna 
Policja 
WSzW 
WCZK 
Inspekcja Ochrony Środowiska 
Lubuski Państwowy Wojewódzki  
Inspektor Sanitarny 
Wojewódzki Lekarz Weterynarii 
Wojewódzki Inspektor Nadzoru 
Budowlany 
IMGW 
Lubuski Wojewódzki Konserwator 
Zabytków 

 1. Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji 
rządowej w województwie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1464); 

2. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r. 
poz.  310, 284, 695, 782, 875, 1378); 

  3. Ustawa z dnia z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym  (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1856);      

  4. Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej  
       (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1897);  
  5. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa  
       (t.j. Dz. U.  Dz. U. z 2020 r. poz. 1668);            
  6. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  
      (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920); 
  7. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  
      (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432); 
 8. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi 

Śródlądowej z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ostrzeżeń, 
prognoz, komunikatów, biuletynów i roczników państwowej służby 
hydrologiczno-meteorologicznej i państwowej służby 
hydrogeologicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1215). 

 
 

Zgodnie z „Katalogiem sytuacji kryzysowych  
 i zdarzeń” wymiana informacji pomiędzy 
WCZK a służbami  realizowana jest  w formie 
informacji telefonicznej i pisemnej (fax, e-
mail). 
 
Przekazywana informacja o sytuacji 
kryzysowej zwiera: 
 miejsc i czas wystąpienia, 
 charakter i zasięg, 
 przyczyny powstania, 
 siły i środki skierowane do akcji 

ratowniczej, 
 ocenę sytuacji, zamiar dalszych działań. 

Wg zasad określonych w „Planie 
rozwinięcia Wojewódzkiego 
Centrum Zarządzania Kryzyso-
wego – PLATAN”. 
W przypadku obsługi zdarzeń 
dużej skali komendanci i szefowie 
służb i straży delegują do pracy w 
WCZK oficerów łącznikowych  
i swoich przedstawicieli celem 
zadań zgodnych z ich przygo-
towaniem merytorycznym 

Lp. Rodzaj Zagrożenia 
Koordynator działań/ 

Kierujący działaniami/ 
Realizujący działania pomocnicze 

Podstawy prawne Zakres i tryb wymiany informacji 
 

Zasady tworzenia sztabów 
dowodzenia 

6. 

Infrastruktura 
komunalna: 
 gazowej, 
 wodno-kanal., 
 energetycznej, 
 ciepłowniczej, 
 dźwigowej. 

 
 
 
Wojewoda Lubuski 
 
Właściciele obiektów, instalacji i 
systemów 
 
Państwowa Straż Pożarna 
Policja 
WSzW 
Wojewódzki Inspektor Nadzoru 
Budowlanego 
Urząd Dozoru Technicznego 

1. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym 
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1856);   

2. Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji 
rządowej w województwie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1464). 

Zgodnie z „Katalogiem sytuacji kryzysowych  
 i zdarzeń” wymiana informacji pomiędzy 
WCZK 
 a służbami  realizowana jest  w formie 
informacji telefonicznej i pisemnej (fax, e-
mail). 
Przekazywana informacja o sytuacji 
kryzysowej zwiera: 
 miejsc i czas wystąpienia, 
 charakter i zasięg, 
 przyczyny powstania, 
 siły i środki skierowane do akcji 

ratowniczej, 
 ocenę sytuacji, zamiar dalszych działań. 

Wg zasad określonych w „Planie 
rozwinięcia Wojewódzkiego 
Centrum Zarządzania 
Kryzysowego – PLATAN”. 
W przypadku obsługi zdarzeń 
dużej skali komendanci i szefowie 
służb  
i straży delegują do pracy w 
WCZK oficerów łącznikowych i 
swoich przedstawicieli celem 
zadań zgodnych z ich 
przygotowaniem merytorycznym 

7. 

Zagrożenia 
związane z 
klimatem: 
 

 
Wojewoda Lubuski 
 
Inspekcja Ochrony Środowiska 
 
Państwowa Straż Pożarna 
Policja 
WSzW 
WCZK 
Okręgowy Urząd Górniczy 
Lubuski Wojewódzki Konserwator 
Zabytków 

1. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym 
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1856);   

2. Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji 
rządowej w województwie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1464); 

3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ostrzeżeń, 
prognoz, komunikatów, biuletynów i roczników państwowej 
służby hydrologiczno-meteorologicznej i państwowej służby 
hydrogeologicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1215). 

 
 
 
 

Zgodnie z „Katalogiem sytuacji kryzysowych   
i zdarzeń” wymiana informacji pomiędzy 
WCZK a służbami  realizowana jest  w formie 
informacji telefonicznej i pisemnej (fax, e-
mail). 
 
Przekazywana informacja o sytuacji 
kryzysowej zwiera: 
 miejsc i czas wystąpienia, 
 charakter i zasięg, 
 przyczyny powstania, 
 siły i środki skierowane do akcji 

ratowniczej, 
 ocenę sytuacji, zamiar dalszych działań. 
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Lp. Rodzaj Zagrożenia 
Koordynator działań/ 

Kierujący działaniami/ 
Realizujący działania pomocnicze 

Podstawy prawne Zakres i tryb wymiany informacji 
 

Zasady tworzenia sztabów 
dowodzenia 

9. Epidemie 

 
 
 
 
 
 
Wojewoda Lubuski 
 
Lubuski Państwowy Wojewódzki 
Inspektor Sanitarny 
 

9. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2010r.  
w sprawie kwalifikacji członków zespołu kontroli zakażeń 
szpitalnych (Dz. U. z 2010 nr 108 poz. 706); 

10. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2010r.  
w sprawie zakresu, sposobu i częstotliwości prowadzenia kontroli 
wewnętrznej w obszarze realizacji działań zapobiegających 
szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych (Dz. U. 2010 nr 100 poz. 
646); 

11. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2010r.  
w sprawie sposobu dokumentowania realizacji działań 
zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych oraz 
warunków i okresu przechowywania tej dokumentacji (Dz. U. 
2010 nr 100 poz. 645); 

12.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 stycznia 2013r.  
w sprawie współdziałania Państwowej Inspekcji Sanitarnej, 
Inspekcji Weterynaryjnej oraz Inspekcji Ochrony Środowiska  
w zakresie zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych, które mogą 
być przenoszone za zwierząt na ludzi lub z ludzi na zwierzęta  
(Dz. U. 2013 poz. 160). 

 

 

10 Epizootie 

 
 
 
 
 
 
 
 
Wojewoda Lubuski 
 
Wojewódzki Lekarz Weterynarii 
 
Państwowa Straż Pożarna 
Policja 
WSzW 
WCZK 
Lubuski Państwowy Wojewódzki  
Inspektor Sanitarny 
Nadodrzański Oddział Straży Granicznej 
 

1. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym 
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1856);        

 2.  Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji 
rządowej w województwie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1464);         

3.  Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zwierząt oraz 
zwalczaniu chorób zakaźnych (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1967, z 2020 r. 
poz. 148, 285); 

4. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 maja 
2004 r. w sprawie zakresu i warunków współpracy organów 
administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego 
oraz innych podmiotów w tworzeniu planów gotowości 
zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U.  2004 nr 129, poz. 
1372); 

5. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 
2005 r. w sprawie zwalczania rzekomego pomoru drobiu (Dz.U. 
2005 nr 158, poz. 1330); 

6. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 
sierpnia 2005 r. w sprawie sposobu i warunków wprowadzania 
czasowych zakazów opuszczania ogniska choroby zakaźnej 
zwierząt oraz czasowych ograniczeń w ruchu osobowym lub 
pojazdów (Dz.U. 2005 nr 169, poz. 1423); 

7. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 marca 
2020 r. w sprawie wprowadzenia programu mającego na celu 
wykrycie występowania zakażeń wirusami wywołującymi grypę 
ptaków (Avian influenza) na lata 2020-2022 (Dz. U. 2020 poz. 
445);  

8. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 
grudnia 2007 r. w sprawie zwalczania grypy ptaków (Dz.U. 2007 
nr 239, poz. 1752). 
 
 
 
 

Zgodnie z „Katalogiem sytuacji kryzysowych  
 i zdarzeń” wymiana informacji pomiędzy 
WCZK 
 a służbami  realizowana jest  w formie 
informacji telefonicznej i pisemnej (fax, e-
mail). 
 
Przekazywana informacja o sytuacji 
kryzysowej zwiera: 
 miejsc i czas wystąpienia, 
 charakter i zasięg, 
 przyczyny powstania, 
 siły i środki skierowane do akcji 

ratowniczej, 
 ocenę sytuacji, zamiar dalszych działań. 

Wg zasad określonych w „Planie 
rozwinięcia Wojewódzkiego 
Centrum Zarządzania Kryzyso-
wego – PLATAN”. 
W przypadku obsługi zdarzeń 
dużej skali komendanci i szefowie 
służb  i straży delegują do pracy  
w WCZK oficerów łącznikowych  
i swoich przedstawicieli celem 
zadań zgodnych z ich przygo-
towaniem merytorycznym 
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Lp. Rodzaj Zagrożenia 
Koordynator działań/ 

Kierujący działaniami/ 
Realizujący działania pomocnicze 

Podstawy prawne Zakres i tryb wymiany informacji 
Zasady tworzenia sztabów 

dowodzenia 

11 

Działania 
poszukiwawcze za 
osobami 
zaginionymi 

 
Wojewoda Lubuski 
 
Policja 
 
Państwowa Straż Pożarna 
WSzW 
WCZK 
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych 
Nadodrzański Oddział Straży Granicznej 
 
  

 
 
 
 
 

1. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym 
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1856); 

2. Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji 
rządowej w województwie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1464); 

3. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t.j. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 360, 956, 1610); 

4. Ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu 

bezpośredniego  i broni palnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2418); 

5. Zarządzenie nr 36 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 

listopada 2017 roku, w sprawie w sprawie zadań realizowanych 

przez Policję w sytuacjach kryzysowych (z późn. zm.); 

6. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej 
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1123, 1610); 

7. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej ( t.j. 
Dz. U. z 2018 r. poz. 1557, z 2020 r. poz. 285); 

8. Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności 
i żywienia (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1252, z 2020 r. poz. 284, 
285,1493). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zgodnie z „Katalogiem sytuacji kryzysowych 
  i zdarzeń” wymiana informacji pomiędzy 

WCZK a służbami  realizowana jest  w formie 
informacji telefonicznej i pisemnej (fax, e-

mail). 
 

Przekazywana informacja o sytuacji 
kryzysowej zwiera: 

 miejsc i czas wystąpienia, 
 charakter i zasięg, 

 przyczyny powstania, 
 siły i środki skierowane do działań 

policyjnych, 
 ocenę sytuacji, zamiar dalszych działań. 

 

 
12. 

 
Zagrożenia 
związane z 
podłożeniem 
materiału lub 
urządzenia 
wybuchowego 

Wojewoda Lubuski 
 
Policja 
 
Państwowa Straż Pożarna 
WSzW 
WCZK 
Wojewódzki Inspektor Nadzoru 
Budowlanego 
Nadodrzański Oddział Straży Granicznej 
Lubuski Wojewódzki Konserwator 
Zabytków 
 

13. 

Działania związane 
z ujawnieniem 
niewypałów, 
niewybuchów 

Wojewoda Lubuski 
WSzW 
 
Państwowa Straż Pożarna 
Policja 
WCZK 
Wojewódzki Inspektor Nadzoru 
Budowlanego 
Lubuski Wojewódzki Konserwator 
Zabytków 

14. 

Zbiorowe 
naruszenie 
porządku i 
bezpieczeństwa 
publicznego 

Wojewoda Lubuski 
 
Policja 
 
Państwowa Straż Pożarna 
WCZK 

15. 

Terroryzm oraz 
Bioterroryzm– z 
wyłączeniem 
terroryzmu 
kryminalnego 

Wojewoda Lubuski 
 
Policja 
Państwowa Straż Pożarna 
WSzW 
WCZK 
Izba Celna 
NOSG 
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Lp. Rodzaj Zagrożenia 
Koordynator działań/ 

Kierujący działaniami/ 
Realizujący działania pomocnicze 

Podstawy prawne Zakres i tryb wymiany informacji 
Zasady tworzenia sztabów 

dowodzenia 

16,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 

 
Zdarzenia 
nietypowe: 
- łapanie zwierząt, 
- szk. w uprawach             
roślin, 
- roje owadów 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erupcja ropy i gazu 
na istniejących 
odwiertach. 

 
 
Wojewoda Lubuski 
 
Państwowa Straż Pożarna 
Policja 
WCZK 
Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i 
Nasiennictwa 
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych 
Wojewódzki Lekarz Weterynarii 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wojewoda Lubuski 
Okręgowy Urząd Górniczy  
Państwowa Straż Pożarna 
WCZK 
Inspekcja Ochrony Środowiska 
 

 
1. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym  
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1856);        
2.  Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji 
rządowej w województwie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1464); 
3. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa  
 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1668);            
 4. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. 
 Dz. U. z 2020r. poz. 920);  
 5. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.  
 z  2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432);  
6.  Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t.j. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 360, 956, 1610); 
7. Ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu 
bezpośredniego  i broni palnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2418); 
8. Zarządzenie nr 36 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 
listopada 2017 roku, w sprawie w sprawie zadań realizowanych przez 
Policję w sytuacjach kryzysowych (z późn. zm.); 
9. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. 
Dz. U. z 2020 r. poz. 1123, 1610); 
10. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej ( t.j. 
Dz. U. z 2018 r. poz. 1557, z 2020 r. poz. 285); 
11. Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności 
i żywienia (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1252, z 2020 r. poz. 284, 
285,1493). 
 
 

 

Zgodnie z „Katalogiem sytuacji kryzysowych  i 
zdarzeń” wymiana informacji pomiędzy 
WCZK a służbami  realizowana jest  w formie 
informacji telefonicznej i pisemnej (fax, e-
mail). 
 
Przekazywana informacja o sytuacji 
kryzysowej zwiera: 
 miejsc i czas wystąpienia, 
 charakter i zasięg, 
 przyczyny powstania, 
 siły i środki skierowane do akcji 

ratowniczej, 
 ocenę sytuacji, zamiar dalszych działań. 

 


